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“Somos parte da natureza. Não 
temos duas crises distintas, uma 
ambiental e outra social, mas sim 
uma única crise socioambiental 
complexa.” 

(Peter Turkson) 
 
 



  

RESUMO 
 
Este trabalho tem por objeto o estudo da problemática socioambiental atrelada às 
políticas públicas sociais e ambientais, assim reconhecidas, nesta pesquisa, como 
socioambientais, diante da emergente necessidade da erradicação do desastre da 
pobreza social e ecológica e da efetividade da cidadania e do desenvolvimento 
sustentável que, no âmbito do Estado Socioambiental e Democrático de Direito, 
configuram o paradoxo determinante na vida jurídica e política deste início de 
século. Demandas sociais de uma nova natureza emergem em decorrência da crise 
socioambiental e da disseminação de situações de incerteza, exigindo do Estado 
intervenções pontuais e eficazes na busca pela concretização dos direitos 
fundamentais e pela qualidade de vida inerentes à dignidade da pessoa humana e à 
vida em sua qualquer forma de existência, humana ou não humana. Uma das vias 
de intervenção estatal nas ordens social e ambiental é a implementação de políticas 
públicas socioambientais por meio da observância às normas positivadas nas 
Constituições dos países referentes à tutela da Seguridade Social, que tem, entre 
seus ramos dotado de legitimidade e força política transformadora da realidade 
hipossuficiente social, a Assistência Social. Em tempos de crise e na realidade 
brasileira, a Assistência Social configura um direito fundamental e já existente no 
ordenamento jurídico brasileiro, o qual pode e deve ser reconhecido como 
pertencente  ao denominado Direito Antipobreza, em razão de seu caráter 
emancipatório da pobreza e da desigualdade, emergindo como um instrumento de 
combate à pobreza, de efetivação da cidadania e de busca da concretização do 
Direito Humano ao Desenvolvimento sustentável. O Direito Humano ao 
Desenvolvimento é campo de atuação dos demais direitos, ratifica a concretude dos 
direitos humanos já existentes e valida o ciclo das políticas públicas estatais, 
especialmente das assistenciais e socioambientais, como os programas federais do 
Bolsa Família e do Bolsa Verde, em virtude de ser notória a perda de capacidade do 
Estado, em tempos de crise socioambiental, de determinar e proporcionar 
eficientemente ações que vão ao encontro das novas carências da era atual. Diante 
do reconhecimento das políticas socioambientais como instrumentos do Direito 
Antipobreza no Brasil, necessária é a adequação das mesmas aos postulados do 
Estado Socioambiental que, através de proposições jurídicas a novas formas de 
implantação de ações estatais, pautadas na plataforma de construção do 
desenvolvimento sustentável e da sustentabilidade em suas diversas perspectivas, 
consegue a busca concreta da efetividade dos direitos e obrigações inerentes à 
cidadania, ao desenvolvimento sustentável e ao combate à pobreza social e 
ecológica. 
 
Palavras-Chave: Estado Socioambiental. Direito Antipobreza. Política 
Socioambiental. Cidadania. Desenvolvimento Sustentável. Bolsa Família. Bolsa 
Verde.  
.  



  

ABSTRACT 
 

The objective of this work is to study the social and environmental problems related 
to social and environmental public policies recognized in this research as socio-
environmental, in view of the emerging need to eradicate the social and ecological 
poverty disaster and the effectiveness of citizenship and sustainable development, in 
the scope of the Socio-environmental and Democratic State of Law, are the 
determining paradox in the juridical and political life of this beginning of the century. 
Social demands of a new nature emerge as a result of the socio-environmental crisis 
and the diffusion of situations of uncertainty, demanding from the State, timely and 
effective interventions in the pursuit of the realization of fundamental rights and the 
quality of life inherent to the dignity of the human person and to life in its form of 
existence, human or not human. One of the ways of state intervention in social and 
environmental orders is the implementation of socio-environmental public policies by 
observing the positive norms in the Constitutions of the countries regarding the 
protection of Social Security, which has among its branches endowed with legitimacy 
and political force transforming reality social welfare, Social Assistance. In times of 
crisis and, in a specific way in the Brazilian reality, Social Assistance constitutes a 
fundamental right already existing in the Brazilian legal system that can and should 
be recognized as belonging to the so-called Anti-poverty Law, because of its 
emancipatory character of poverty and inequality, emerging as an instrument to 
combat poverty, to achieve citizenship and to seek to achieve the human right to 
sustainable development. The human right to development is a field of action for 
other rights, it ratifies the concreteness of existing human rights and validates the 
cycle of state public policies, especially welfare and social-environmental programs 
such as the Bolsa Família and Bolsa Verde Federal Programs, of notorious loss of 
capacity of the State, in times of social and environmental crisis, to determine and 
efficiently provide actions that meet the new needs of the current era. Given the 
recognition of socio-environmental policies as instruments of antipoverty law in Brazil, 
it is necessary to adapt them to the postulates of the Socio-environmental State, 
which, through legal proposals to the new forms of implementation of state actions, 
based on the platform for sustainable development and sustainability in its various 
perspectives, achieves the concrete pursuit of the effectiveness of the rights and 
obligations inherent to citizenship, sustainable development and the fight against 
social and ecological poverty. 
 
 
Keywords: Socio-environmental State. Antipoverty Law. Social and Environmental 
Policy. Citizenship. Sustainable development. Bolsa Família. Bolsa Verde. 
 

 



  

RESÚMEN 
 

Este trabajo tiene por objeto el estudio de la problemática socioambiental vinculada 
a las políticas públicas sociales y ambientales, así reconocidas en esta 
investigación, como socioambientales, ante la emergente necesidad de la 
erradicación del desastre de la pobreza social y ecológica y de la efectividad de la 
ciudadanía y del desarrollo sostenible que, en el ámbito del Estado Socioambiental y 
Democrático de Derecho, configuran la paradoja determinante en la vida jurídica y 
política de este inicio de siglo. Las demandas sociales de una nueva naturaleza 
emergen como consecuencia de la crisis socioambiental y de la diseminación de 
situaciones de incertidumbre, exigiendo del Estado, intervenciones puntuales y 
eficaces en la búsqueda de la concreción de los derechos fundamentales y de la 
calidad de vida inherentes a la dignidad de la persona humana ya la vida en su 
forma de existencia, humana o no humana. Una de las vías de intervención estatal 
en los orden social y ambiental es la implementación de políticas públicas 
socioambientales por medio de la observancia a las normas positivas en las 
Constituciones de los países referentes a la tutela de la Seguridad Social que tiene 
entre sus ramas dotado de legitimidad y fuerza política transformadora de la realidad 
hiposuficiente social, la Asistencia Social. En tiempos de crisis y, de forma puntual 
en la realidad brasileña, la Asistencia Social configura un derecho fundamental y ya 
existente en el ordenamiento jurídico brasileño que puede y debe ser reconocido 
como perteneciente al denominado Derecho Antipobreza, en razón de su carácter 
emancipatorio de la pobreza y la desigualdad, emergiendo como un instrumento de 
combate a la pobreza, de efectivización de la ciudadanía y de búsqueda de la 
concreción del derecho humano al desarrollo sostenible. El derecho humano al 
desarrollo es campo de actuación de los demás derechos, ratifica la concreción de 
los derechos humanos ya existentes y, valida el ciclo de las políticas públicas 
estatales, especialmente de las asistenciales y socioambientales como los 
Programas Federales del Bolsa Familia y del Bolsa Verde, en virtud de ser notoria la 
pérdida de capacidad del Estado, en tiempos de crisis socioambiental, de determinar 
y proporcionar eficientemente acciones que van al encuentro de las nuevas 
carencias de la era actual. Ante el reconocimiento de las políticas socioambientales 
como instrumentos del Derecho Antipobreza en Brasil, necesaria es la adecuación 
de las mismas a los postulados del Estado Socioambiental que, a través de 
proposiciones jurídicas a las nuevas formas de implantación de acciones estatales, 
pautadas en la plataforma de construcción del desarrollo sostenible y de la sociedad 
sostenibilidad en sus diversas perspectivas, logra la búsqueda concreta de la 
efectividad de los derechos y obligaciones inherentes a la ciudadanía, al desarrollo 
sostenible ya la lucha contra la pobreza social y ecológica. 
 
Palabras clave: Estado Socioambiental. Derecho Antipobreza. Política 
Socioambiental. La ciudadanía. Desenvolvimiento sustentable. Bolsa Familia. Bolsa 
Verde 
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1 INTRODUÇÃO  
 

 

Uma sociedade considerada sustentável é aquela em que o crescimento 

econômico traz justiça social e oportunidades para todos os seres humanos e 

qualidade de vida para todas as formas viventes no meio ambiente, sem privilégios, 

sem a destruição dos recursos naturais finitos e sem ultrapassar a capacidade de 

carga do sistema; ou seja, pautando suas atuações nos ideais do desenvolvimento 

sustentável como instrumento emancipatório, e não como discurso retórico. 

Assegurar a sustentabilidade do Direito ao Desenvolvimento e efetivar a 

verdadeira e plena cidadania passa, necessariamente, pela consideração dos 

fatores sociais, políticos, jurídicos, ambientais e econômicos dentro das perspectivas 

de ação a curto, médio e longo prazo do ordenamento jurídico e da política pública 

do Estado Democrático. 

 Ocorre que, na sociedade industrial moderna, pautada no crescimento 

econômico a todo custo, na luta desenfreada pela riqueza e na preservação dos 

fatores de poder, a repressão ao abuso passa a ser a limitação do Direito. Mais que 

isso, o Direito se torna ausente e incapaz, em determinados momentos, de 

instrumentalizar a ordem para o qual fora criado, posto que, se não há direitos a 

serem efetivados, não há que se falar na existência do Direito. 

O Estado Socioambiental e Democrático de Direito é modelo pertinente para 

instrumentalização, pela via da atuação estatal, do combate à injustiça social, 

ambiental e econômica, da efetivação da cidadania e do desenvolvimento 

sustentável e da erradicação da pobreza em suas várias faces, valendo-se do ramo 

do Direito Público nesta pesquisa, denominado de Direito Antipobreza. 

A presente tese de doutorado apresenta a emergente necessidade do 

reconhecimento do Direito Antipobreza como ramo do Direito Público, pertencente 

ao Direito Socioambiental e, especificamente, ao Direito da Seguridade Social. Diz 

respeito, no Brasil, ao reconhecimento da já existência de sistemas normativos e 

legais de combate à pobreza, que se apresentam na forma de leis constitucionais, 

infraconstitucionais, princípios, políticas públicas, legislações, decretos, portarias, 

medidas provisórias, doutrinas e jurisprudências de natureza antipobreza.  
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O Direito brasileiro pouco se debruça sobre a ideia de tal nomenclatura, ao 

contrário de ouros setores jurídicos que, há tempos, já registram, em seu meio 

jurídico-normativo, acadêmico e social, conceituações oriundas do reconhecimento 

da junção de ações jurídicas, políticas, sociais, econômicas, ambientais e culturais 

de combate a determinado problema humano, como é o exemplo do conhecido ramo 

do Direito Antitruste. 

Falar de pobreza soa mal. Falar de pobreza para e no Direito soa como um 

grande desafio, isso porque, muitas vezes, o próprio Direito não se remete à 

pobreza porque ele mesmo é pobre. O pobre não é, na concepção neoliberal, 

trabalhador, empregador, empregado, empresário, não é detentor de grandes 

fortunas, não alavanca a economia. O pobre não é, por vezes, considerado 

consumidor em potencial, o pobre não gera positividade para o Direito, não o traz 

bônus, ao contrário, obriga o Direito a ser mais atuante, mais poderoso, mais 

transformador, remete-o e agrega muitos ônus em seu campo de atuação. 

A tese ora apresentada pretende contribuir para o reconhecimento deste ramo 

do Direito brasileiro e, pela via dele e de suas ações, contribui para o também 

reconhecimento das políticas a ele pertencentes como de natureza conjunta 

socioambiental, visto somente ser possível o alcance dos objetivos do Estado 

Socioambiental e Democrático de Direito pela junção do social com o ambiental, 

sendo enfraquecida qualquer ação jurídica e política que os veja de forma divorciada 

e desconectada. 

O que se constata na práxis brasileira é que as políticas públicas assistenciais 

de combate à pobreza detêm o equilíbrio de algumas dimensões da 

sustentabilidade, mas, na principal seara da mesma, qual seja, a perspectiva social 

da sustentabilidade, o Brasil vivencia uma grande crise socioambiental, visto que os 

beneficiários das políticas assistenciais, de forma capital, as famílias alvo dos 

programas federais Bolsa Família e Bolsa Verde não conseguem sair do ambiente 

miserável que sobrevivem e, mais que isso, não transitam temporariamente pela 

política, permanecem nela e migram para outras políticas assistenciais em razão da 

falta de sustentabilidade social do sistema assistencial brasileiro e do engessamento 

da legislação tuteladora do mesmo, que não as percebe como políticas 

socioambientais de instrumentalização da cidadania como qualidade de vida 

socioambiental e direcionada à vida humana ou não humana, combatendo a 

pobreza social, mas nem sempre a pobreza ecológica. 
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A presente tese também almeja contribuir para a adequação e aprimoramento 

das políticas públicas assistenciais brasileiras reconhecidas como socioambientais, 

quando da proposição jurídica de novos fatos geradores no âmbito do sistema 

normativo de proteção aos vulneráveis e hipossuficientes, sociais e ambientais. 

Através da presente pesquisa, busca-se a resposta para a seguinte 

problemática: o reconhecimento do Direito Antipobreza brasileiro, atrelado ao 

reconhecimento das políticas públicas socioambientais do Bolsa Família e do Bolsa 

Verde, agregadas de adequações jurídicas oriundas dos postulados do Estado 

Socioambiental e Democrático de Direito, constituem meios jurídicos eficazes na 

busca pela erradicação da pobreza, pela efetivação da cidadania e pelo 

desenvolvimento sustentável no Brasil?  

A hipótese a este problema seria que: a aceitação do reconhecimento do 

Direito Antipobreza brasileiro, atrelado ao também reconhecimento das políticas 

públicas assistenciais a ele pertencentes como categoriais socioambientais 

indissociáveis, mediante a efetivação das proposições necessárias ao Bolsa Família 

e ao Bolsa Verde,  em observância aos postulados do Estado Socioambiental e 

Democrático de Direito, constituem meios jurídicos eficazes na busca pela 

erradicação da pobreza, pela efetivação da cidadania e do desenvolvimento 

sustentável no Brasil.  

 Nesse sentido, o presente estudo visa à identificação, análise, conceituação, 

compreensão e constatação da existência do Direito Antipobreza brasileiro, de suas 

políticas públicas socioambientais e do aprimoramento das mesmas, sob a égide da 

efetivação da cidadania e do desenvolvimento sustentável, na luta pela erradicação 

da pobreza social e ecológica. Tendo em vista que este estudo prioriza elementos 

multidisciplinares para a constatação da hipótese sugerida, o método adotado na 

análise dos dados é de natureza qualitativa.  

Mais especificamente, o método de abordagem deste estudo é o dedutivo, 

porque se busca, de início, analisar a conceituação, a história e evolução do Estado 

Socioambiental e Democrático de Direito, da pobreza, da desigualdade, das políticas 

públicas socioambientais, da cidadania e do desenvolvimento sustentável como 

plataforma de comprovação da hipótese pesquisada. 

No que se refere ao método de procedimento utilizado neste estudo, realiza-

se uma combinação entre o histórico, o comparativo e o monográfico. O histórico 

permite uma análise sob a perspectiva histórica do surgimento da pobreza, da 
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desigualdade, das políticas públicas e do Estado Socioambiental e Democrático de 

Direito, a evolução dos institutos, bem como a  presente atuação no campo da 

proteção dos direitos fundamentais; o comparativo abre espaço para que sejam 

identificadas semelhanças e diferenças entre diversos fatos que dizem respeito à 

erradicação da pobreza no Brasil e no âmbito internacional, na atuação das políticas 

públicas, no desenvolvimento sustentável, bem como da atuação do Direito 

Antipobreza frente ao desastre socioambiental da pobreza no ordenamento interno e 

internacional; por fim, o monográfico permite estudar em profundidade os meios 

jurídicos eficazes na busca da erradicação da pobreza, da efetivação da cidadania e 

do desenvolvimento sustentável no Brasil. 

Quanto ao método jurídico de interpretação, utiliza-se o exegético. Destarte, 

de maneira específica, fez-se necessário um exame interpretativo da lei que rege as 

relações sociais, ambientais e econômicas diante do sistema normativo 

constitucional e infraconstitucional, pacificando controvérsias que surgem quando da 

aplicação dos mesmos.  

 No que concerne à classificação da pesquisa com relação ao objetivo geral, 

trata-se de uma pesquisa explicativa, pelo fato de o tema em estudo ser de grande 

relevância social, econômica e ambiental, revelador de ações práticas e eficazes 

para a concretização do objetivo geral. 

 A técnica de pesquisa, seguida ao longo do presente trabalho, é a de 

documentação indireta, pois são utilizadas fontes secundárias das mais variadas, a 

exemplo de livros da área, dicionários jurídicos, periódicos, revistas, com pesquisa 

bibliográfica e jurisprudências, legislações, resoluções, com pesquisa documental. 

 No que diz respeito à análise de dados, utiliza-se a leitura normativa, 

buscando-se informações sobre o objeto de estudo, mediante uma análise 

interpretativa, com apresentações de ideias, considerações e comparações, sendo 

esta a natureza da leitura empregada ao longo da presente pesquisa.  

A metodologia acima descrita facilita, de maneira incisiva, a composição desta 

pesquisa e, visando a uma melhor compreensão do que propõe este trabalho, 

considera-se oportuno dividi-lo em três capítulos, descritos sucintamente a seguir. 

 O primeiro capítulo expõe, inicialmente, os fundamentos do Estado 

Socioambiental e Democrático de Direito, seu aparecimento e evolução, seus 

fundamentos basilares, sua atuação e compromisso frente à efetivação da cidadania 

e do desenvolvimento como direito humano. Por esta razão, emerge a análise do 
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conceito de cidadania, de forma capital, fundado na visão de Hannah Arendt, de 

Direito ao Desenvolvimento Humano e dos institutos inerentes à democracia, 

liberdade e solidariedade, diante da atuação estatal frente à erradicação da pobreza. 

No campo jurídico, discute-se a Ordem Social brasileira, do Direito da Seguridade 

Social e da Assistência Social, perfazendo o caminho necessário para chegar-se ao 

Direito Antipobreza.   

 O capítulo segundo dispõe acerca da importância do desenvolvimento 

sustentável como instrumento emancipatório, e não como discurso elástico e 

retórico, bem como da diferenciação de desenvolvimento sustentável e 

sustentabilidade, enfocando as principais perspectivas desta última e enraizando os 

conceitos e observações necessárias daquele. Verifica-se, ainda, a necessária 

compreensão do conceito multidisciplinar de sustentabilidade, suas dimensões 

científicas e sua aplicação ao Direito Socioambiental, diante da conjuntura da 

democracia socioambiental. 

 No terceiro e último capítulo, por fim, prepondera a análise da constatação do 

reconhecimento do Direto Antipobreza e das políticas públicas socioambientais no 

Brasil, bem como das proposições a elas sugeridas, diante da conjuntura 

estabelecida pelos postulados do Estado Socioambiental e Democrático de Direito, 

de forma pontual às duas principais delas, quais sejam, os programas federais do 

Bolsa Família e do Bolsa Verde, perfazendo, para tanto, o caminho necessário 

através das conceituações e das evoluções, bem como das proposições, aos 

fundamentos basilares da pobreza – social e ecológica –, desigualdade, exclusão, 

polícias públicas, cidadania e desenvolvimento. 
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2 ESTADO SOCIOAMBIENTAL E DEMOCRÁTICO DE DIREITO E O DIREITO 
HUMANO AO DESENVOLVIMENTO: ORDEM SOCIAL E EFETIVAÇÃO DA 
CIDADANIA  

 

 

2.1 Estado Socioambiental e Democrático de Direito: a tutela dos direitos 
fundamentais na esteira da concepção dos direitos humanos 
  

 

A Constituição de um Estado Democrático de Direito tutela e regulamenta os 

direitos e garantias inerentes tanto à participação do indivíduo no exercício do poder, 

quanto à segurança nas fruições privadas.  

O Estado Democrático de Direito Brasileiro, por força das diretrizes 

positivadas na Constituição Federal de 1988 e da influência transconstitucional que 

a permeia, apresenta-se como um Estado não apenas que percorre o caminho do 

progresso, da evolução e da conjugação dos pilares do Estado de Direito e do 

Estado Democrático, emergindo com normas limitadoras da atuação estatal, com a 

divisão de poderes prevista constitucionalmente e com a garantia da participação do 

detentor do poder como beneficiário da norma positivada.  

  A junção político-jurídica da plataforma do Estado de Direito ao Estado 

Democrático responde e valida a atuação da participação popular, tendo em vista 

que “[...] o Estado de Direito não é necessariamente democrático. O mero Estado de 

Direito controla o poder; protegendo os direitos individuais. Todavia, não garante a 

participação dos destinatários da norma a seu exercício.” (THOMÉ, 2014, p. 66). 

 É sabido que o Estado de Direito gradativamente passou a se utilizar e a se 

valer de instrumentos democráticos, com o objetivo de oportunizar a participação 

efetiva da sociedade no exercício do poder, enquanto sua detentora e destinatária 

final e capital. Nesse sentido, é cristalino que, no Estado de Direito, os agentes 

públicos que exercem diretamente o poder político passam a ser aqueles 

representantes diretos do povo, por ele escolhidos. Com isso, os direitos garantidos 

no mero Estado de Direito são ampliados e direcionados para a efetivação e 

concretização da cidadania. Acerca do tema, importa ressaltar as lições pertinentes 

e clássicas de Canotilho:  
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O Estado Constitucional, para ser um Estado com as qualidades 
identificadas pelo constitucionalismo moderno, deve ser um Estado de 
direito democrático. Eis aqui duas grandes qualidades do Estado 
constitucional: Estado de direito e Estado democrático. Estas duas 
qualidades surgem muitas vezes separadas. Fala-se em Estado de direito, 
omitindo-se a dimensão democrática, e alude-se a Estado democrático 
silenciando a dimensão de Estado de direito. Esta dissociação corresponde, 
por vezes, à realidade das coisas: existem formas de domínio político onde 
este domínio não está domesticado em termos de Estado de direito e 
existem Estados de direito sem qualquer legitimação em termos 
democráticos. O Estado constitucional democrático de direito procura 
estabelecer uma conexão interna entre democracia e Estado de direito. 
(CANOTILHO, 2003, p. 93). 

 

A Constituição Federal de 1988 irradia, a despeito da tutela dos direitos 

fundamentais por ela positivados, princípios e normas que convergem na esteira da 

proteção tanto da dignidade da pessoa humana, quanto da dignidade da vida em 

geral.  

Nesse contexto, tem-se que o constituinte brasileiro avoca a proteção e tutela 

dos pilares do social, do econômico e do ambiental, a instrumentalização do 

desenvolvimento e da sustentabilidade como fim e como tarefa da conjugação dos 

direitos fundamentais de todas as dimensões, configurando a existência de um 

Estado Socioambiental e Democrático de Direito: 

 

A Constituição Federal de 1988, pelo menos é isto que - a despeito da 
controvérsia que se verifica até mesmo em torno da terminologia mais 
adequada – se assume como premissa, é, também, e acima de tudo, a 
Constituição de um Estado Socioambiental e Democrático de Direito, 
compreendido, em linhas gerias, como um Estado comprometido com o 
respeito, proteção e promoção tanto da dignidade humana, quanto da 
dignidade da vida em geral. 
Nesta mesma perspectiva, trata-se de um Estado que tem como fim e como 
tarefa o desenvolvimento e a sustentabilidade, sendo esta estruturada a 
partir dos três pilares do social, do econômico e do ambiental, portanto, de 
um Estado que respeita, protege e promove os direitos sociais de todas as 
dimensões como um conjunto integrado e que se reforça (mas também se 
limita) reciprocamente, na perspectiva de que todos os direitos 
fundamentais são, de certo modo, ‘ambientais’, não sendo à toa que já se 
disse que, ‘verdes são os direitos do Homem’ (Casco Pereira da Silva). 
(SARLET, 2010, p. 7). 

 

O ideal do Estado Democrático de Direito brasileiro é claramente visualizado 

e definido, desde o preâmbulo da Constituição Federal de 1988 até as normas 

constitucionais e infraconstitucionais do país, e mostra-se ser vocacionado a 

destinar e assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 

segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores 

supremos de uma sociedade fraternas, pluralista, justa e sem preconceitos. 
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Nesse diapasão, o artigo 3° da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988)1 

e incisos preconizam a cidadania, a dignidade da pessoa humana e os valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa como fundamentos do Estado brasileiro, 

sendo-lhes agregados, de forma coerente, os altos, desafiantes e capitais desígnios 

de construir uma sociedade livre, justa e solidária, a fim de garantir o 

desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as 

desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos sem qualquer 

discriminação (YOSHIDA, 2011). 

 Ao espírito e à essência do Estado Democrático de Direito brasileiro é 

agregada uma visão holística e visionária da busca pelos fundamentos e objetivos 

do país. Essa nova roupagem é fruto da influência da instrumentalização do 

desenvolvimento e da sustentabilidade como fim e como tarefa da conjugação dos 

direitos fundamentais de todas as dimensões, conforme ressaltado acima pelos 

ensinamentos de Ingo Sarlet, configurando o aparecimento do Estado Brasileiro 

Socioambiental e Democrático de Direito. 

Nesse sentido, o Estado Brasileiro Socioambiental e Democrático de Direito 

propugna, de forma agregadora e coerente aos pilares de uma democracia 

moderna, objetivos, fundamentos e princípios com vistas à construção de uma 

sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, 

igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e 

sustentabilidade. 

A preferência dos autores pela expressão Estado Socioambiental, não 

obstante a existência de outros termos, tais como: Estado Pós-social (Vasco Pereira 

da Silva), Estado Constitucional Ecológico (Canotilho), Estado de Direito Ambiental 

(Morato Leite), Estado do Ambiente (Peter Haberle), Estado Ambiental de Direito 

(Nunes Júnior), Estado Ambiental (Michael Klopfer), Estado de Bem estar Ambiental 

(Portanova), não representa um início na formação político-jurídico-econômico-sócio-

ambiental-estatal, absolutamente. Significa, de outra forma, um grande passo na luta 

contínua e marcada por grandes conflitos, avanços, retrocessos e 

desenvolvimentos, na convergência de uma espécie de agenda estatal iniciada 

desde o Estado Liberal, em um mesmo projeto jurídico-político para a efetivação do 

                                                 
1
 Deste ponto em diante, a Constituição Federal será mencionada também pela sigla CF/88. 
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ecodesenvolvimento e da sustentabilidade social do desenvolvimento humano. 

Nesse entendimento, posiciona-se Ingo Sarlet: 

 

O estado contemporâneo, não é de ser reduzido a um Estado ‘pós-social’, 
precisamente em virtude da circunstância de que o projeto de realização 
dos direitos fundamentais sociais longe está de uma realização satisfatória, 
ainda mais considerando a privatização, até mesmo na esfera de um 
patamar minimalista, do acesso aos bens sociais básicos para um 
expressivo número de seres humanos. 
A partir de tal premissa, há que ter em conta a existência tanto de uma 
dimensão social quanto de uma dimensão ecológica da dignidade da 
pessoa humana, sendo que somente um projeto que contemple ambas as 
dimensões se revela como constitucionalmente adequado. (SARLET, 2010, 
p. 16). 

 

Benjamin (2007) identifica a redução da discricionariedade da administração 

pública como benefício da “constitucionalização” da tutela ambiental, pois as normas 

constitucionais impõem e vinculam a atuação administrativa estatal no sentido de um 

dever permanente de levar em conta o meio ambiente e protegê-lo. Isso exige, 

inclusive, respeito pelos demais membros dos cidadãos, visto que o protagonista do 

meio ambiente (e detentor dos direitos a ele inerentes) é, de forma capital, o ser 

humano incluído no meio ambiente social. Uma das funções fundamentais do 

Estado Socioambiental de Direito é juridicizar instrumentos contemporâneos, 

preventivos e de precaução, típicos do Estado pós-social, comprometido com a 

defesa e efetivação dos direitos humanos. É aqui que se fornece especial atenção 

aos princípios da prevenção e da precaução inscritos no artigo 225 da Constituição 

Federal.  

Afigura-se necessário, em uma sociedade de risco e comprometida, além de 

fundamentada nos ditames do Estado Democrático de Direito, abandonar a 

concepção de que ao Direito só cabe se ocupar com os danos evidentes, pontuais e 

não sociais. 

Em síntese, a complexidade do bem ambiental na sociedade de risco exige 

que haja a introdução de aparatos jurídicos e institucionais que garantam a 

preservação ambiental diante de danos e riscos abstratos, potenciais e cumulativos 

(LEITE, 2007). 

Do Estado Liberal ao Estado Socioambiental e Democrático de Direito, 

percebe-se a evolução do constitucionalismo tradicional, perfazendo o 

transconstitucionalismo e desembocando no chamado constitucionalismo 

socioambiental. Conforme os ensinamentos de Ingo Sarlet: 
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Em vista de tais considerações, é possível destacar o surgimento de um 
constitucionalismo socioambiental (ou ecológico, como preferem alguns) – 
ou, pelo menos, da necessidade de se construir tal noção – avançando em 
relação ao modelo do constitucionalismo social, designadamente para 
corrigir o quadro de desigualdade e degradação humana em termos de 
acesso às condições mínimas de bem-estar. (SARLET, 2010, p. 13). 

 

O constitucionalismo socioambiental, afinado com os princípios da 

sustentabilidade e do desenvolvimento que permeiam nossa Constituição Federal de 

1988, objetiva a garantia de uma existência humana digna e saudável, sendo 

instrumento de inclusão da qualidade de vida socioambiental que norteia a proteção 

aos direitos humanos, a efetivação da cidadania e o surgimento do chamado mínimo 

existencial socioambiental. 

Conforme os ensinamentos de Cristiane Derani (2009), o mundo jurídico não 

se aparta, nem pode e nem deve se afastar da realidade, e as exigências dos fatos 

informam as condições de realização da norma. Importa emergir uma ampla 

discussão ambiental, sendo mais profícuo o debate e a efetivação de direitos 

fundamentais em uma sociedade que seja capaz de resolver as necessidades 

básicas de fome, desemprego, pobreza, miséria, desigualdade, moradia e saúde, 

apresentando-se óbvia a impossibilidade do divórcio entre as normas de incremento 

de práticas econômicas socialmente justas – destinadas à realização de uma justa 

distribuição de riquezas – e as normas destinadas à proteção do meio ambiente.  

O novo modelo de Estado de Direito tutela e tem como fim capital a 

salvaguarda cada vez maior e mais eficiente da dignidade humana e de todos os 

direitos fundamentais, em vista da real necessidade de uma reconstrução histórica 

permanente dos seus conteúdos normativos. 

O novo modelo de Estado Socioambiental e Democrático de Direito significa a 

incorporação de uma nova dimensão de preocupação política-jurídica, por meio de 

políticas sociais e normas positivadas, através da implementação e efetivação dos 

direitos fundamentais básicos dos seres humanos, da busca pela plenitude da 

qualidade de vida que perfaz o combate à pobreza, o desenvolvimento social, a 

tutela ambiental e um meio ambiente ecologicamente equilibrado, para a concretude 

da sustentabilidade do desenvolvimento humano. 

Sobre a tutela e objetivos contemporâneos do Estado Socioambiental e 

Democrático de Direito: 
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O Estado de Direito Ambiental revela a incorporação de uma nova 
dimensão para completar o elenco dos objetivos fundamentais do Estado de 
Direito contemporâneo, qual seja, a proteção do ambiente, que se articula 
dialeticamente com as outras dimensões já plenamente consagradas ao 
longo do percurso histórico do Estado de Direito, designadamente a 
proteção dos direitos fundamentais, a realização de uma democracia 
política participativa, a disciplina e regulação da atividade econômica pelo 
poder político democrático e a realização de objetivos de justiça social.  
(PUREZA, 2000, p. 27 apud SARLET, 2010, p. 19). 

 

O mínimo existencial, já consagrado pelo direito civil contemporâneo, sofre a 

agregação de valor socioambiental, a partir da concepção de que viver dignamente 

com qualidade de vida não perfaz apenas a efetivação de alguns direitos 

fundamentais, mas a concretização de todos e de cada um, com a sustentabilidade 

do desenvolvimento humano sendo confirmada pela qualidade de vida do cidadão. 

Os melhores indicadores do desenvolvimento econômico, social e ambiental 

são os que, cumulativamente, incorporam o estado de saúde físico e mental da 

população, suas condições de moradia, alimentação e lazer. Há que se contabilizar 

a qualidade da água que se bebe, do ar que se respira, do alimento que come, do 

acesso aos direitos básicos fundamentais (MINC, 2010). 

O aspecto basilar da qualidade de vida consiste no seu ideal ético, assentado 

em valores de dignidade e bem-estar. Assim, torna-se extremamente adequado 

trazer a definição de qualidade de vida, proposta na conferência de Estocolmo de 

1973:  

 

O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute 
de condições de vida adequadas em um meio de qualidade tal que lhe 
permita levar uma vida digna e gozar de bem-estar e tem a solene 
obrigação de proteger e melhorar o meio para as gerações presentes e 
futuras. (MATEO, 1990, p. 101 apud DERANI, 2009, p. 61). 

 

Nesse contexto, percebe-se que a qualidade de vida não é mensurada por 

taxas isoladas de crescimento econômico, e, sim, por taxas conjuntas de índices de 

desenvolvimento social. Nessa esteira, a ONU consagrou, na década de 1990, o 

Indicador de Desenvolvimento Humano como índice determinante da qualidade do 

desenvolvimento. 

Cristalino se encontra o entendimento de que o Estado Socioambiental e 

Democrático de Direito, em conformidade com a linha emergente de um 
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constitucionalismo socioambiental, preconiza a tutela e efetivação de um mínimo 

existencial socioambiental que busque a concretização da justiça socioambiental. 

É o que se observa dos ensinamentos de Ingo Sarlet (2010) quando ressalta 

que, na linha de um constitucionalismo socioambiental, importa rastrear pontos de 

contato normativo entre os direitos fundamentais sociais e o direito fundamental ao 

ambiente, explorando a noção de um mínimo existencial de cunho socioambiental.  

Ainda na esteira dos ensinamentos do autor, importa uma visão para além 

dos direitos já identificados doutrinariamente como “possíveis”, integrantes da noção 

de um mínimo existencial, como é o caso de uma moradia digna, de previdência 

social, de saúde básica, do saneamento básico, da educação, de uma renda 

mínima, de assistência social, de uma alimentação adequada etc.  É imprescindível 

sustentar a inclusão, nesse elenco tradicional, de outros direitos não menos capitais, 

dentre eles a qualidade ambiental, objetivando a “garantia de uma existência 

humana digna e saudável, especialmente no que diz com a construção da noção de 

um bem estar existencial que tome em conta também a qualidade do ambiente.” 

(SARLET, 2010, p. 14, grifos do autor). 

Atrelada à recente noção do constitucionalismo socioambiental, surge a 

veemente preocupação com os direitos humanos em uma visão macro, agregadora 

da tutela em conjunto dos direitos sociais, civis, políticos, econômicos, culturais, 

ambientais, difusos e coletivos. Realça-se a cumplicidade dos dois nortes de 

reflexão e de pesquisa do presente trabalho: o social comungado com o ambiental, 

tendo em vista que a pauta da agenda contemporânea dos direitos humanos está 

fundamentada nos postulados do Estado Socioambiental e Democrático de Direito e, 

por conseguinte, centrada na proteção ao meio ambiente e ao desenvolvimento 

humano, no combate à pobreza endêmica, na luta contra a desigualdade 

socioambiental, além de outras questões relevantes. 

O Estado Socioambiental de Direito não abandona o modelo democrático – 

nem poderia, visto ser um novo modelo pautado nos ditames da justiça social e da 

sustentabilidade – nem despreza a produção econômica centrada no capital, mas 

apenas incorpora novos modelos de desenvolvimento social, econômico e 

ambiental.  

Cabe a este novo modelo visualizar as convergências e divergências entre o 

capital, o desenvolvimento social e a exploração ambiental, tendo em vista a 

concepção de uma racionalidade diferenciada, pautada nos princípios ambientais, 
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nas ações desenvolvimentistas, nas políticas públicas e em um conjunto de 

cooperações nacionais e internacionais que permitam a efetivação do 

desenvolvimento social, econômico e ambiental sustentáveis, dentro de uma 

perspectiva macro do Direito Ambiental. 

O Estado Socioambiental e Democrático de Direito contemporâneo – a 

despeito das inúmeras e diversas nomenclaturas terminológicas – apresenta, de 

acordo com a lição de Canotilho, as seguintes dimensões fundamentais, integradas 

entre si: 

 

Juridicidade, democracia, sociabilidade e sustentabilidade ambiental, de 
modo que a qualificação de um, Estado como Estado Socioambiental 
traduz-se em pelo menos duas dimensões jurídico-políticas relevantes: a) a 
obrigação do Estado, em cooperação com outros Estados e cidadãos ou 
grupos da sociedade civil, de promover políticas públicas (econômicas, 
educativas, de ordenamento) pautadas pelas exigências da 
sustentabilidade ecológica; e b) o dever de adoção de comportamentos 
públicos e privados amigos do ambiente, dando expressão concreta à 
assunção da responsabilidade dos poderes públicos perante as 
gerações futuras, mas sem descurar da necessária partilha de 
responsabilidades entre o Estado e os atores privados na consecução do 
objetivo constitucional de tutela do ambiente, consoante, aliás, anunciado 
expressamente no art. 225, caput, da nossa Lei Fundamental. 
(CANOTILHO, 1988, p. 23, grifo nosso). 

 

Os deveres de proteção do Estado Socioambiental estão entrelaçados ao 

compromisso de tutelar e garantir o mínimo existencial socioambiental aos cidadãos, 

o que passa pela tarefa de promover a realização dos direitos fundamentais, a 

efetivação da cidadania e o desenvolvimento socioambiental por via das políticas 

públicas,  sobretudo das políticas sociais, afastando, assim, possíveis óbices à sua 

efetivação e impondo medidas de cunho protetor e promocional (PEREZ LUÑO, 

2005).  

Nem as ideologias liberais nem as socialistas, como leciona Morato Leite 

(2010), souberam lidar com a perspectiva ambiental do desenvolvimento social. O 

Estado Socioambiental aponta para a compatibilidade da atividade econômica com a 

ideia de desenvolvimento, e não apenas de crescimento, com a preocupação com a 

qualidade de vida, e não com quantidade de bens ou riquezas típicas do 

crescimento econômico.  

A busca pelo desenvolvimento socioambiental e consequente efetivação da 

cidadania por meio da política social, visando à tutela do desenvolvimento humano e 

sua qualidade de vida, perfaz a observância de um Estado de Direito capaz de 
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combater o mal da pobreza e da desigualdade social, para se desenvolver com 

qualidade social e ambiental – isto é, ecodesenvolver-se – e sendo norteado pelos 

ditames da justiça e equidade. 

A desigualdade social e econômica; a pobreza social e ecológica; a 

financeirização da política social em meio ao modelo neoliberal; a insustentabilidade 

socioambiental do Direito e da política de combate à pobreza e à desigualdade 

social, ou seja, à antipobreza; o desenvolvimento humano como expressão da 

própria liberdade do indivíduo, como leciona Amartya Kumar Sen (2011) são 

aspectos capitais e fundamentais na análise do novo modelo de tutela democrática e 

do projeto político-jurídico do Estado Socioambiental e Democrático de Direito. 

Conforme ensina Antonio López Pina (2011), o Estado Socioambiental aponta 

para a compatibilidade da atividade econômica com a ideia de desenvolvimento, e 

não apenas crescimento sustentável, de modo que a “mão invisível” do mercado 

seja substituída necessariamente pela “mão visível” do Direito: 

. 

El mercado non es un fin em si mismo, un espacio libre del Derecho 
extramuros del Estado e de la ética. La economia solo tiene servicio al 
servicio del Hombre, debiendo encontrar em ella su lugar no menos la 
’visible hand’ del Derecho Constitucional que la ‘invisible hand’ del mercado.  
(PINA, 2011, p. 15). 

 

Latente é a perspectiva de que os princípios norteadores do Direito Ambiental, 

pontualmente o princípio do desenvolvimento sustentável, devem ser utilizados para 

que o desenvolvimento social e econômico existam, respeitando os parâmetros 

essenciais dos seres humanos. 

Nesse sentido, devem o Estado e toda a sociedade ponderar os princípios 

ambientais com os socioeconômicos, para se alcançar o desenvolvimento 

socioeconômico, capaz de proporcionar um crescimento econômico e um 

desenvolvimento social sem causar a degradação ambiental e, consequentemente, 

sem prejudicar a existência digna do homem.  

Tais princípios e norteamentos devem conciliar a existência digna do homem 

e das gerações futuras com o desenvolvimento socioeconômico. A conciliação 

desses fatores por meio dos princípios pode salvaguardar a vida em todas as suas 

formas, pois estará ocorrendo o desenvolvimento sustentável, visto que, se há 

desenvolvimento e este não promove a qualidade de vida do ser humano em suas 
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diversas áreas e de maneira essencial, nos contornos do mínimo existencial, 

sustentável ele não é. 

Da mesma forma o desenho se repete dentre as diversas políticas públicas, 

especialmente as políticas sociais: se não há o alcance dos objetivos da política 

social para o qual a mesma foi objeto de formação, não há que se falar em 

sustentabilidade, nem tampouco na manutenção da política, mas em modificações e 

reparos em sua estrutura para o alcance de um desenvolvimento que possa vir a ser 

chamado de sustentável.  

Por esta razão, importa ressaltar que os princípios ambientais, quando 

utilizados no estudo das atividades econômicas e sociais, bem como no ciclo de 

formação e na avaliação das políticas públicas, transcendem a exclusiva finalidade 

ambiental, incluindo-se na finalidade do direito socioeconômico e passando a ser 

princípios não somente ambientais, mas princípios do desenvolvimento sustentável 

(FERNANDES, 2011). 

Os direitos sociais, econômicos e ambientais não só convergem, como 

também, essencialmente, comportam as mesmas preocupações, quais sejam: a 

busca pela qualidade de vida dos cidadãos, a efetivação de sua cidadania e o pleno 

desenvolvimento humano. Assim, o Estado Socioambiental de Direito, longe de ser 

um Estado mínimo, é um Estado regulador da atividade econômica, capaz de 

norteá-la, dirigi-la e ajustá-la aos valores, princípios e normas constitucionais, 

objetivando o desenvolvimento humano e social de forma sustentável.  

O artigo 170, inciso V, da CF/88 preconiza o princípio do desenvolvimento 

sustentável, confrontado com o direito de propriedade e a livre iniciativa, possuindo, 

assim, função norteadora e pedagógica de desmistificar a perspectiva de um 

capitalismo liberal-individualista em favor da sua leitura à luz dos valores e princípios 

constitucionais socioambientais. 

A ordem jurídica econômica brasileira constitucionalizada no artigo 170 da 

CF/88, expressa de forma explícita uma opção pelo que Amartya Sem (2011) chama 

de economia socioambiental de mercado, ou seja, de um capitalismo 

socioambiental, capaz de compatibilizar a plataforma estrutural do capitalismo com 

os ditames de um Estado socioambiental, pautado na proteção ambiental e justiças 

social e ambiental, promovendo uma vida digna e saudável, com sustentabilidade e 

desenvolvimento para todos os cidadãos político-sociais do Estado. 
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Importa destacar que a tutela dos direitos sociais, econômicos e ambientais, 

além da busca pela inclusão socioambiental dos cidadãos e pelas novas 

preocupações do Direito Ambiental contemporâneo são percebidas no âmbito do 

ordenamento jurídico interno brasileiro, quando a República Federativa do Brasil 

consagra, no artigo 3° da CF/88, entre os objetivos fundamentais, erradicar a 

pobreza e a marginalização, assim como reduzir as desigualdades sociais. Assim, 

para assegurar o cumprimento desses escopos constitucionais, os recursos 

ambientais e os instrumentos sociais e econômicos devem ser considerados como 

bens difusos e tratados na perspectiva da inclusão socioambiental.  

Dessa forma, na esteira da instrumentalização das políticas públicas como 

meio eficaz de combate à pobreza e à desigualdade social e efetivação do direito à 

cidadania, o direito humano fundamental ao meio ambiente equilibrado se realiza por 

intermédio de políticas públicas voltadas à eliminação das injustiças ambientais.  

Cumpre afirmar que tal consciência humanística deve estar no centro das 

preocupações do direito ambiental contemporâneo, pois é por meio dessa nova 

postura social, política, econômica, filosófica e ética que o Direito poderá assegurar 

a existência da higidez ambiental e a consequente qualidade de vida preconizada 

pelo constituinte brasileiro para todo o ser humano pertencente ao meio ambiente. 

Nas palavras de Derani: 

 

A questão ecológica é uma questão social, e a questão social só pode ser 
adequadamente trabalhada hoje como questão ecológica. A economia 
ambiental está assentada na política, e por intermédio dela se realiza. 
(DERANI, 2009, p. 125). 

 

Necessária é a urgente correção do quadro alarmante de desigualdade social 

e da falta de acesso de expressivas partes da população aos seus direitos sociais 

básicos, o que também, importa ressaltar, é causa de degradação ambiental 

(SARLET, 2010). 

É justificada nessa ideologia que se percebe a transformação do Direito 

Ambiental contemporâneo em face de interdisciplinaridade de sujeitos, objetos, 

princípios, campos de atuações e normas, de vários outros ramos da ciência na 

construção e existência de um Direito Ambiental profundo. Antônio Herman 

Benjamin leciona que: 
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Diante dos novos desafios postos no mundo contemporâneo para a 
sociedade, o Estado e o Direito, o surgimento do direito ambiental está 
justamente vinculado às dificuldades do Estado (e dos cidadãos de um 
modo geral) de enfrentar uma nova e complexa situação posta no seio da 
sociedade industrial: a degradação ambiental. (BENJAMIN, 2011, p. 36). 

 

O ministro Antônio Herman Benjamin, em seus julgados no Superior Tribunal 

de Justiça e com sua larga experiência acadêmica e prática, contribui para a 

formação de uma jurisprudência extremamente positiva para as presentes e futuras 

gerações de brasileiros e, além disso, para a tutela do meio ambiente como um fim 

em si mesmo, e não como mero objeto de irresponsáveis pretensões utilitárias. 

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – em sua grande maioria 

possuindo como relator o ministro Antônio Herman Benjamin – permanecem 

firmando o sentido de tutelar ao máximo o bem ambiental dentro de uma perspectiva 

promotora do desenvolvimento sustentável, perfazendo o novo caminho do Direito 

Ambiental profundo. Danos causados ao meio ambiente, aos seus sujeitos e objetos, 

bem como os que derivam dele e nele se sustentam, podem ser reparados sem que 

para isso seja necessária uma violação a priori de direitos fundamentais, como o 

direito à cidadania, à assistência social, à saúde das pessoas, ao mínimo da 

existência vital, social e ambiental do ser humano. Do mesmo modo, são utilizados 

mecanismos processuais que visam a permitir a aceleração na reparação dos danos 

ambientais e, por conseguinte, desestimular práticas que não se coadunam com o 

respeito ao meio ambiente e com o direito fundamental ao desenvolvimento 

sustentável na era das mudanças ambientais, econômicas e sociais. 

O Direito Ambiental contemporâneo passa necessariamente pelo 

enfrentamento dos problemas ambientais e opta por um desenvolvimento 

sustentável capaz de reduzir tanto a degradação ambiental quanto a desigualdade 

social que foram agravadas no decorrer da história humana. Nesse norte, Ramón 

Martín Mateo leciona que o conceito de desenvolvimento sustentável:  

 

[...] Vai além de uma mera harmonização entre a economia e a ecologia, 
incluindo valores morais relacionados à solidariedade, o que indica o 
estabelecimento de uma nova ordem de valores que devem conduzir a 
ordem econômica rumo a uma produção social e ambientalmente 
compatível com a dignidade de todos os integrantes da rede social. O 
desenvolvimento econômico deve estar vinculado a ideia de uma melhoria 
substancial e qualitativa (e não apenas quantitativa em termos de 
crescimento econômico) da qualidade de vida. (MATEO, 2003, p. 38). 
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Belinda Pereira da Cunha (2012) ratifica a conjugação da nova roupagem 

socioambiental do Direito Ambiental, diante da emergente necessidade do Direito 

em evoluir conforme a mutação de seus objetos e sujeitos, coexistindo em um 

espaço holístico com qualidade de vida, sustentabilidade, desenvolvido e 

democrático de direito: “o conteúdo da sustentabilidade ambiental abriu espaço para 

outros temas afins, no intuito de acomodar o movimento ambiental e a sadia 

qualidade de vida.” (CUNHA, 2012, p. 19). 

O reconhecimento da jusfundamentalidade do direito ao ambiente 

ecologicamente equilibrado indica o sentido de agregar valor e elementos ao 

conteúdo do mínimo existencial social, abrindo caminho para a noção de uma 

dimensão ecológica e sustentável do direito ao mínimo existencial, que, via de regra, 

é efetivado por meio das políticas públicas sociais e de ações pautadas nas normas 

de combate à pobreza. 

A emergente e necessária integração do projeto político, jurídico, social, 

econômico, ambiental e cultural do Estado com a agenda da proteção ambiental (e a 

consequente promoção de uma existência digna em termos socioculturais) deve ser 

reformulada, passando, obrigatoriamente, pelo viés de um mínimo existencial 

socioambiental, coerente com os ditames do Estado Socioambiental e Democrático 

de Direito. 

A necessária conjugação dos direitos sociais e dos direitos ambientais, para 

efeitos de identificação dos ditames do Estado Socioambiental, perfaz o 

reconhecimento de um direito ao mínimo existencial socioambiental, de forma 

capital, pelo fato de tal direito agregar todo o conjunto necessário inerente à vida 

digna do ser humano, ao seu direito inato de viver, e não de sobreviver. Assim, 

proteger o homem em seu meio ambiente macro, efetivando a cidadania e tutelando 

o desenvolvimento, passa pela fundamental proteção do homem contra a sua 

própria ação predatória.  

Neste sentido, como problemática da presente tese e plataforma de pesquisa 

do referido trabalho, tem-se que, em regra, a miséria e a pobreza, apresentando-se 

como projeções da falta de acesso aos direitos sociais básicos e fundamentais do 

ser humano e, por conseguinte, do cidadão brasileiro – quando da análise do 

ordenamento jurídico interno – caminham lado a lado com a degradação e poluição 

ambiental. A população que não recebe a tutela, por parte do Estado, de direitos 

como à saúde, ao saneamento básico, à moradia, à educação, à segurança, à 
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previdência social, à alimentação, à renda mínima, é exposta a situações de 

violação a sua dignidade humana. Quase que na sua maioria absoluta, essa 

população é pobre ou extremamente pobre.   

Importa ressaltar que, dentre outros aspectos a considerar, é cristalino que é 

especificamente neste ponto da problemática da presente tese que a análise reside: 

na importância de uma tutela compartilhada e integrada dos direitos sociais e dos 

direitos ecológicos, agrupados sob a roupagem genérica de direitos fundamentais 

socioambientais. Desta maneira, asseguram-se as condições mínimas para a 

preservação da qualidade de vida socioambiental, sem as quais, percebe-se que 

poderá ainda haver vida, mas essa não será digna de ser vivida. 

Por direitos sociais básicos, devem-se compreender tanto os direitos 

relacionados à educação, à formação profissional, ao trabalho, à Seguridade Social, 

à assistência social, como também os direitos à alimentação, moradia, assistência 

médica e a tudo aquilo que, no decorrer do tempo, puder ser reconhecido como 

parte integrante da concepção de vida digna, o que é o caso, nos últimos anos, dos 

direitos que concernem à demanda por um meio ambiente saudável (DIAS, 2004). 

Percebe-se de forma clara que pode haver vida a ser vivida em situação de 

pobreza social e ecológica, todavia não será efetivada a cidadania apenas 

combatendo a pobreza pela via do crescimento econômico, sem o desenvolvimento 

social, tornando insustentáveis as políticas sociais e ambientais. Não havendo uma 

agenda reconfigurada por ideais socioambientais no projeto político-jurídico do 

Estado Democrático de Direito, a vida a ser vivida não será digna. 

Importa destacar que o conceito de mínimo existencial não pode nem deve 

ser limitado ao direito à mera sobrevivência na sua dimensão física, ou seja, na sua 

configuração natural ou biológica, mas deve ser concebido de forma macro, ampla, 

tendo em vista que o conjunto básico de direitos efetivados pela concretização da 

cidadania, objetiva a realização da vida em níveis compatíveis com a dignidade 

humana, sendo fundamental a incorporação da qualidade ambiental como 

pressuposto de proteção à vida humana. 

Mínimo existencial não se confunde com mínimo vital ou mínimo de 

sobrevivência. Sobreviver não é viver. O direito fundamental, incipiente e por 

excelência do ser humano, tutelado ainda mesmo quando o Direito o reconhece 

como uma mera expectativa, e não como um direito subjetivo, é o direito a viver, não 

a sobreviver. 
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O mínimo existencial é preconizado pelo Direito Civil e, tutelado por um 

Estado Socioambiental e Democrático de Direito, é a garantia da vida humana com 

qualidade: “Não deixar alguém sucumbir à fome certamente é o primeiro passo em 

termos da garantia de um mínimo existencial, mas não é o suficiente para garantir 

uma existência digna.” (SARLET, 2006, p. 567). 

Na perspectiva socioambiental, tutelar o mínimo existencial é adotar uma 

compreensão ampliada do conceito de mínimo existencial social com natureza 

jurídica cível, a fim de abarcar a ideologia contemporânea de uma vida com 

qualidade ambiental, com dignidade, com equilíbrio do meio ambiente e dos 

elementos inerentes ao meio onde a vida humana está sediada. 

A CF/88, bem como as Leis nº 8.080/90 (BRASIL, 1990) e nº 6.938/81 

(BRASIL, 1981), sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde no Brasil e 

sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, respectivamente, são influenciadas pelo 

parâmetro de vida saudável da Organização Mundial de Saúde, que dispõe que vida 

saudável é “um completo bem-estar físico, mental e social” (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DE SAÚDE, 1946) Todas elas pautam-se na proteção da dignidade da 

pessoa humana e estabelecem um piso mínimo vital de direitos o qual deve ser 

assegurado pelo Estado a todos os indivíduos, dentre eles ressaltam-se o direito à 

saúde e à assistência social (FIORILLO, 2009). 

Nesse contexto, o diálogo dos ditames ambientais e sociais é de fundamental 

importância na formatação e efetivação dos direitos fundamentais socioambientais, 

visto que já leciona José Afonso da Silva: “a compatibilização da qualidade 

ambiental ao bem-estar social seria o próximo baluarte a ser conquistado na 

construção da cidadania.” (SILVA, 2003, p. 26-27). 

O Estado Socioambiental e Democrático de Direito deve priorizar a 

importância do diálogo entre os movimentos por direitos sociais e o movimento 

ambientalista.  No entendimento de Lúcia da Costa Ferreira (1996), qualquer 

institucionalização de legislação ou políticas voltadas à efetivação de direitos 

fundamentais ou em razão de demandas ecológicas devem passar necessariamente 

pelo enfrentamento dos direitos sociais, como pressuposto para a cidadania, 

“conciliando tais mundos e afirmando a própria dimensão integrativa e 

interdependente de tais direitos na conformação de uma tutela integral da dignidade 

da pessoa humana no horizonte do socioambientalismo.”  (FERREIRA, 1996, p. 254-

255). 
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A mesma autora ainda afirma que os desafios das políticas públicas e do 

próprio direito voltado à qualidade socioambiental residem na dinâmica mais ampla 

de “uma sociedade cuja expressão pública de novos direitos convive com a negação 

cotidiana do universo da cidadania, através da institucionalização de práticas 

excludentes, violentas e arbitrarias.” (FERREIRA, 1996, p. 254-255). 

Nesse contexto, necessária é a presença marcante da preocupação dos 

ditames do Estado Socioambiental e Democrático de Direito na formação e na 

institucionalização do ciclo de formação do ordenamento jurídico e das políticas 

públicas.  

A emergente necessidade de efetivação da cidadania, pautada no mínimo 

existencial socioambiental, que combate a pobreza quando majora o crescimento 

econômico do povo e do Estado, mas que se preocupa com ações de efetivação e 

tutela da sustentabilidade do desenvolvimento  em uma perspectiva qualitativa e não 

apenas quantitativa, pautada na qualidade do direito à vida do ser humano e no seu 

pleno desenvolvimento como cidadão do meio ambiente equilibrado, são aspectos 

que surgem quando diplomas legais pertencentes ao Estado Democrático de Direito 

assumem sua roupagem socioambiental.  

Nesse contexto, é certo que a nomenclatura socioambientalismo emergiu em 

razão da concepção da pobreza e da desigualdade social, isto porque, em países 

pobres e desiguais socialmente, o desenvolvimento sustentável não deve promover 

apenas a evolução e manutenção da tutela na seara ambiental.  

Em países onde o ordenamento jurídico deve assumir a roupagem e os 

contornos de um ramo de Direito Antipobreza, o desenvolvimento sustentável deve 

pautar-se tanto na sustentabilidade ambiental como social, visto que, diferente disso, 

não há que se falar em desenvolvimento sustentável. 

A sustentabilidade do desenvolvimento no Estado Socioambiental e 

Democrático de Direito deve contribuir para a redução da pobreza e das 

desigualdades sociais, para a tutela das espécies, dos ecossistemas e dos 

processos ecológicos, pautando-se sempre nos ditames desse novo modelo estatal, 

promovendo valores como justiça social e equidade. Por assim ser, um novo 

paradigma de desenvolvimento deve ser sustentável socioambientalmente, com fins 

da consolidação da democracia e, consequentemente, da cidadania. 
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2.1.1 Diplomas legais no Estado Socioambiental e Democrático de Direito: a 
ratificação da tutela socioambiental como pressuposto ao desenvolvimento e à 
efetivação da cidadania 

 

 

Nesse contexto em que se apresenta o Estado Socioambiental e Democrático 

de Direito, a questão da proteção socioambiental, da sustentabilidade, do 

desenvolvimento das necessidades humanas e ambientais e, por isso, 

socioambientais, pautou a discussão e apresentação de tratados, relatórios, acordos 

e diplomas legais que culminaram na contemporânea ideia de Estado 

Socioambiental e Democrático de Direito. 

Ingo Wolfgang Sarlet apresenta em suas lições a ideia central da plataforma 

de sustentação do Estado Socioambiental: vida saudável com qualidade 

socioambiental. O bem-estar socioambiental é “indispensável ao pleno 

desenvolvimento da pessoa e ao desenvolvimento humano no seu conjunto.” 

(SARLET, 2010, p. 12).  

Nesse diapasão, os documentos jurídicos-políticos – de forma capital, as 

constituições dos países, bem como os tratados e acordos internacionais – devem 

agregar, em um mesmo projeto político-jurídico, as premissas de salvaguarda da 

tutela de direitos fundamentais de um Estado Socioambiental de Direito 

contemporâneo, conjugando as conquistas do Estado Liberal às do Estado Social, 

perfazendo um modelo de Estado Socioambiental, agregado ao “desenvolvimento 

humano em padrões sustentáveis, inclusive pela perspectivas da noção ampliada e 

integrada dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais.” (SARLET, 2010, 

p. 13, grifo do autor). 

A ideia de uma vida saudável com qualidade socioambiental permeia a 

concepção do chamado ecodesenvolvimento. Esse termo foi difundido de forma 

pioneira, precedendo o conceito mais conhecido de desenvolvimento sustentável, 

que ganhou destaque na década de 80 por meio do Relatório da Comissão 

Mundialobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento – o Relatório Brundtland, de 

1987 –publicado pela Organização das Nações Unidas e também conhecido como 

“Nosso Futuro Comum” o (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1987). Por 

desenvolvimento sustentável, entende-se “o uso dos recursos naturais de forma a 

suprir as necessidades das gerações atuais sem comprometer a habilidade das 
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gerações futuras de suprir com suas próprias necessidades.” (ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS, 1987). 

Consuelo Y. Moromizato Yoshida (2011) defende que o conceito de 

ecodesenvolvimento como sendo mais amplo do que o conceito mais conhecido de 

desenvolvimento sustentável: 

 

O conceito pioneiro de ecodesenvolvimento, que precedeu o de 
desenvolvimento sustentável consagrado na década de oitenta através do 
Relatório Brundtland (Nosso Futuro Comum) e tema da conferencia ECO-92 
no Rio de Janeiro (Meio Ambiente e Desenvolvimento), é, na verdade, mais 
amplo e arrojado que a concepção reducionista desenhada na declaração 
do Rio (ECO 92), adiante exposta, e diferentemente desta é baseado nos 
postulados de justiça social e equidade. (YOSHIDA, 2011, p. 317). 

 

 

Distinções conceituais, convergentes ou divergentes à parte, são 

consolidadas à importância deste mesmo relatório ao desenvolvimento 

socioambiental, bem como à ideia de sua consequente sustentabilidade, quando é 

visualizado no documento o reconhecimento da dependência existencial do ser 

humano em face da biosfera.  

Foi demonstrado no citado documento que o quadro de desigualdade social, 

na base do projeto de desenvolvimento econômico e social no mundo, revela que 

“uns poucos países e comunidades no mundo consomem e esgotam boa parte dos 

recursos naturais, ao passo que outros, em um número muito maior, consomem 

pouco e vivem na perspectiva da fome e da miséria.” (SARLET, 2010, p. 15). É por 

essa razão que as ações norteadoras da efetivação do Direito Humano ao 

Desenvolvimento e, por conseguinte, da cidadania, devem ser pautadas nos ditames 

do Estado Socioambiental e Democrático de Direito, quais sejam: a justiça 

socioambiental e a equidade. 

Os diplomas legais, sejam eles internacionais, como os tratados, declarações, 

pactos, dentre outros e, os internos, inerentes ao ordenamento jurídico de cada país 

que seja movido pelos princípios de um Estado Democrático de Direito, devem ser 

concretizadores dos ditames da justiça e da equidade, da cidadania e do 

desenvolvimento como direito inato ao ser humano. 

Importante verificar e se curvar diante da dura realidade de que o 

enfrentamento da desigualdade social e da falta de acesso aos direitos básicos dos 

cidadãos, ou seja, da efetivação da cidadania, são pressupostos capitais na busca 
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do tão sonhado e preconizado ecodesenvolvimento e do desenvolvimento 

sustentável, fomentado e conceituado no já citado Relatório Bruntdland. 

É evidente que o enfrentamento dos problemas socioambientais e a opção 

por um desenvolvimento sustentável que leve ao combate à pobreza e ao alcance 

da igualdade social, passam, portanto, necessariamente, pela correção do quadro 

alarmante de desigualdade social e da falta de acesso de expressivas partes da 

população aos seus direitos sociais básicos, o que, importa referir, também é causa 

de degradação ambiental.  

A realização dos direitos sociais, além de não ter atingido níveis satisfatórios 

na maior parte dos casos, necessitando, portanto, de contínuo investimento, há 

muito reclama que seja agregado um novo desafio existencial, no caso, a proteção 

do ambiente (SARLET, 2010). 

No mesmo influxo, o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos em matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o 

conhecido Protocolo de São Salvador, consigna que “toda pessoa tem direito de 

viver em meio ambiente sadio e a contar com os serviços públicos básicos.” 

(ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS, 1988). Contudo, os primeiros 

passos para a problemática socioambiental e econômica são datados de anos 

anteriores ao Relatório Bruntdland e ao Protocolo de São Salvador.  

Os registros iniciais são: a fundação do Clube de Roma, em 1968, criada para 

debater assuntos relacionados ao ambiente, à política internacional e econômica, já 

abrindo espaço para debates na seara do direito ao desenvolvimento. Nos anos de 

1972, tem-se o registro do relatório “Os limites do crescimento”, conhecido como 

Relatório Meadows, que, na esteira do anterior, também abordou assuntos 

relacionados ao ambiente e à política internacional e econômica. 

Outro importante documento foi a Declaração de Estocolmo sobre o Ambiente 

Humano, também de 1972, que dispõe em seu teor que o homem, como ser 

pertencente ao meio ambiente, tem direito “ao desfrute de condições de vida 

adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita levar uma vida 

digna e gozar de bem-estar, protegendo o meio ambiente para as gerações futuras.” 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1972). 

Importa destacar que, desde a publicação do Relatório Brundtland, o conceito 

de três pilares emergiu e foi aceito por quase todos os documentos oficiais dirigidos 

a nortear as questões sociais, econômicas, ambientais e culturais. 
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O primeiro desses pilares foi a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, no Rio de Janeiro, em 1992, que aborda as lacunas entre as 

necessidades de desenvolvimento e proteção ambiental na agregação da tarefa 

essencial de erradicar a pobreza, como requisito indispensável para o 

desenvolvimento sustentável. No seu Princípio 5º, refere que:  

 

Todos os Estados e todos os indivíduos, irão cooperar na tarefa essencial 
de erradicar a pobreza, a fim de reduzir as disparidades de padrões de vida 
e melhor atender as necessidades básicas. (ORGANIZAÇÃO DAS 
NAÇÕES UNIDAS, 1992).  

 

Esse diploma internacional traçou um objetivo que se harmonizou a uns dos 

propósitos fundamentais da Constituição Federal Brasileira de 1988, qual seja, a 

erradicação da pobreza, preconizada no artigo 3º, incisos I e III da Carta Magna. 

À luz da mesma perspectiva do ordenamento jurídico interno brasileiro, consta 

ressaltar a existência no ano de 1981 da Lei nº 6.938, que coloca como objetivo da 

Política Nacional do Meio Ambiente “a compatibilização do desenvolvimento 

econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio 

ecológico.” (BRASIL, 1981). 

Dessa derivação legislativa brasileira, percebe-se, desde cedo, o desenho do 

Estado Democrático brasileiro, com questões de necessário respeito à preservação 

ambiental para a composição do desenvolvimento socioeconômico, ou seja, pilares 

do Estado Socioambiental e Democrático de Direito. De uma forma ou de outra, a 

própria CF/88 põe em destaque o Direito ao Meio Ambiente ecologicamente 

equilibrado, à sadia qualidade de vida, como bem de uso comum de todos para as 

gerações presentes e futuras (CUNHA, 2012). 

A referida Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, de 1992, além de ratificar e irradiar a preocupação da causa 

socioambiental no ordenamento jurídico brasileiro, traçou, como já mencionado, o 

objetivo de erradicar a pobreza, reduzir as desigualdades sociais e atender às 

necessidades da maioria da população mundial, colocando nas mãos conjuntamente 

da sociedade e do Estado tal missão. 

O diploma internacional evidencia a relação direta e a interdependência entre 

os direitos sociais e a proteção do ambiente, “sendo a tutela de tais direitos 

fundamentais um objetivo necessariamente comum para as comunidades nacionais 
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e para a humanidade como um todo.” (SARLET, 2010, p. 26). Isso ratifica que, via 

de regra, pobreza e miséria caminham juntas com a degradação e poluição 

ambiental, expondo, principalmente, a vida das populações de baixa renda e 

violando, por duas vias distintas, a sua dignidade, o seu mínimo existencial. 

  Na mesma seara, a Declaração de Direitos Humanos de Viena, de 1993 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1993), afirma que a democracia, o 

desenvolvimento e o respeito aos direitos humanos são conceitos interdependentes 

que se reforçam mutuamente, que o direito ao desenvolvimento deve ser realizado 

de forma a satisfazer equitativamente as necessidades ambientais e de 

desenvolvimento de gerações presentes e futuras (PIOVESAN; FACHIN, 2011). 

 O segundo desses pilares é a Rodada de Doha, da Organização Mundial do 

Comércio, de 2001 (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO, 2001), que versa 

sobre o vínculo entre comércio, desenvolvimento e meio ambiente, ratificando a 

relação intrínseca da tutela do desenvolvimento de forma macro, ampla, no aspecto 

agregador socioambiental. 

 O terceiro pilar configura o elogiado Plano de Implementação da Declaração 

de Joanesburgo sobre Desenvolvimento Sustentável, do ano de 2002 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2002) Tratando da integração, 

interdependência e mutualidade entre pilares, a Declaração de Joanesburgo discorre 

sobre a questão socioambiental através do norteamento da necessidade de produzir 

um plano prático e visível que deve gerar a erradicação da pobreza e o 

desenvolvimento humano. No item 11 da  Declaração, consta que: 

 

Reconhecemos que a erradicação da pobreza, a mudança dos modelos de 
produção e consumo, e a proteção e administração da base de recursos 
naturais para o desenvolvimento econômico e social são objetivos 
transversais de, e requisitos essenciais para, o desenvolvimento 
sustentável. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2002). 

 

Na pauta dos documentos internacionais e nacionais do modelo do Estado 

Socioambiental e Democrático de Direito, visualiza-se que a agenda contemporânea 

dos direitos humanos está centrada na proteção ao meio ambiente e ao 

desenvolvimento humano e no combate à pobreza endêmica, além de outras 

questões importantes (TRINDADE, 1993). 

Nessa seara, percebe-se diante da análise dos diplomas internacionais, uma 

analogia ao sistema distributivo de cooperação internacional. 
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Amartya Sen e Bernardo Kliksberg lecionam que: 

 

Quando a cooperação produz ganhos, muitos arranjos são possíveis. [...] 
Não se pode refutar a crítica de que um sistema distributivo é injusto 
dizendo-se simplesmente que todas as partes envolvidas estão em melhor 
condição do que estariam na ausência de cooperação; o exercício real é a 
escolha entre essas alternativas. (2010, p. 25) 
 

Assim, a existência da cooperação por si só não valida a melhoria 

socioambiental das pessoas nem dos sistemas pelo simples fato de existir; há a 

imperativa necessidade de sustentabilidade dessa cooperação, em âmbito 

internacional - entre os países- em âmbito interno – através da seguridade social 

pela via da assistência social-. 

Sachs configura como referência mundial no combate à pobreza e na 

militância de um pacto global pelo direito ao desenvolvimento, nesse sentido, o 

referido doutrinador aponta para o conserto do “encanamento” da assistência 

internacional ao desenvolvimento para que seja eficaz na ajuda aos países bem 

governados. Nessa conjuntura, cada país de baixa renda deveria adotar uma 

estratégia de redução da pobreza (ERP), tendo em vista que a maioria atualmente a 

possui (elaboração com o FMI e o Banco Mundial). Nesse diapasão, percebe-se 

que, a plataforma de construção do sistema atual seria incoerente, por não 

contemplar uniformemente os seus signatários. As estratégias deveriam ser 

baseadas, conforme leciona Sachs (2005), nas Metas de Desenvolvimento do 

Milênio e desdobrar-se em cinco partes: 1) diagnóstico diferencial; 2) plano de 

investimentos; 3) plano financeiro; 4) plano dos doadores; 5) plano da gestão 

pública. 

Nesse contexto, os países pobres e desiguais, também emergem como 

possuidores de necessidades críticas que não podem ser resolvidas por 

investimentos nacionais ou regionais, ou por reforma da política interna, devem ser 

tratadas a nível global, não mais regional. 

Diante de reformas globais, não mais regionais, entram em cena, na busca de 

um possível pacto global pelo direito ao desenvolvimento, os chamados parceiros de 

desenvolvimento - agências da ONU, doadores bilaterais e instituições de Bretton 

Woods – estes, configurando-se como parceiros, precisariam melhorar suas 

relações internas e internacionais, bem como tirar melhor proveito do sistema das 
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nações unidas, através de uma ação integrada de coordenação dos doadores. 

(SACHS, 2005) 

Nesse sentido, afirma Sachs sobre a dificuldade de determinar a quantia total 

de assistência ao desenvolvimento que o mundo pobre receberia do mundo rico e 

desenvolvido: 

 

É complicado determinar a quantia total de assistência ao desenvolvimento 
que o mundo rico deveria fornecer ao pobre por três motivos: uma 
proporção considerável da assistência oficial não é de forma alguma para o 
desenvolvimento, mas para auxílios de emergência, refugiados, apoio 
geopolítico e ajuda a países de renda média; da porção de ajuda externa 
dirigida ao desenvolvimento, somente uma fração vem numa forma que 
pode ajudar a financiar o pacote de intervenções (ajuda nas dívidas); apoio 
de investimentos em nível global que estão acima e além das necessidades 
financeiras de países pobres específicos. (SACHS, 2005, p. 333) 

  

Numa conjuntura atual e otimista, percebe-se que os doadores do pacto 

global se resumem em: Japão (18%); Alemanha, França, Itália e Reino Unido (20%); 

EUA (51%). Esses cálculos aferem as necessidades até 2015; após, conforme 

Sachs, as necessidades diminuiriam. “Quando chegarmos a 2015, a maior parte do 

mundo em desenvolvimento terá sido libertada da armadilha da pobreza e colocada 

na trilha do crescimento auto-sustentável.” (SACHS, 2005, p. 334) 

Entretanto, cumpre ressaltar que, mesmo diante de uma possível conjectura 

satisfatória de um pacto global pelo direito ao desenvolvimento dos países pobres, 

potencias mundiais como os Estados Unidos, por exemplo, encaram tal acordo 

como política compensatória somente, um mero favor aos países que, 

historicamente, devem ser ressarcidos, é o que se percebe do comportamento dos 

EUA diante da ajuda solicitada: 

 
 
A assistência ao desenvolvimento dos cidadãos americanos e do setor sem 
fins lucrativos compensa a deficiência de ajuda oficial; e mais, as remessas 
dos trabalhadores estrangeiros nos EUA para seus países de origem 
deveriam contar como forma de ajuda. Isso é ridículo [...] (SACHS, 2005, p. 
350). 

 

Percebe-se que, mesmo diante de esforços internacionais, alguns países não 

se comprometem como signatários fieis, de boa-fé e entusiastas do combate à 

pobreza; noutro norte, constata-se, felizmente, que países como o Canadá, dispõe 

de legislações de combate à pobreza e exclusão social, como a referente ao Estado 

do Quebec, mesmo configurando-se como país rico na conjuntura internacional.  
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Esse contexto reflete na tão sonhada busca e efetivação do fim da pobreza, 

visto que, as políticas públicas sociais, os acordos internacionais, a execução de 

legislações pontuais configura como verdadeiros direitos antipobreza e 

consequentes direitos ao desenvolvimento sustentável. 

Os direitos humanos configuram a plataforma de sustentabilidade do Estado 

Socioambiental e Democrático de Direito, perfazendo os caminhos, norteamentos, 

programas e agendas a serem definidas, desenhadas e efetivadas na busca pela 

qualidade de vida do homem em harmonia com o meio ambiente que habita. Neste 

sentido, a efetivação da cidadania parece ser a grande aliada na busca pelo pleno 

desenvolvimento humano, a partir da concepção de que, sem tutela dos direitos 

sociais, econômicos, ambientais e culturais, a sobrevivência se sobrepõe à vivência. 

Os direitos políticos e civis, ou mesmos os difusos e coletivos, não 

configuram, por si sós, a efetivação de cidadania, como muitos defendem. O 

termômetro da efetivação da cidadania são os direitos sociais, não os civis. Basta 

analisar que, se aqueles não forem agregados a estes, não há que se falar em 

desenvolvimento, muito menos em sustentabilidade deste desenvolvimento, como 

preconizam os documentos acima descritos. 

Combater a pobreza, através do Direito, das políticas sociais e da efetivação 

da cidadania, parece ser o caminho encontrado pelo Estado Socioambiental e 

Democrático de Direito na busca pela qualidade de vida do ser humano. Nesse 

contexto, cumpre ressaltar a necessária presença do equilíbrio da ordem social, 

ambiental e econômica em busca do pleno desenvolvimento humano e da 

sustentabilidade socioambiental do sistema democrático atual. 

 

 

2.2 Direitos sociais, ordem social e Seguridade Social no Estado 
Socioambiental e Democrático de Direito brasileiro 
 

 

A Seguridade Social é definida constitucionalmente como sendo “um conjunto 

integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a 

assegurar o direito à saúde, à previdência e à assistência social”, conforme reza o 

artigo nº 194 da CF/88; os direitos assegurados na Seguridade Social compreendem 

a tutela de direitos sociais, integrados à ordem social. Tais direitos são do tipo 
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fundamentais, herança maior da transição do Estado Liberal para o Estado Social, e 

surgiram na tentativa de resolver uma profunda crise de desigualdade social que se 

instalou no mundo no período pós-guerra (COUTO, 2010). 

 Os direitos sociais originaram-se com base no princípio da solidariedade 

humana, configurando-se como categorias jurídicas concretizadoras dos postulados 

da justiça social. Objetivam a melhoria das condições de vida dos hipossuficientes, 

perfazendo caminhos que visam à obtenção da justiça social.  

Os direitos tutelados pela Seguridade Social são liberdades positivas de 

observância obrigatória em um Estado de Direito e, via de regra, implicam uma 

postura ativa do Estado, na obrigação de colocar aos indivíduos o acesso às 

prestações tanto de natureza jurídica quanto materiais.  

 Nesse diapasão, é certo que todos os direitos positivados constitucionalmente 

geram prestações positivas e negativas do Estado, sendo simplista a visão de que 

os direitos sociais só demandam prestações positivas e os direitos civis e políticos 

prestações negativas. Nos ensinamentos de Antônio Augusto Cançado Trindade 

(1999), percebe-se que, no campo social, muitas injustiças são toleradas como 

supostas realidades lamentáveis e inevitáveis; no campo político, são condenadas! 

 Conforme a classificação neoconstitucionalista sobre os direitos 

fundamentais, dois grupos se apresentam na esteira dos mesmos, quais sejam: 

direitos fundamentais na qualidade de direitos de defesa e direitos fundamentais na 

qualidade de direitos à prestação. 

 Os direitos de defesa objetivam a limitação do poder do Estado, garantindo a 

liberdade pessoal e a propriedade dos indivíduos contra a ingerência indevida do 

Estado. Já os direitos de prestação objetivam não apenas a realização da liberdade 

de autonomia, mas também da liberdade por intermédio do Estado; implicam uma 

postura ativa do Estado na obrigação de colocar aos indivíduos o acesso às 

prestações tanto de natureza jurídica quanto materiais devidos. 

 A violação aos direitos sociais propicia a violação aos direitos civis e políticos, 

eis que a vulnerabilidade social gera a vulnerabilidade dos direitos supracitados.  

 Nesse contexto, tem-se que a ordem social brasileira é uma parcela da ordem 

jurídica e harmoniza-se com a ordem ambiental, política, econômica, dentre outras, 

visto que todas exprimem o primado do trabalho, o bem-estar e a justiça social como 

fundamentos de existência e objetivos a serem alcançados. 
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  A Constituição Federal Brasileira conferiu bastante realce à ordem social, 

tendo em vista que, em conjunto com o título dos direitos fundamentais, tem-se o 

núcleo substancial do regime democrático. Prova disto, tem-se que o título da ordem 

social invocado pelo constituinte disciplina diversas matérias: seguridade, cultura, 

família, criança, adolescente, idoso, ciência/tecnologia, meio ambiente e índios.  

 Por conseguinte, tem-se que a Seguridade Social Brasileira é definida 

constitucionalmente, em seu artigo nº 194, como sendo “um conjunto integrado de 

ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar o 

direito à saúde, à previdência e à assistência social”. 

 Contudo, antes de o constituinte assegurar um capítulo pontual à Seguridade 

Social, visto que a CF/88 foi a primeira que trouxe em seu bojo um capítulo apartado 

de tutela do direito à Seguridade Social, tendo como influência a teoria 

neoconstitucionalista de enraizamento do princípio da dignidade da pessoa humana 

em todo o ordenamento jurídico da Modernidade, tem-se que a Previdência Social 

emergiu antes da Seguridade Social e, por conseguinte, foi pioneira e influenciadora 

do modelo positivado de assistência social que vivencia o Brasil e a comunidade 

global. 

 A ideia de Seguridade Social é dinâmica, encontrando-se em constante 

evolução, possuindo volatilidade e passando por transformações. Assim, necessário 

é o entendimento da formação histórica do Direito da Seguridade Social para 

compreender a importância desse ramo jurídico na influência da concretização do 

Direito Antipobreza e da transformação social inerente à política pública assistencial 

e o consequente equilíbrio socioambiental do meio ambiente tutelado pelo Estado 

Socioambiental e Democrático de Direito. 

 

  

2.2.1 Da previdência social à Seguridade Social: noções históricas e evolução 
conceitual mundial e brasileira 
  

  

A preocupação com a proteção social das pessoas carentes remonta os 

tempos antigos; a primeira forma de que se tem notícia é o assistencialismo fundado 

na caridade, posto que, nesse modelo, havia preocupação especial com os idosos, 
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os miseráveis e os deficientes físicos2... No Brasil as Santas Casas de Misericórdia 

foram responsáveis pela implantação do assistencialismo com a assistência médica 

prestada por meio da caridade, visto que não se exigia contribuição do beneficiado 

(COUTO, 2010). 

 A segunda forma de sistema de proteção social que a História registra foi o 

denominado mutualismo. Consistia na existência de várias pessoas que se uniam 

em grupos para protegerem seus interesses; havia uma cotização de seus membros 

para a formação de fundos destinados à proteção recíproca contra doenças, 

invalidez, velhice e mortes, a exemplo das Corporações de Ofício, colégios gregos e 

romanos. No Brasil, havia as antigas organizações operárias e os montepios dos 

servidores públicos.  

 No contexto de evolução conceitual, com a Revolução Industrial, tais sistemas 

se tornaram insuficientes. O Estado trouxe o intervencionismo estatal baseado na 

solidariedade social e introduzido na Revolução Francesa. A classe operária, 

desprovida de qualquer proteção, foi instrumento de pressão para a burguesia que, 

acuada pelo movimento social dos trabalhadores, instituiu um sistema de proteção 

social para os mesmos (BOSCHETTI, 2001). 

 O período de formação da Seguridade Social tem início com a Lei Alemã, de 

1883, e vai até o término da Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Nesse contexto, 

emerge o modelo "Bismarckiano" como responsável pelo início da tutela positivada 

da previdência social. Na época, o chanceler do imperador Guilherme I, Otto Von 

Bismarck, desenvolveu um projeto de proteção à classe trabalhadora, constituindo 

assim a Previdência Social, na forma de Seguro Social. Foi criado o seguro-doença, 

posteriormente o seguro de acidente de trabalho e em seguida o seguro contra a 

velhice e a invalidez. Em 1883, com a lei do seguro doença, na Alemanha, tem-se o 

marco inicial da Previdência Social, fundado na plataforma do sistema tríplice de 

custeio, formado por empregadores, empregados e Estado (BOSCHETTI, 2001). 

Os trabalhadores renunciavam, obrigatoriamente, a uma parte de seus 

ganhos para construir um fundo utilizado para cobrir os gastos, quando necessário, 

com a saúde, para prover aos mesmos uma renda enquanto não estivessem 

possibilitados de laborar. Somente os empregados tinham direito à proteção social, 

                                                 
2
 É possível conferir essas informações nas antigas legislações, a exemplo do Código de Manu 

(Índia), do Código de Hamurabi (Babilônia) e da Lei das Dozes Tábuas.  
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desde que contribuíssem para tanto. Tratava-se de seguro, pois sem contribuição 

não havia direito algum a benefícios.  

Nesse momento histórico, houve a irradiação para o continente europeu do 

modelo "Bismarckiano" e, por conseguinte, o seguro social obrigatório também 

passou a ser efetivado na América e na Ásia. Todavia, diante de crise social e 

econômica vivenciada nos Estados Unidos da América em 1929, com a Queda da 

Bolsa de Valores de Nova Iorque, houve a necessidade do surgimento de um novo 

sistema de proteção, que contemplasse não apenas os trabalhadores, mas os 

hipossufucientes, que ficavam à margem da proteção da previdência social por não 

contribuírem para o sistema, especialmente em tempos de crise. 

A questão social originária da política norte americana do New Deal 

inaugurou, na seara social protecionista, a ideia de que o Estado Democrático tem o 

dever de assegurar um nível de vida suficientemente digno e colocar acima de tudo 

o bem-estar social de seus cidadãos. Nos EUA, durante esse período, todo cidadão 

tinha inscrição obrigatória na seguridade social com o devido amparo generalizado 

contra riscos sociais em geral.  

Eis a origem da atual roupagem de Seguridade Social. Esse sistema tutelava 

todos os cidadãos, independentemente de contribuição, visto que conferia proteção 

básica para o trabalhador e sua família nos períodos de desemprego, doença, 

morte, invalidez, dentre outros. 

O Lord Beveridge idealizou o modelo do Presidente americano Roosevelt, 

tendo por fundamento a política norte americana do New Deal, do ideário da 

proteção do berço ao túmulo. Destaca-se que esse período situa-se entre o Tratado 

de Versalhes – que criou a OIT, organização internacional que teve papel decisivo 

na implementação da Seguridade Social – e a Segunda Guerra Mundial. Neste 

momento, os direitos humanos se tornam questão da maior importância, de forma 

que a Declaração dos Direitos Humanos positivou o direito à Seguridade Social ao 

patamar de direito de todos os povos, em seu art. nº 85. 

Naquele momento, o mundo vivenciava o Período de Constitucionalismo 

Social, durante o qual os países começaram a tratar dos direitos sociais, 

trabalhistas, econômicos, ambientais e previdenciários em seu ordenamento interno 

constitucional. 

A Constituição do México (1917) e a de Weimar (1919) inauguraram o seguro 

social e a assistência social em seus textos constitucionais e foram responsáveis 
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pela impetração do chamado Período da Seguridade Social. Em 1973, a Seguridade 

Social começou a se universalizar de fato; os países participantes, inclusive o Brasil, 

discutiram as perspectivas da Seguridade Social para o ano 2000; as ideias 

baseavam-se no recente modelo beveridgeano.  

A evolução da Seguridade Social no Brasil tornou-se efetiva somente com a 

CF/88, quando o tema foi incorporado e oficializado, criando-se um capítulo próprio 

inerente à Seguridade Social. Nesse diapasão, a Previdência Social consolidou-se 

como seguro social, de natureza jurídica securitária, e a saúde e a assistência social 

como direitos tutelados pelo modelo de Seguridade Social, de natureza jurídica 

prestacional estatal (MONTEIRO, 2010). 

No campo da saúde, a partir de 1988, houve mudança do ponto de vista 

jurídico. Antes da CF/88, a saúde consistia em assistência sanitária, hospitalar e 

médica preventiva e era devida ao trabalhador que contribuía para a previdência 

social, prestada através do INAMPS. Com a CF/88, a saúde passou a ser prestada 

por meio de políticas públicas, deixando de ser uma contraprestação para se tornar 

um direito público subjetivo da pessoa humana (art. nº 196, CF/88). 

A Organização Mundial de Saúde define saúde como sendo a situação de 

completo bem-estar físico e mental do ser humano, assim, a saúde envolve não só 

fornecimento de assistência médica e de medicamentos, mas programas de 

prevenção, controle de doenças, combate à desnutrição ou subnutrição por meio de 

políticas socioeconômicas (MONTEIRO, 2010). Nesse sentido, observa-se também 

que, na saúde brasileira, as políticas públicas sociais são instrumentos garantidores 

da efetivação dos direitos sociais, incluindo os direitos inerentes à saúde. 

 A CF/88 analisa o direito à saúde por duas óticas: segundo a titularidade, 

enquanto um direito social, com obrigatória atuação do Poder Público para sua 

consecução; segundo a divisibilidade do bem tutelado, como direito difuso. A 

Doutrina majoritária entende que “quando a CF/88 refere-se à saúde como direito 

social esse direito é observado numa compreensão também transindividual, coletiva, 

como conceituada pelo CDC (art. 81, II)”. 

 Nesse diapasão, tem-se que a CF/88 foi a primeira a preconizar a saúde 

como integrante do interesse público fundante do pacto social, sendo inserida na 

Seção II do Capítulo II da Ordem Social, conforme prevê o art. 6° da CF/88, 

configurando direito de todos e dever do Estado, sendo alcançada e garantida por 



 45 

 

meio de políticas públicas socioeconômicas que visem à redução das doenças e 

outros e ao acesso universal e igualitário. 

 O acesso à saúde independe de pagamento e é irrestrito, inclusive para 

estrangeiros que não residem no país, perfazendo a universalidade absoluta da 

cidadania através da qual os cidadãos podem utilizar os serviços sem efetuar 

nenhuma contribuição para ter direito (COUTO, 2010). 

 A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, conforme previsão do artigo 

199 da CF/88, de modo que as instituições privadas poderão participar de forma 

complementar ao sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante 

contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas 

e as sem fins lucrativos. Importa destacar que é proibido a destinação de recursos 

públicos para auxílios às instituições privadas com fins lucrativos, podendo as 

mesmas participarem do sistema público de saúde, mas não podem receber 

qualquer espécie de incentivo com recursos públicos. 

A saúde é financiada com recursos do orçamento da Seguridade Social 

conforme previsão constitucional, preconizando a EC nº. 29/00 (BRASIL, 2000), no 

acréscimo dos parágrafos 2° e 3° ao art. 198 da CF/88, que a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios devam aplicar anualmente percentuais mínimos de 

sua arrecadação, incluindo os repasses federais e estaduais, nas ações de saúde, 

nos termos a serem fixados em lei complementar3.  

 O descumprimento das regras de aplicação de receitas para a saúde pode 

ensejar a intervenção federal da União nos Estados e dos Estados nos municípios 

conforme previsão dos artigos. 34, VII, “e”, e 35, II, CF/88. 

 A Lei nº 10863/03 (BRASIL, 2003) fixa as políticas e diretrizes do setor de 

saúde a serem coordenadas pelo Ministério da Saúde, tanto a operacionalização 

das políticas bem como a execução de ações no campo da saúde, sendo realizada 

por intermédio do Sistema Unico de Saúde – SUS, conforme artigo nº 197 da CF/88. 

 O SUS foi criado e informado por três princípios que se desdobram em 

diretrizes a serem seguidas pela Seguridade Social brasileira, quais sejam: 

descentralização, atendimento integral e a participação da comunidade, de acordo 

com o artigo 198 da CF/88 (MONTEIRO, 2010). 

                                                 
3
 Enquanto não for editada essa lei, prevalecerão as regras do art. nº 77 do ADCT. 
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As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as 

diretrizes supracitadas, sendo o atendimento integral objeto de prioridade das 

atividades preventivas, ou seja, são priorizadas as ações preventivas em detrimento 

do atendimento aos enfermos (COUTO, 2010). 

 No campo da Previdência Social, a saúde será organizada sob a forma de 

regime geral, de caráter contributivo e filiação obrigatória, observados os critérios 

que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, atendendo os princípios do artigo nº 

201 da CF/88. 

 Para atender tais princípios, a Lei nº 8213/91 (BRASIL, 1991) instituiu 

benefícios, quais sejam: aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, 

aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, salário-

maternidade, salário-família, auxílio-doença, auxílio-acidente, pensão por morte e 

auxílio-reclusão. 

 Como já visto anteriormente, o caráter contributivo da Previdência Social, que 

a configura como um seguro social, preconiza que, para ter direito a qualquer 

benefício da previdência social, deve-se ser segurado, contribuindo para a 

manutenção do sistema previdenciário, de modo que a filiação ao sistema é 

obrigatória, sendo uma forma de intervenção estatal na propriedade privada, visando 

ao bem-estar social. 

O princípio da solidariedade na Previdência Social é percebido quando os 

segurados contribuem para o sistema, mas não se utilizam dele de imediato, apenas 

mantêm o sistema para que os recursos sejam destinados a quem realmente 

necessitar (sistema de financiamento da solidariedade ou repartição) (COUTO, 

2010). 

Nesse sentido, influenciado pelos valores inerentes ao Estado do Bem Estar 

Social, a Previdência Social objetiva a cobertura dos chamados riscos sociais – 

infortúnios que causam perda da capacidade para o trabalho e, consequentemente, 

para a manutenção do sustento – a exemplo da idade avançada, invalidez, parto, 

doença, dentre outros. 

 Cumpre destacar que a Previdência Social oferece, além de benefícios, 

serviços para seus segurados e dependentes. Os benefícios são prestações 

pecuniárias, e os serviços buscam apoiar o segurado, tanto no exercício de sua 
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atividade quanto na sua relação com a Previdência Social e com a sociedade 

(MONTEIRO, 2010). 

Já no que se refere à Assistência Social, ramo da Seguridade Social capital 

para o presente trabalho, em razão das políticas públicas assistenciais serem 

desenvolvidas e executadas por via da Seguridade Social através de seu 

desdobramento na Assistência Social, tem-se que, a partir de 1988, a Assistência 

Social foi introduzida no Brasil como um efetivo direito em detrimento de apenas ser 

uma compensação do mercado, passando a ser um direito componente da 

Seguridade Social brasileira (COUTO, 2010). 

Com o intuito de reverter o quadro social brasileiro, os artigos 203 e 204 da 

CF/88 preconizam que a Assistência Social será prestada a quem dela necessitar, 

independente de contribuição à Seguridade Social, sendo o requisito básico a 

necessidade do assistido. 

Os direitos sociais originaram-se tendo como base o princípio da 

solidariedade humana, configurando-se como categorias jurídicas concretizadoras 

dos postulados da justiça social. Nesse contexto, a Assistência Social objetiva a 

melhoria das condições de vida dos hipossuficientes, visando à obtenção da justiça 

social, tendo, pois, como objetivos a serem alcançados por meio das políticas 

públicas assistenciais, os previstos no artigo 203 da CF/88, configurando uma eficaz 

forma de garantia dos direitos sociais básicos dos cidadãos. A Assistência Social 

torna-se fundamental para a concretização dos direitos civis e políticos, tendo em 

vista que só há plenitude de cidadania com a efetivação dos direitos fundamentais 

por parte do Estado. 

Muitos são os princípios norteadores da Assistência Social brasileira, dos 

quais, cumpre destacar, na forma explícita ou implícita na CF/88: supremacia do 

atendimento ante às exigências econômicas, respeito à dignidade do cidadão, ampla 

divulgação de prestações, programas e projetos assistenciais, universalidade da 

cobertura e do atendimento, seletividade e distributividade de benefícios e serviços, 

proteção aos indivíduos em situação de vulnerabilidade ou risco social, promoção da 

integração à sociedade e ao mercado de trabalho, descentralização política e 

administrativa e participação popular (COUTO, 2010). 

A Assistência Social engloba serviços prestados (prestações não pecuniárias) 

e benefícios concedidos (prestações pecuniárias). Os benefícios assistenciais 

pecuniários são devidos somente aos brasileiros e estrangeiros naturalizados e 
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domiciliados no Brasil e que não estejam cobertos pela Previdência Social do país 

de origem. Importa destacar que a necessidade preconizada por lei pode manter 

ligação direta com os rendimentos do beneficiado (benefícios pecuniários), ou não 

ter nenhuma vinculação aos mesmos. 

A Assistência Social será organizada com recursos do orçamento da 

Seguridade Social, conforme diretrizes do artigo 204, CF/88, e o modelo de 

organização e gestão é o mesmo adotado pela Saúde, com a descentralização 

político-administrativa, com a participação dos Entes Federados. Cumpre destacar 

que, no âmbito federal, estão a coordenação e edição de normas gerais; já aos 

Estados e municípios, bem como às entidades beneficentes da Assistência Social, 

competem a coordenação e execução dos programas assistenciais. 

A Assistência Social está ligada ao Ministério do Desenvolvimento Social, 

contudo este não é o único responsável pelas políticas assistenciais, o Ministério da 

Saúde, Educação, Minas e Energia também contribuem para as políticas públicas 

assistências.  

Nesse diapasão, cumpre ressaltar, de forma objetiva, visto que adiante ter-se-

á capítulo pontual sobre as políticas públicas sociais assistenciais brasileiras, os 

principais programas e benefícios da Assistência Social brasileira, para uma melhor 

compreensão do desenvolvimento sustentável a ela inerente.  

 O benefício assistencial de prestação continuada da Lei nº 8742/93 –Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS) (BRASIL, 1993) – é previsão constitucional 

contida no artigo 203, V da CF/88 em decorrência da tutela do idoso e do deficiente 

físico socialmente em condição de vulnerabilidade. 

O recebimento do benefício assistencial veda a obtenção de outro benefício 

da Seguridade Social ou de outro regime, exceto o da assistência médica. 

Os benefícios assistenciais eventuais do artigo 22 da mesma Lei nº 8742/93 

(BRASIL, 1993) prevêem o auxílio-natalidade e o auxílio-funeral para famílias cuja 

renda mensal per capita seja inferior ao salário mínimo, podendo habilitar-se ao 

benefício que são regulamentados pelos Conselhos de Assistência Social dos Entes 

Federados, em conformidade com critérios e prazos definidos pelo Conselho 

Nacional (CNAS). 

A mais popular política pública assistencial brasileira de transferência de 

renda e combate à pobreza é, sem dúvidas, o Programa do Bolsa-Família, instituída 

pela Lei nº 10836/04 (BRASIL, 2004). O referido programa representa a unificação 
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de quatro benefícios anteriores: bolsa-escola, bolsa-alimentação, cartão-alimentação 

e auxílio-gás. É destinado a unidades familiares que se encontrem em situação de 

extrema pobreza (renda familiar per capita de até R$85,00, sendo a soma dos 

rendimentos brutos da família mensalmente, exceto rendimentos concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda). O valor do benefício é de R$85,00, a 

serem concedidos por família. 

Há também o benefício variável que pode ser recebido cumulativamente pelos 

titulares do benefício básico, desde que satisfaçam os requisitos do mesmo, o qual 

possui valor de R$39,00 e teto de R$195,00; assim, uma família pode receber o 

básico com o variável, sendo o variável destinado às famílias em situação de 

pobreza (renda familiar per capita de R$85,01 até 170,00) e extrema pobreza (renda 

familiar per capita inferior a R$85,00) e que tenham em sua composição gestantes, 

nutrizes, crianças entre zero e doze anos ou adolescente até 15 anos. 

O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) trabalha com os seguintes 

benefícios: Benefício Básico; Benefício Variável de 0 a 15 anos; Benefício Variável à 

Gestante; Benefício Variável Nutriz; Benefício Variável Jovem (BVJ); Benefício 

Variável de Caráter Extraordinário (BVCE) e o Benefício para Superação da Extrema 

Pobreza na Primeira Infância (BSP)– todos alvos de estudo em capítulo próprio. 

A concessão depende do cumprimento de regras. A título exemplificativo, 

comprovação de exames pré-natal; frequência escolar de 85%, dentre outros. É 

recebido, preferencialmente, pela mulher pertencente ao núcleo familiar. 

 Como o Bolsa Família – que será devidamente analisado no último capítulo 

desta tese – importa ressaltar, mesmo que de forma incipiente, a não menos 

importante existência de uma das políticas públicas de combate à pobreza no Brasil 

que, em conjunto com a anterior, emergem para a ratificação do Direito Antipobreza: 

o Bolsa Verde. 

 Programa de transferência de renda que visa a tutelar as famílias em extrema 

pobreza e que são beneficiárias do Bolsa Família, o Bolsa Verde é instrumento de 

combate à pobreza social e ecológica no Brasil, perfazendo os fundamentos do 

Estado Socioambiental Democrático de Direito, visto que possui, como capital 

objetivo, promover a inclusão social de populações em situação de extrema pobreza, 

aliando a transferência de renda à atividade de conservação ambiental. 

 Diante de ambas as políticas públicas do Bolsa Família e do Bolsa Verde, 

percebe-se que o Brasil é dotado de um sistema de Seguridade Social misto, com 
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aspectos de seguro social – Previdência Social – e com características inerentes ao 

espírito do Estado do Bem Estar Social – Assistência Social e Saúde.  

Assim, na prevalência do modelo no âmbito mundial do Direito à Seguridade 

Social e, pontualmente brasileiro, tem-se que o sistema instituído com a finalidade 

de dar a todos proteção em relação à Saúde, Assistência Social e Previdência Social 

é denominado “Seguridade Social”, contudo, somente a Saúde e a Assistência 

Social configuram como tal (universal e independente de contribuição): a 

Previdência Social conserva o sistema de seguro social (contributivo). 

Diante da capital necessidade de tutelar direitos fundamentais por meio da 

Seguridade Social, abre-se o entendimento cristalino que, no sistema de Seguridade 

Social, a Assistência Social é o ramo do Direito da Seguridade Social que 

instrumentaliza, de forma mais concreta, por meio das políticas públicas e das 

normas jurídicas tuteladoras, o papel do Direito no combate à pobreza. Por 

conseguinte, instrumentaliza o papel do Direito na efetivação da cidadania, sendo 

uma via importante – talvez a mais importante delas – no caminho encontrado pelo 

Estado Socioambiental e Democrático de Direito na busca plena pela qualidade de 

vida do ser humano, visto que não se pode falar em qualidade de vida sem a 

efetivação da cidadania.  

Nesse norte, cumpre ressaltar e analisar, como previamente ressaltada e 

analisada a ordem social, o instituto da cidadania e sua efetivação no equilíbrio da 

ordem social, ambiental e econômica, em busca do pleno desenvolvimento humano 

e da sustentabilidade socioambiental do sistema democrático atual. 

 

 

2.3 Cidadania e a condição humana da ação: a inserção do homem no meio 
social e político 

 

 

Tendo em vista que a política pública assistencial brasileira é instrumento de 

efetivação de direitos positivados constitucionalmente na ordem social, instrumento 

de combate à pobreza, sendo percebido como o ramo do Direito Antipobreza, vindo 

a ser analisado em capítulo apartado, cumpre analisar que a efetivação da cidadania 

e sua consequente manutenção são ações imprescindíveis para o combate, pelo 
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Direito, da pobreza, bem como para a sustentabilidade socioambiental de que 

necessita a qualidade de vida humana.  

Nesse diapasão, a conceituação de cidadania sob a análise dos 

ensinamentos de Hannah Arendt, a despeito de toda a carga positiva de asserção 

humana que o reveste, reflete a capital importância da emergente necessidade de 

efetivação da política pública assistencial como plataforma de ratificação da 

democracia, do Direito Humano ao Desenvolvimento e do combate à pobreza.  

O estudo da conceituação da cidadania arendtiana como o “direito a ter 

direitos”, contempla, apenas, uma das faces do instituto, sendo a mesma 

complementada, no mundo moderno, pela noção da geração de obrigações e a 

consequente inserção do ser humano como cidadão na comunidade política.  

Esse aspecto da complementação conceitual de cidadania, à luz dos 

ensinamentos de Hannah Arendt, permite a observância da fundamental importância 

da efetivação da cidadania como termômetro de uma boa democracia que, por 

conseguinte, reflete uma ordem social sistêmica, plena e sustentável. Nesse 

diapasão, necessário se faz analisar o conceito de cidadania e sua importância para 

a política assistencial de combate à pobreza. 

 

 

 

2.3.1 Origem e evolução da cidadania: a contribuição conceitual arendtiana 
  

 

 A origem da cidadania remonta à Idade Antiga, contudo, sua definição não é 

estanque; seu conceito é histórico, o que significa que seu sentido varia ao longo do 

tempo e no espaço, sendo construído na modernidade de forma resiliente, 

reinventando-se e adaptando-se a realidades diferentes. É o que acontece também 

com o conceito de liberdade, que muito importa no estudo da efetivação da 

cidadania no Estado de Bem Estar Social sob a égide da visão arendtiana, segundo 

o qual a cidadania não existe sem a liberdade (ARENDT, 1979). 

Esta mesma liberdade é pressuposto da cidadania, sendo sua alma, seu 

coração, sua parte medular. Na visão de Arendt, a cidadania só existe pautada na 

liberdade, e esta, por sua vez, só sobrevive nos regimes democráticos. Nesse 

contexto, a cidadania assume um papel fundamental em resposta ao fim dos 
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regimes totalitários e assim se desdobra, no pensamento da filósofa, como sendo o 

direito a ter direitos, visto que todos os direitos postos possuem a liberdade como 

fundamento. 

Sabe-se que a cidadania no mundo moderno é composta por um conjunto de 

direito civis, políticos e sociais, sendo todos uniformemente exigíveis; nesse sentido, 

o conceito de cidadania arendtiano revela um dos lados da questão, qual seja, o 

direito a ter direitos. Há, sem sombra de dúvidas, a outra faceta desse instituto, 

pautada na obrigação gerada por tais direitos, visto que não há cidadania sem 

deveres, nem direitos sem obrigações. 

Para Hannah Arendt, o ser humano é detentor de condições inerentes e 

próprias, desdobrando-se em três atividades humanas fundamentais: labor, trabalho 

e ação; esta última seria a única condição que se exerce diretamente por meio da 

pluralidade, por meio da inserção na comunidade política.  

É nesse contexto, que o conceito arendtiano de cidadania comporta a 

complementação do mundo moderno em ser “o direito a ter direitos e obrigações 

dentro da comunidade política”; é o direito a ter direitos, sendo, ao final, 

complementado com a concepção da geração de obrigações que o instituto 

preconiza, bem como da inserção destes direitos e obrigações na comunidade 

política. 

Não basta o ser humano nascer fisicamente, ele deve ser inserido na 

comunidade política, que é imortal. Conforme Hannah Arendt, é este segundo 

nascimento que irá confirmar e assumir o fato original e singular do aparecimento 

físico do ser humano; é neste segundo nascimento, como cidadão, que a pessoa é 

inserida no mundo humano e, inicialmente, esta inserção envolve fundamentalmente 

direitos e desdobra-se em obrigações inseridas no mundo político. 

Nesse contexto, tem-se que a cidadania é uma condição da pessoa humana 

que se encontra no gozo do conjunto de direitos civis, políticos e sociais. Cumpre 

ressaltar que, nesse diapasão, os de ordem política consistem a “parte medular 

desses direitos, porque são os direitos que estabelecem o vínculo entre o particular 

e a sociedade estatalmente organizada.” (SORTO, MAIA, 2009, p. 97). 

A pluralidade da ação, como condição humana de inserção no mundo político 

e, por conseguinte, da efetivação e plenitude da cidadania, necessita da 

preservação da liberdade e da manutenção do regime democrático. O pensamento 
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ariendtiano de que a liberdade só existe na democracia, e a cidadania é pautada 

naquela, é confirmado pelos pensadores modernos: 

 

Deve-se dar por assentado então que à cidadania é imprescindível a 
liberdade, que abunda nos Estados governados pelo Direito e que falta nos 
autoritários. A cidadania é, por este motivo, uma categoria político-jurídica 
de atribuição à pessoa humana de determinados direitos (civis, políticos e 
sociais) e também de deveres em face da comunidade à qual pertence. 
(ALÁEZ CORRAL, 2006, p. 6). 

 

Nesse contexto, necessária é a análise da cidadania como condição humana 

da ação e dos desdobramentos a ela inerentes. 

 

 

2.3.2 A liberdade e a democracia como pressupostos da manutenção da cidadania 
 

 

O surgimento da cidadania coincide com o aparecimento da liberdade, não 

obstante esta última não comportar sequer definição, posto que “ela vai em tantas 

direções quantas sejam a da vida humana.” (SORTO, 2011, p. 124). 

Tendo em vista que a liberdade é o grande pilar da cidadania, e esta não 

sobrevive sem aquela, é natural que o conceito de cidadania invoque na sua 

plataforma de construção a liberdade. É nesse sentido que a cidadania se pauta na 

liberdade para existir e coexistir na sociedade política e democrática, posto que a 

liberdade é efetivada em regimes democráticos, nunca totalitários. 

Nesse contexto, cumpre ressaltar que o conceito de cidadania no mundo 

moderno é intrinsicamente relacionado aos direitos humanos, assumindo a 

roupagem de direito inato do ser humano. Na ótica kantiana (KANT, 2005), toda 

pessoa humana já nasce com direitos, por esta razão, a cidadania assume laços 

estreitos com os direitos humanos no mundo moderno, passando a ter efetivação 

internacional. Hannah Arendt distingue era moderna de mundo moderno:  

 

A era moderna não coincide com mundo moderno. Cientificamente, a era 
moderna começou no séc. XVII e terminou no limiar do séc. XX; 
politicamente, o mundo moderno e que vivemos surgiu com as primeiras 
explosões atômicas. (ARENDT, 1983, p. 13-14). 
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Os direitos humanos configuram herança maior da transição do Estado 

Liberal para o Estado Social e surgiram na tentativa de resolver uma profunda crise 

de desigualdade social que se instalou no mundo, no período pós-guerra. A 

cidadania, como direito originador de outros direitos, reflete a real tentativa de tutela 

dos direitos humanos no mundo moderno, suscitando o pensamento jusnaturalista 

de Ernest Bloch (2011), segundo o qual todos os direitos possuem sua origem na 

dignidade e no valor da pessoa humana. Por esta razão, a cidadania é assunto 

recorrente da época atual, objeto de debates calorosos não só na esfera da ciência 

jurídica, mas também no campo filosófico, ambiental, sociológico e, principalmente, 

político. 

Com respeito à origem da cidadania: “Pensa-se que ela surgiu na Grécia e 

que especialmente aos atenienses se deve sua grandeza. Não é verdade, posto que 

a cidadania grega tinha o grave defeito de ser excludente.” (SORTO, 2011, p. 108). 

Por ser exclusiva dos membros da elite e rejeitar as pessoas em geral, a cidadania 

ateniense era privilégio de cidadãos abstratos e burgueses. 

É verdade que a cidadania vem a lume na Grécia, porém a sua grandeza não 

se deve aos atenienses. Tanto a cidadania, como a liberdade, que é pressuposto 

daquela, “são ambas reinventadas e universalizadas por Roma, de onde se herdam 

os conteúdos das duas modernas acepções.” (SORTO, 2011, p. 109). Roma 

reconheceu a cidadania inclusive dos escravos e das mulheres, diferenciando-se da 

excludente acepção grega, que atendia somente os membros da elite.  

É pelo fato da cidadania romana estar ao alcance de todos que o conteúdo 

capital desta conceituação é carregado ao mundo moderno e, explica, pelo menos 

em algumas circunstâncias, a longevidade do Império Romano, tendo como aspecto 

essencial, na construção da cidadania, a atuação decisiva das mulheres na invenção 

da liberdade social.  

Ressalta-se que não foi ao acaso que o Império Romano expandiu a 

cidadania e a liberdade. Na verdade, a cidadania torna-se importante instrumento da 

política romana, o que explica, em certa medida, a longevidade do Império e, 

percebe-se que, capital para alargar o Império foi a junção da cidadania que está ao 

alcance de todos, inclusive dos escravos, com a liberdade. 

Nessa conjuntura, percebe-se que a liberdade sempre foi pressuposta da 

efetivação da cidadania. O valor romano de cidadania ao alcance de todos confirma 

que o ser humano livre e participante de regimes democráticos possui todos os 
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predicados para ser cidadão. Isto porque a cidadania só existe tendo a liberdade 

como pressuposto, e esta, por sua vez, só sobrevive em regimes democráticos, com 

ampla participação do cidadão na comunidade política em que está inserido 

(MARSHALL; BOTTOMORE, 2007). 

Importa destacar que a liberdade apresentada por Kant é revestida da 

exclusividade do direito inato, todavia essa concepção é afastada pelos pensadores 

modernos, segundo os quais se extrai que a liberdade não é o único direito inato do 

ser humano, visto que a mesma é limitada pelo exercício do direito de terceiros e 

que ela é diminuída ao passo em que deve permitir o poder político de autoridade 

(SORTO, 2011). 

É nesse sentido que a cidadania arendtiana é concebida com base na 

liberdade e na democracia, configurando-se como “o direito a ter direitos”, visto que 

a cidadania abarca conjuntos de direitos que se apresentam como direitos de 

liberdade, quais sejam, os civis, políticos e sociais: “A cidadania só é possível nos 

regimes que favoreçam a liberdade, tais como os democráticos. Visto que a 

liberdade é pressuposto para o exercício dos direitos que ela compreende.” 

(SORTO, 2009, p. 61). Na visão Arendtiana, não há como conceber cidadania sem 

liberdade e, por sua vez, não como preservar a liberdade em regimes que não sejam 

democráticos.  

A democracia assume caráter positivo quando se torna representativa, 

afastando a concepção negativa antes auferida pelos antigos (SANTOS, 2007). É 

nessa democracia representativa e positiva que se pauta o pensamento de Hannah 

Arendt. 

O interesse maior da autora supracitada, quando leciona seu pensamento, é 

na coisa pública – respublica – “para ela, liberdade não é a liberdade moderna e 

privada da não-interferência, mas sim a liberdade pública de participação 

democrática.” E mais, “a liberação da necessidade não se confunde com a 

liberdade, e que esta exige um espaço próprio – o espaço público da palavra e da 

ação (ARENDT, 1983, p. 10). 

Percebe-se que a liberdade, como essência da cidadania, necessita de um 

campo de atuação peculiar: a esfera pública. É no domínio público da palavra e da 

ação que se pauta a democracia representativa, ambiente propício e legítimo da 

cidadania, espaço reservado ao pluralismo político. Nas palavras de Amartya Sen: 
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No campo da política, Rawls afirmou que a objetividade exige ‘uma 
estrutura pública de pensamento’ que proporcione uma visão de 
concordância de julgamento entre agentes racionais. A racionalidade requer 
que os indivíduos tenham a vontade política de ir além dos limites de seus 
próprios interesses específicos. Mas ela também impõe exigências sociais 
para ajudar um discernimento justo, inclusive o acesso a informação 
relevante, a oportunidade de ouvir pontos de vista variados e exposição a 
discussões e debates públicos abertos. Em sua busca de objetividade 
política, a democracia tem de tomar a forma de uma racionalidade pública 
construtiva e eficaz. (SEN, 2010, p. 54). 

 

A cidadania é instituto próprio da democracia. Não há que se falar em 

cidadania à margem da democracia, posto que, se não há democracia, não há 

liberdade. A liberdade exige o espaço público da palavra e da ação; a liberdade 

pública de participação democrática em nada se assemelha à liberdade privada da 

não interferência. A liberdade requer, como a ação e a palavra, a manutenção do 

espaço público. De acordo com Sorto: “A cidadania se ocupa da práxis política, da 

participação do cidadão na vida pública [...] dentre os direitos de cidadania, estão 

contemplados os de participação política.” (SORTO, 2009, p. 41-42). 

A cidadania surge, na visão ariendtiana, como resposta ao fim do regime 

totalitário de governo. O totalitarismo, como modelo de situação-limite, revela-se 

pela perda do espaço público em razão da cassação da palavra. Nesse contexto, 

não há que se falar em cidadania fora da democracia, pois os regimes totalitários 

não comportam o direito capaz de gerar outros direitos pela razão fundamental de 

não possuir o campo de atuação da cidadania: o espaço público. 

Ora, se não há manutenção da esfera pública em regimes não democráticos, 

consequentemente, não há ambiente favorável à construção e manutenção da 

cidadania. É na esfera pública que a condição humana da ação encontra sua 

fundamentação. É essa ação, a única condição humana que, conforme Arendt se 

exerce: 

 

Diretamente entre os homens sem a mediação das coisas ou da matéria, 
corresponde à condição humana da pluralidade. [...] todos os aspectos da 
condição humana têm alguma relação com a política; mas esta pluralidade 
é especificamente a condição de toda vida política. (ARENDT, 1983, p. 15). 

 

A cidadania, na concepção arendtiana, requer a inserção do ser humano na 

comunidade política, essa inserção passa, sem dúvida, pela manifestação do 

discurso e da palavra. A ação política é realizada por palavras e no espaço público, 

e a filósofa chega a essa conclusão quando analisa a evolução do conceito de 
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política, apartada do social, no momento em que se verifica que o zoonpolitikon de 

Aristóteles pressupõe a esfera pública e: “a ação (práxis) e o discurso (lexis) como 

duas capacidades humanas afins uma da outra e as mais altas de todas.” (ARENDT, 

1983, p. 34). 

É nesse diapasão que Hannah Arendt preconiza que o pensamento era 

secundário no discurso e que quase todas as ações políticas são realmente 

realizadas por meio de palavras, divergindo de qualquer forma de violência originária 

da cassação da mesma e, consequentemente, da maior de todas as maldades, sem 

grandeza e sem precedentes: o totalitarismo. 

 

O pensamento era secundário no discurso, mas o discurso e a ação eram 
tidos como coevos e coiguais, da mesma categoria e da mesma espécie; e 
isto originalmente significava não apenas que quase todas as ações 
políticas, na medida em que permanecem fora da esfera da violência, são 
realmente realizadas por meio de palavras, porém, mais fundamentalmente, 
que o ato de encontrar as palavras adequadas no momento certo, 
independentemente da informação ou comunicação que transmitem, 
constitui uma ação. Somente a pura violência é muda, e por este motivo, a 
violência por si só, jamais pode ter grandeza. (ARENDT, 1983, p. 34-35). 

 

A violência por si só jamais pode ter grandeza, é o que fundamenta a 

expressão arendtiana chamada de “banalidade do mal”: seria o mal praticado por 

ninguém, o mal que na verdade se exprime por meio de instrumentos lícitos de 

formas totalitárias. É a origem de todo o mal, que, sem o totalitarismo, nunca poderia 

ter sido conhecido. 

É a cassação do pensamento, muito mais do que a cessação da palavra. O 

isolamento que destrói a capacidade política e, por conseguinte, a faculdade de agir. 

É esse isolamento que origina o totalitarismo “entendido como uma nova forma de 

governo e dominação, baseado na organização burocrática de massas, no terror e 

na ideologia.” (ARENDT, 1979, p. 243). 

O regime totalitário tolhe a capacidade de pensar, própria do ser humano; 

fomenta, por meio de ideologias próprias, que o ser humano não constitui ser um 

humano, deixando aquele que, por natureza pensa e age, acreditar que não possui a 

capacidade de pensar nem de manifestar seu pensamento através da ação. A 

violência do totalitarismo gera a incapacidade de pensar do ser humano. Ele passa 

somente a agir por meio de atitudes irracionais e automáticas, assemelhando-se ao 

animal (ARENDT, 1983). 

Celso Lafer, quando do comentário de “A Condição Humana” preconiza:  
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O homem isolado, que perdeu seu lugar no terreno político da ação, é 
também abandonado pelo mundo das coisas, como já não é reconhecido 
como homo faber, mas tratado como animal laborans, cujo necessário 
metabolismo com a natureza não é do interesse de ninguém. (ARENDT, 
1983, p. 7-8). 

 

Não há que se falar em existência política no isolamento, mas em 

coexistência. Para a filosofia, o “diálogo do eu consigo mesmo” consiste em 

coexistência e não em existência política, visto que “o pensamento não me capacita 

a agir”, leciona Heidelberg (ARENDT, 1983). 

Para Hannah Arendt, se podemos pensar por conta própria, só podemos agir 

em conjunto, de modo que, assim, leva a afastar a noção contemplativa do pensar e 

elege a ação como condição humana plural e capital da construção da cidadania, 

excluindo a mortalidade e elegendo a natalidade como “[...] categoria central de sua 

compreensão política. A natalidade também significa a esperança – a esperança que 

provém da natalidade [...]”. Arendt visualiza na ação o signo da esperança que a 

natalidade enseja, qual seja, “a permanente e igualitária capacidade de começar 

algo novo.” (ARENDT, 1983, p. 9). 

É por meio da ação, fundada na acepção de natalidade, que nasce o conceito 

de cidadania ariendtiano que converge no “direito a ter direitos”; desde o momento 

em que o ser humano nasce para a vida política. A partir desse segundo 

nascimento, o nascimento original é confirmado, e ele passa a exercer direitos e 

contrair obrigações na comunidade política e, assim, segundo Hannah Arendt, nasce 

um cidadão. 

 

 

2.3.3 A cidadania como um segundo nascimento e instrumento ratificador do 
combate à pobreza e da inserção do ser humano no mundo político 

 

 

Hannah Arendt preceitua como ação a condição humana capaz da efetivação 

do pluralismo político e inserção do homem no espaço público e imortal. Em um 

mundo onde a  a comunidade política é imortal, o homem, o único que carrega o 

signo da mortalidade, deve se tornar imortal para que, assim, nasça pela segunda 

vez e se torne cidadão. 
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Conforme os ensinamentos de Fredys Sorto (2011), o homem pode nascer e 

não ser cidadão; precisa nascer novamente e politicamente. Esse preceito é 

revestido da conceituação de cidadania arendtinana, visto que não basta nascer 

fisicamente, necessário é, para ser cidadão, nascer politicamente, por meio das 

palavras e dos atos, e, assim, ser efetivamente inserido no mundo humano. 

Essa inserção do homem no mundo humano, através do segundo nascimento 

de caráter político e inserido de esperança e natalidade, é a razão de ser do 

fundamento de cidadania arendtiano: 

 

É com palavras e atos que nos inserimos no mundo humano; e esta 
inserção é como um segundo nascimento, no qual confirmamos e 
assumimos o fato original e singular do nosso aparecimento físico. [...] Pode 
ser estimulado, mas nunca condicionado pela presença dos outros, em cuja 
companhidesejamos estar; seu impacto decorre do começo que vem ao 
mundo quando nascemos, e ao qual respondemos começando algo novo 
por nossa própria iniciativa. No momento em que se começa algo novo por 
meio de uma ação política, a preocupação não é com o eu, mas com o 
mundo. [...] (ARENDT, 1983, p. 189-190). 

 

Em sua obra intitulada de “A condição Humana”, Arendt (1983) consagra a 

expressão “Vita Activa” quando designa três atividades humanas fundamentais: 

labor, trabalho e ação. Destas, a ação seria a única que não precisaria da 

intermediação da matéria, visto que ao labor se relaciona o processo biológico da 

própria vida e ao trabalho o artificialismo da existência humana. 

Nesse contexto, o labor seria a própria vida – primeiro nascimento – e o 

trabalho estaria intrinsicamente relacionado à mundanidade, cujo produto final seria 

um mundo superficial de coisas. Já a ação trata da “pluralidade humana, condição 

básica da ação e do discurso.” (ARENDT, 1983, p. 188).  

É pela ação que o homem age em coletividade, visto que a ação se configura 

como a manifestação e exteriorização do pensamento. O homem é capaz de pensar 

individualmente, de agir, jamais. A ação, como condição de inserção do homem no 

mundo humano e representação da cidadania como um segundo nascimento no 

espaço público e político, é definida por Hannah Arendt nestes termos: 

 

Agir, no sentido mais geral do termo, significa tomar iniciativa, iniciar, 
imprimir movimento a alguma coisa. [...] por serem recém-chegadose 
iniciadores em virtude do fato de terem nascido, os homens tomam 
iniciativas, são impelidos a agir. Trata-se de um início que difere do início 
do mundo; não é o início de uma coisa, mas de alguém que é, ele 
próprio, um iniciador. Com a criação do homem, veio ao mundo o próprio 
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preceito de início; isto é, naturalmente, é apenas outra maneira de dizer que 
o preceito de liberdade foi criado ao mesmo tempo, e não antes que o 
homem. (ARENDT, 1983, p. 190, grifo nosso). 

 

Para Celso Lafer, quando da análise da obra de Hannah Arendt: 

 

A ação contrasta com o labor e o trabalho por não ser nem consumo 
rapidamente metabolizado pela vida, nem trabalho que dura. [...] Ação, 
temporalmente, é passagem. Ela se recupera através da reminiscência. Daí 
a interligação entre o poder e a autoridade, na medida em que esta é 
memória compartilhada de feitos e acontecimentos do agir conjunto. 
(LAFER, 1979, p. 24). 

 

Percebe-se que a ação, como condição humana, é a atividade responsável 

por inserir o homem no meio político dos seus semelhantes. É nesse liame que a 

ação difere-se da contemplação. Hannah Arendt delineia tal diferença quando 

assegura que “os homens de pensamento e os homens de ação começaram a 

enveredar por caminhos diferentes” (ARENDT, 1983, p. 26). Essa análise conceitual 

feita pela autora é característica peculiar dos seus ensinamentos filosóficos 

modernos, conforme analisa Karin A. Fry: 

 

Arendt descreve seu método filosófico como um tipo de ‘análise conceitual’ 
que delineia a origem dos conceitos, muito semelhante ao método 
genealógico de Nietzsche. Ao remontar os conceitos e suas origens 
históricas, ela analisa as condições políticas que originaram os conceitos, 
dimensiona quanto o conceito modificou-se no curso do tempo e determina 
quando a confusão conceitual surgiu em todo o conceito. (FRY, 2010, p. 
35). 

 

A maneira que Arendt se utilizou para fundamentar a divergência entre ação e 

contemplação foi suscitando a real diferença filosófica de eternidade e imortalidade, 

que tanto importa para a construção conceitual de cidadania arendtiana: 

“Imortalidade significa continuidade no tempo, vida sem morte nesta terra e neste 

mundo, tal como foi dada segundo o consenso grego, à natureza e aos deuses do 

Olimpo.” (ARENDT, 1983, p. 26). Nesse contexto, encontravam-se os homens, 

únicos mortais num universo imortal; alvo da velhice e da morte. A mortalidade 

passa a ser o signo da humanidade em um universo imortal. A imortalidade 

circundava a vida mortal do homem, conforme a concepção grega.  

 

Inserida num cosmo onde tudo era imortal, a mortalidade tornou-se o 
emblema da existência humana. Os homens são os mortais, as únicas 
coisas mortais que existem porque, ao contrário dos animais, não existem 
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apenas como membros de uma espécie cuja vida imortal é garantida pela 
procriação. A mortalidade dos homens reside no fato de que a vida 
individual, como uma história vital identificável desde o nascimento até a 
morte, advém da vida biológica. Essa vida individual difere de todas as 
outras coisas pelo curso retilíneo do seu movimento que, por assim dizer, 
intercepta o movimento circular da vida biológica. É isto a mortalidade: 
mover-se ao longo de uma linha reta num universo em que tudo o que se 
move o faz num sentido cíclico. (ARENDT, 1983, p. 26)  

 

É nesse diapasão que os homens, através da ação, das obras, dos feitos e 

das palavras, podem, como mortais que são, produzir coisas imortais. O homem 

possui, através da capacidade da ação, uma capacidade reflexa: a de produzir feitos 

imortais. Assim, consegue encontrar seu lugar em um cosmo onde tudo é imortal, 

diferenciando-se dos animais, que somente através da procriação se tornam 

imortais: “Por sua capacidade de feitos imortais, por poderem deixar atrás de si 

vestígios imorredouros, os homens, a despeito de sua mortalidade individual, 

atingem o seu próprio tipo de imortalidade e demonstram sua natureza divina.” 

(ARENDT, 1983, p. 28). 

Diferentemente encontra-se a eternidade, que pressupõe a morte para existir. 

Só há eternidade se antes existir a mortalidade. Na imortalidade há a ausência da 

morte; na eternidade há a pré-existência da mesma. É nesse ponto que Hannah 

Arendt diferencia a ação da contemplação. 

A ação seria a imortalidade; a contemplação a eternidade. A contemplação é 

eterna, porém, esta é uma espécie de morte. A ação pressupõe a pluralidade, a 

inserção do homem no mundo político, o sair do pensamento e agir conforme pensa. 

A contemplação não exige a ação.  

É na ação que o homem nasce politicamente, é inserido na comunidade 

política que o cerca; é através da ação que a cidadania arendtiana reveste-se da 

imortalidade e da natalidade; é através das obras, dos feitos e das palavras que o 

homem torna-se cidadão, e este seria seu segundo nascimento, que o inseriria na 

sociedade política, que é imortal. 

 

A diferença entre o homem e o animal aplica-se à própria espécie humana: 
só os melhores, que constantemente provam ser os melhores, e que 
preferem a fama imortal às coisas mortais, são realmente humanos; os 
outros, satisfeitos com os prazeres que a natureza lhes oferece, vivem e 
morrem como animais. (ARENDT, 1983, p. 28). 
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Hannah Arendt compara a ação à imortalidade pelo prisma da personalização 

do ser humano. O homem passa a assumir sua condição de ser humano e difere 

dos animais quando se encontra inserido na sociedade política por meio da prática 

da ação. É nesse contexto que, através da ação e do discurso, nascem os direitos 

que geram direitos, nasce a cidadania, nasce o ser humano. Esse segundo 

nascimento confirma o primeiro, posto que o homem veio ao mundo imortal para 

deixar traços de imortalidade.  

Essa imortalidade só pode ser alcançada pela natalidade política, pelo direito 

à cidadania, caso contrário, o homem torna-se eterno, nunca imortal. A eternidade 

não gera nenhuma experiência de atividade nem pode nela ser convertido. Por isso 

a importância do agir em conjunto, através da ação plural e política do ser humano: 

 

Politicamente falando, se morrer é o mesmo que deixar de estar entre os 
homens, a experiência do eterno é uma espécie de morte; a única coisa que 
a separa da morte real é que não é final porque nenhuma criatura viva pode 
suportá-la durante muito tempo. E é isto precisamente que separa a vita 
contemplativa davitaactivano pensamento medieval. (ARENDT, 1983, p. 
29). 

  

Nesse sentido, a conceituação filosófica retratada por Arendt quando da 

similaridade da ação com a imortalidade é atual e impactante na efetivação da 

cidadania. Ora, que é a cidadania senão o direito a ter direitos, e também 

obrigações, em uma sociedade política imortal? 

Como visto anteriormente, a cidadania pressupõe a liberdade, e esta, por sua 

vez, só é possível em regimes democráticos. Sabe-se que a conceituação de 

cidadania arendtiana reflete este direito como o direito, em um ordenamento jurídico 

democrático, responsável pela efetivação do maior de todos os direitos: o direito de 

ser um humano. É nesse contexto que a imortalidade da ação concede ao homem a 

capacidade de ser imortal numa conjuntura de mortalidade humana (FRY, 2010). 

A democracia confere o direito do pensar individual e da ação em conjunto. 

Sem a liberdade, mantida nos regimes democráticos, não há que se falar em 

cidadania, visto que, mesmo havendo a garantia do direito de pensar, não há 

garantia do direito de agir, de se tornar imortal na comunidade política, de ser 

cidadão. 

Hannah Arendt suscita, em sua obra, “As Origens do Totalitarismo”, que, “o 

isolamento destrói a capacidade política, a faculdade de agir” (ARENDT, 1979, p. 
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242). O pensamento não capacita a ação. Esta necessita da pluralidade, da 

manutenção da esfera pública, que só é favorecida em regimes que preservem a 

liberdade, como os democráticos. Como ser cidadão em regimes que não favoreçam 

a liberdade? Não há, nesta conjectura, a natalidade como elemento caracterizador 

da ação, e sim a mortalidade.  

Nos regimes totalitários, que cassam a palavra, o discurso e a ação, além de 

negarem a esfera pública como ambiente propício da efetivação dos direitos 

políticos, o homem é fomentado a não pensar, ou, se pensar, acreditar que nem ser 

humano ele o é, senão, somente um ser racional capaz de seguir comportamentos 

pelo conformismo, nunca pela ação (ARENDT, 1983). 

Se o homem não exterioriza seu pensar individual por meio da ação plural, 

como se tornar um ser político e imortal? A cidadania compreende os direitos 

políticos como estrutura medular de sua constituição. Como, por conseguinte, ser 

cidadão sem a ação? O fato de pensar não torna o homem um cidadão.  

É preciso que o pensamento seja exteriorizado, materializado, pluralizado por 

meio do agir em um ambiente público e que o torne imortal por suas obras, palavras 

e feitos. A cidadania é o direito a ter direitos, é o segundo nascimento do homem 

que se insere no mundo político e passa a ser imortal, diferenciando-se do animal. 

O homem nasce pela segunda vez por meio da cidadania, em razão de agir e 

interagir com seus semelhantes, ora iguais, ora diferentes, no espaço público e 

político. A cidadania confere ao homem o direito a ter direitos, diferencia-o do animal 

que passa por esse mundo imortal e não deixa traços imortais; confirma a razão de 

ser do nascimento físico humano: o homem nasce para ser cidadão, para ser sujeito 

de direitos e de obrigações, para agir politicamente e se tornar imortal por meio de 

sua herança política. É por esta razão que não há que se falar em cidadania em 

regimes totalitários, posto que a violência deixa o ser humano mudo, incapaz de 

agir, impossibilitado de pensar, tolhido da cidadania (ARENDT, 1983). 

Confirma-se assim que o espaço público é o campo de atuação da cidadania, 

visto que é nele que o cidadão se torna imortal, é através dele que a ação é 

confirmada e é por ele que se concretiza o direito a ter direitos. Na esfera privada, o 

homem não age, é na vida pública que se materializam os direitos políticos, a alma 

da cidadania (ARENDT, 1983). 

 O ambiente político é o palco do segundo nascimento do homem: da 

cidadania. Posto que o homem possa nascer fisicamente – primeiro nascimento – e 



 64 

 

não ser cidadão, visto que precisa nascer politicamente – segundo nascimento – 

para através da cidadania, ser inserido no mundo dos humanos, ratificar o seu 

nascimento original, confirmar a imortalidade que lhe é peculiar enquanto cidadão, é 

que Hannah Arendt conceitua a cidadania como “o direito a ter direitos”: 

 

A cidadania é o direito a ter direitos, pois a igualdade em dignidade e 
direitos dos seres humanos não é um dado. É um construído de convivência 
coletiva, que requer o acesso ao espaço público. É este acesso ao espaço 
público que permite a construção de um mundo comum através do processo 
de asserção aos direitos humanos. (ARENDT, 1983, p. 159). 

 

Esta cidadania, na visão arendtiana, é que permite que o homem deixe de ser 

homem por sua condição natural e passe a ser um ser humano, por sua condição 

política da ação. É somente nessa atmosfera de inserção política e democrática, que 

o homem passa a ser cidadão, que nasce pela segunda vez e se insere no mundo 

da cidadania, que é, por direito, o mundo do ser humano, e não do homem 

originário. 

A conceituação arendtiana de cidadania, como visto anteriormente, comporta 

a complementação e contribuição oriunda do mundo moderno como também 

instituto gerador de obrigações. Não há cidadania sem deveres atrelados ao direito a 

ter direitos; também não há que se conceber qualquer conceituação de cidadania 

sem que haja a inserção do cidadão na comunidade política. 

Cumpre ressaltar a outra face da cidadania em uma atmosfera inerente ao 

direito a ter direitos, qual seja, o direito que gera obrigações e que se reveste da 

ação política no espaço público para ser efetivado. 

Esse aspecto da cidadania remete à face geracional dos deveres inerentes à 

concretude que reveste a cidadania no mundo moderno, especificamente quando da 

análise da política pública assistencial de combate à pobreza, visto que, diante da 

universalidade no atendimento, a Assistência Social é ramo da Seguridade Social 

que relativiza tal princípio, em razão da necessidade da comprovação da 

necessidade (direitos inerentes à cidadania) e da manutenção das obrigatoriedades 

(deveres gerados pelos direitos inerentes à cidadania). 
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2.3.4 A complementação do conceito de cidadania arendtiano na esteira da 
efetivação dos direitos e deveres do mundo moderno 

 

 

O espaço público de uma comunidade política calcada na liberdade e 

permeada pelo regime democrático é ambiente propício à manutenção da cidadania. 

Conforme a análise de Celso Lafer, sobre o sentido arendtiano conferido à 

cidadania: 

 

O espaço público de uma comunidade política, para Hannah Arendt, resulta 
da ação de seus membros. Estes não são sujeitos mas cidadãos e as leis 
que eles criam não são para serem obedecidas apenas como os meios 
devem obedecer aos fins na atividade de fabricação, mas sobretudo 
apoiadas. É através do apoio que se leva adiante a iniciativa de agir em 
conjunto. O poder conferido pelo Direito não é propriedade de um indivíduo, 
mas algo que lhe é coletivamente conferido pelo apoio dos demais 
membros de uma comunidade. (LAFER, 1988, p. 15). 

 

Arendt evidencia que a igualdade moderna gera comportamentos que 

substituem a ação. A cidadania pressupõe ação, e não comportamento. O 

conformismo do mundo atual, pautado na esfera privada da desigualdade, e não na 

pública da igualdade, leva os homens a se comportarem ao invés de agirem e, no 

mundo moderno, onde a população tende a crescer consideravelmente, há mais 

possibilidade de um maior número de pessoas se comportarem e menos 

possibilidade que tolerem o não comportamento (ARENDT, 1983). 

É nesse contexto que o cidadão, apoiado na ação, e não no comportamento, 

deve revelar-se por meio do pluralismo que o insere no mundo político. A ação 

pressupõe o agir em coletividade e, por sua vez, a ação coletiva o insere na 

comunidade política, como cidadão, e não como simples sujeito, tendo em vista que, 

por ser cidadão, o mesmo nasceu politicamente e confirmou a razão de ser de sua 

existência primária e física. 

Por assim ser, o cidadão, inserido no mundo político, passa a ser detentor de 

direitos e de deveres que o obriga a agir e não simplesmente a se comportar. Na 

visão arendtiana, os cidadãos criam as leis e as seguem não por conformismo, para 

simplesmente serem seguidas, mas, sobretudo, porque apoiam a criação, e é 

através desse apoio que se leva adiante a iniciativa de agir em conjunto (LAFER, 

1988). 
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Como observou Habermas, Hannah Arendt, na sua reflexão, não se 
preocupou com a aquisição e a manutenção do poder, nem com o seu uso 
pelos governantes, mas sim com o que a isto antecede: a sua geração 
pelos governados. O potestas in populo ciceroniano, para ela, quer dizer o 
poder entendido como aptidão humana para agir em conjunto. Daí a 
importância decisiva do direito de associação para a comunidade política, 
pois é a associação que gera o poder de que se valem os governantes. Por 
isso, em última instância, a questão da obediência à lei não se resolve pela 
força, como afirma a tradição, mas sim pela opinião e pelo número daqueles 
que compartilham o curso comum de ação expresso no comando legal. Em 
síntese, a pergunta essencial não é por que se obedece a lei, mas por que 
se apoia a lei, obedecendo-a. (LAFER, 1988, p. 56). 

 

A cidadania configura-se, nessa conjuntura, como “o direito a ter direitos com 

obrigações na comunidade política”, visto que, a partir do instante que o homem 

nasce pela segunda vez através da inserção no mundo político, por meio da ação 

coletiva e do discurso, passa a ser cidadão, e não mero sujeito, alvo de direitos e 

detentor de obrigações, dentre as quais o dever de agir em pluralidade e revelar-se 

como cidadão (ARENDT, 1983). Nas palavras de Fredys Sorto: 

 

A célebre afirmação de Hannah Arendt de que cidadania é o direito a ter 
direitos em resposta à ruptura totalitária, como diz Lafer, representa, a 
despeito de toda a carga positiva de asserção humana, apenas um dos 
lados da questão. Pois não há cidadania sem deveres, nem direitos sem 
obrigações na comunidade política. A declaração Americana de Direitos 
Humanos (1948), antecessora da Declaração Universal, põe lada ao lado 
direitos e obrigações. (SORTO, 2011. p. 105). 

 

No pensamento de Lafer: 

 

A reflexão arendtiana, no entanto, vai mais além. O que ela afirma é que os 
direitos humanos pressupõem a cidadania não apenas como um fato e 
meio, mas sim como um princípio, pois a privação da cidadania afeta 
substantivamente a condição humana, uma vez que o ser humano privado 
de suas qualidade acidentais – seu estatuto político – vê-se privado de sua 
substância, vale dizer: tornado pura substancia, perde a qualidade 
substancial, que é de ser tratado pelo outros como um semelhante.  
Hannah Arendt fundamenta o seu ponto de vista sobre os direitos humanos 
como invenção que exige a cidadania através de uma distinção ontológica 
que diferencia a esfera do privado da espera do público. Para ela, a 
condição básica da ação e do discurso, em contraste com o labor e 
trabalho, é o mundo comum da pluralidade humana. Esta tem uma 
caraterística ontológica dupla: a igualdade e a diferença. Se os homens não 
fossem iguais, não poderiam entender-se. Por outro lado, se não fossem 
diferentes não precisariam nem da palavra, nem da ação para se fazerem 
entende. (LAFER, 1988, p. 154). 

 

A visão de Hannah Arendt de cidadania se desdobra no enraizamento da 

igualdade em dignidade e direitos dos seres humanos como uma construção da 
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ação. À cidadania é conferida uma roupagem de direitos humanos que, no âmbito 

jurídico, encontra-se lado a lado com as decorrentes obrigações.  

Nesse diapasão, o exercício da cidadania consiste na efetivação de direitos e 

na observância de obrigações no espaço público político. No mundo moderno, 

percebe-se que a cidadania é gradativa, no que tange aos direitos a ela inerentes, e 

incipiente no que se refere aos deveres dela decorrentes. 

  A cidadania como geradora de obrigações é instrumento eficaz na busca 

pela ação do cidadão, em oposição ao comportamento do sujeito, visto que, por 

meio do pleno exercício da cidadania, há a efetivação de direitos sociais, civis e 

políticos e, consequentemente, o cidadão cumpre com as obrigações que lhe são 

inerentes pelo direito à cidadania que lhe é conferido. 

Em suma, a cidadania nos tempos atuais deve ser exercida de forma que 

preze pela manutenção da liberdade e dos instrumentos democráticos do Estado de 

Direito, posto que é por meio da cidadania que o cidadão passa a ter a obrigação de 

apoiar a coletividade que ele próprio se identifica e se assemelha (CORREIA, 2007). 

A participação dos cidadãos no governo, o dever de cumprir com as leis bem 

como a obrigatoriedade, em alguns regimes, de escolher livremente seus 

representantes na democracia participativa, constituem um rol exemplificativo do 

exercício da cidadania arendtiana, complementada pela outra faceta que lhe é 

inerente: as obrigações da comunidade política.  

Por compor um conjunto de direitos – quais sejam, os civis, sociais e políticos, 

sendo estes a sua estrutura medular – a cidadania é vista, em tempos atuais, como 

um direito gerador de obrigações, que se perfaz em plenitude para alguns, e 

insuficiente para muitos (SORTO, MAIA, 2009). 

No entendimento dos autores supracitados: 

 

Apesar dos avanços trazidos pela democracia formal, que se realiza, 
mormente, pela garantia do sufrágio universal exercido nas eleições 
periódicas, os direitos socias carecem de efetividade. Ainda que essa 
efetividade se refira apenas à garantia do básico existencial, ou como diria 
Alberto Masferrer: o minimum vital. [...] A existência dessa cidadania 
escalonada decorre da incoerência típica do Estado liberal moderno: a 
igualdade apenas formal. Por sua vez, essa incoerência pode ser 
visualizada na já referida falta de efetividade dos direitos sociais. O que se 
percebe é que os direitos humanos, apesar de solenemente declarados, no 
âmbito internacional e nacional, como direitos indivisíveis, permanecem até 
o momento carentes de concretização, devido, emparte, à diferença de 
status entre os direitos individuais e os sociais. (SORTO; MAIA, 2009, p. 
98). 
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É nesse contexto que se percebe que a cidadania não se adquire 

automaticamente pelo nascimento, a mesma pode ser extinta ainda em vida.Indo 

mais além e de maneira mais grave, pode, inclusive, nunca ser alcançada, posto 

que, se não houver a efetivação dos direitos e das obrigações que dela decorrem, 

não haverá o segundo nascimento político que pressupõe a origem da cidadania e a 

confirmação do aparecimento físico do homem. 

Na concepção de Hannah Arendt, a cidadania seria uma espécie de 

construído de convivência coletiva, que requer o acesso ao espaço público; é nesse 

sentido que, para ser efetivada e resguardada, a cidadania deve antes ser mantida, 

por meio da preservação da liberdade e da democracia. 

Nesse diapasão, urge a real necessidade da efetivação da cidadania 

entendida como o “direito a ter direitos” com obrigações na comunidade política, 

visto que, a exemplo do Brasil, muitos Estados Democráticos de Direito ainda não 

elevam à condição de cidadão todos, mas apenas alguns: 

 

Nesse cenário, considerando o conceito Arendtiano, de cidadania, isto é, o 
direito a ter direitos, e a realidade social brasileira, pode-se afirmar que no 
Brasil existe apenas a garantia da igualdade formal típica do Estado liberal 
moderno. Essa cidadania escalonada fica evidenciada pela falta de 
condições básicas de vida digna. Urge, portanto, que as pessoas que se 
encontram nos degraus mais baixos da cidadania, sejam elevadas à 
condição de cidadãos plenos do Estado democrático de direito. (SORTO, 
MAIA, 2009, p. 105). 

 

Cumpre enfatizar que, meritoriamente, a complementação ao conceito 

ariendtiano de cidadania resguarda e fomenta a maior de todas as capacidades 

humanas do cidadão: a ação como instrumento de inserção na esfera pública e 

política. 

É nesse contexto que se busca cada vez mais a plenitude do direito a ter 

direitos com obrigações na comunidade política do regime democrático de Direito. 

Por conseguinte, busca-se a concretude da efetivação dos direitos derivados dessa 

cidadania que, além de instrumentalizar e refletir a ratificação de outros direitos, 

sinaliza a identificação com o Direito Humano ao Desenvolvimento, quando inserido 

no contexto da sustentabilidade da política pública social de combate à pobreza, 

tanto em âmbito interno como na seara global. 

O Direito Humano ao Desenvolvimento configura direito ratificador dos demais 

direitos humanos, termômetro de medição da efetivação dos direitos humanos no 
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mundo moderno, instrumento de combate à pobreza, objetivo capital da busca pela 

plenitude da política pública assistencial.  

 

 

2.4 Direito Humano ao Desenvolvimento: a evolução dos Direitos Humanos e o 
protagonismo da política pública assistencial no Estado Socioambiental e 
Democrático de Direito 

 

  

No cenário do mundo globalizado, os direitos humanos configuram o elo entre 

retórica e prática, discurso e ação, humanidade e desenvolvimento. Nesse contexto, 

cumpre ressaltar que os direitos humanos configuram vertente jurídica, política, 

filosófica, econômica e social no mundo globalizado, principalmente nos moldes da 

plataforma de sustentação do Estado Socioambiental e Democrático de Direito. 

Não há que se falar em direitos humanos como um discurso elástico, é 

preciso conceber esse ramo como instrumento hábil na busca pela concretização 

dos direitos fundamentais e, mais do que isso, na esteira da ação, fugindo da 

retórica por si só, agregando aos direitos humanos a praticidade que lhe é pertinente 

e que dele reflete para os instrumentos jurídicos e políticos no mundo atual. 

 Nesse diapasão, encontra-se o Direito Humano ao Desenvolvimento e as 

consequentes políticas públicas voltadas para a concretização deste 

desenvolvimento. É nesse viés que os Direitos Humanos permitem conceber a 

multidisciplinariedade de sua plataforma de construção, a partir do momento que 

aderem um conjunto de direitos humanos como a base de seu discurso e a 

justificativa de sua ação. 

  O Direito Humano ao Desenvolvimento configura direitos de solidariedade, 

tendo em vista que desenvolvimento é política e difere de crescimento por si só. O 

Direito Humano ao Desenvolvimento reforça outros direitos humanos previamente 

formulados, posto que a observância de determinados direitos humanos não pode 

em nenhuma hipótese justificar a denegação de outros.  

  O Direito Humano ao Desenvolvimento engloba várias ações de 

instrumentalização e tutela de vários outros direitos, dentre os quais destaca-se o 

direito da assistência social como política pública de combate à pobreza e fomento 

ao desenvolvimento como direito do ser humano. 
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 A política pública assistencial é arma poderosa na confirmação e busca da 

efetivação dos direitos humanos, visto que não se pode falar em direitos humanos 

sem buscar a plenitude dos mesmos, de modo que, na ausência de um dos direitos 

humanos positivados, não há que se falar em sua plenitude. 

 Nesse contexto, cumpre ressaltar que a política pública assistencial é 

responsável pela concretização da cidadania humana, que, por sua vez, é reflexo do 

nível de desenvolvimento em que se encontra o ser humano. Assim, pode-se afirmar 

que, em dias globalizados, a política pública assistencial apresenta-se como Direito 

Antipobreza e configura um dos viés do Direito Humano ao Desenvolvimento. 

A tríade democracia/desenvolvimento/direitos humanos marcou presença na 

evolução dos Direitos Humanos na era globalizada e configurou o reconhecimento 

do direito ao desenvolvimento como um direito humano, perfazendo, assim, a 

conceituação do direito ao desenvolvimento como um direito humano. 

É certo que o cenário globalizado contribui para a configuração do Direito ao 

Desenvolvimento como um dos cireitos humanos, visto que, nos dias atuais, “[...] 

jamais o conceito de Direitos Humanos foi tão bem cotado.” (VILLEY, p. 2, 2007).  

Nesse diapasão, importante é a visão do papel central que ciência e 

tecnologia desempenham no processo de desenvolvimento, tendo em vista que um 

sexto da humanidade – 1 bilhão de pessoas – vive sem conseguir pôr um pé no 

primeiro degrau da escada do desenvolvimento (SACHS, 2005). 

Nesse contexto, Enoque Feitosa (2013) assegura que o papel da ciência é 

multidisciplinar e necessariamente unificador das várias searas do mundo 

globalizado, não aderindo somente a constatações econômicas, mas aos vários 

elementos da superestrutura – formas políticas, jurídicas – na busca de 

transformações sociais: 

 

Acentue-se também que a convergência entre aparência e essência tornaria 
a ciência, enquanto atividade explicativa/ compreensiva do mundo, 
desprovida de qualquer papel e desnecessário qualquer esforço na busca 
de transformações sociais visto que, se inevitáveis, dispensariam qualquer 
ação humana.  
[...] a situação econômica é a base, mas os vários elementos da 
superestrutura – forma políticas da luta de classes, formas jurídicas e até os 
reflexos de todas essas lutas na consciência dos participantes exercem 
influência sobre o curso das lutas históricas e em muitos casos, 
preponderam, determinando-lhes a forma. (FEITOSA, 2013, p.15) 

Em um mundo globalizado, abrem-se as fronteiras aos capitais, bens e 

serviços, mas lamentavelmente não às pessoas, aos seres humanos; a estes, 
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fecham-se as conquistas sociais das últimas décadas. Concentram-se as riquezas 

nas mãos de poucos, aumentam os marginalizados e excluídos, e a isto se soma a 

idolatria do mercado livre e a redução do ser humano a mero agente de produção 

econômica. 

Neste cenário globalizado e como consequência desta nova tragédia 

contemporânea, perfeitamente evitável se a solidariedade humana primasse sobre o 

egoísmo individual, surgem a exclusão social e a pobreza extrema, tornando 

imperativo o conceito de direito ao desenvolvimento como direito humano. 

Os sujeitos ativos ou beneficiários do direito ao desenvolvimento são os seres 

humanos e os povos, e os sujeitos passivos são os responsáveis pela realização 

daquele direito, com ênfase especial nas obrigações atribuídas aos Estados, 

individual e coletivamente. A significação maior dessa evolução reside no 

reconhecimento ou asserção do direito ao desenvolvimento como um direito humano 

inalienável (FEITOSA, E., 2013). 

Nesse diapasão, percebe-se que o direito ao desenvolvimento é reconhecido 

e se mantém no patamar de direito humano universal e inalienável, agregador de 

direitos de ordem social, econômica, cultural e política, reforçando outros direitos 

humanos previamente formulados, tendo em vista que a observância de 

determinados direitos humanos não pode em nenhuma hipótese justificar a 

denegação de outros (TRINDADE, 2009). 

 A fim de promover o desenvolvimento, deve-se dar atenção igual e urgente à 

implementação dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, e a 

observância de determinados direitos humanos não pode, assim, justificar a 

denegação de outros. Do mesmo modo, todos os aspectos do direito ao 

desenvolvimento são indivisíveis e interdependentes, e cada um deles há de ser 

considerado no contexto daquele direito como um todo (SEN; KLIKSBERG, 2010). 

 O reconhecimento do Direito ao desenvolvimento como um direito humano só 

pode vir a reforçar outros direitos humanos previamente formulados e tem 

contribuído para concentrar atenção na promoção e proteção dos direitos atinentes a 

um tempo a indivíduos e coletividades humanas, assim como na busca prioritária por 

soluções a violações graves, flagrantes e generalizadas de direitos humanos. 

 A cristalização do direito ao desenvolvimento como um direito humano deve-

se em grande parte à perspectiva globalista avançada pelas Nações Unidas, 

acarretada pelas mudanças fundamentais experimentadas pela sociedade 



 72 

 

internacional contemporânea. O direito ao desenvolvimento reforça os direitos pré-

existentes e prescreve a invocação dos chamados requisitos do desenvolvimento 

material para tentar justificar restrições ao exercício dos direitos humanos 

garantidos. Nesse sentido, discorre Antônio Augusto Cançado Trindade: 

 

O direito ao desenvolvimento emerge com o propósito de fortalecer, jamais 
restringir, os direitos pré-existentes. Assim ocorre em razão da natureza 
complementar de todos os direitos humanos. Todos os aspectos do direito 
ao desenvolvimento, por sua vez, são do mesmo modo interdependentes e 
hão de ser levados em conta como um todo. Dessa forma, uma denegação 
do direito ao desenvolvimento há de acarretar consequências adversas para 
o exercício dos direitos civis e políticos assim como dos direitos 
econômicos, sociais e culturais. (TRINDADE, 2009, p. 74). 

 

O reconhecimento e cristalização do direito ao desenvolvimento só puderam 

ter ocorrido à luz da unidade de concepção e indivisibilidade dos direitos humanos; é 

o fenômeno da expansão e fortalecimento dos direitos humanos reconhecidos 

(DOUZINAS, 2009). 

 O desenvolvimento econômico não é um fim em si mesmo, mas antes um 

meio de realizar objetivos sociais mais amplos como imperativos da justiça social. O 

direito ao desenvolvimento como um direito humano tem emergido e se cristalizado 

para servir a este propósito; as políticas públicas assistenciais, fundadas na ordem 

social, são instrumentos eficazes da ratificação da tutela do Direito Humano ao 

Desenvolvimento e importante meio de combate à pobreza que devasta a condição 

humana do ser humano.  

Importa, nesse momento, ressaltar a diferença lecionada por Maria Luiza 

Alencar Feitosa quanto ao Direito AO desenvolvimento, chamados de forma 

abreviada de “DaD” e do Direito DO desenvolvimento, os“DdD”, tendo em vista que 

desenvolvimento é política e difere de crescimento econômico, que configura  

desempenho de mercado. Cumpre ressaltar que a expressão “desenvolvimentismo” 

é o conjunto de ações econômicas, mais próximas às políticas nacionalistas, 

desembocando no crescimento econômico. 

Direito Humano ao Desenvolvimento configura direitos de solidariedade, 

encarando o desenvolvimento para além de sua mera dimensão econômica ou de 

política econômica. Direito econômico do desenvolvimento situa-se no âmbito das 

políticas públicas, internas ou internacionais, nos campos fiscal, trabalhista, de 

regulação econômica, dentre outros; (FEITOSA, 2013) 



 73 

 

Nesse diapasão, importa ressaltar a cristalização do direito ao 

desenvolvimento como um direito humano no Direito Internacional positivo dos 

Direitos Humanos e a construção conceitual do próprio desenvolvimento humano.  

  Urge pôr um fim à tendência de separar o desenvolvimento econômico do 

social, as políticas macroeconômicas dos objetivos sociais do desenvolvimento. É 

necessário ultrapassar os modelos prevalecentes de desenvolvimento que, ao 

serem dominados por considerações financeiras ao invés de humanas, ignoram 

amplamente os aspectos sociais, culturais e políticos dos direitos humanos e do 

desenvolvimento humano (ALEXY, 2008). 

 O desenvolvimento humano originalmente foi tomado como um processo de 

ampliação das escolhas das pessoas. Devido à grave ameaça constituída pela 

pobreza, o desenvolvimento sustentável, sendo muito mais amplo do que a proteção 

dos recursos naturais e do meio ambiente físico, também deve incluir o 

desenvolvimento humano futuro – a solidariedade intergeracional (TRINDADE, 

2009). 

 O desenvolvimento humano corresponde a um processo de ampliação das 

escolhas das pessoas, visando a uma vida longa e sadia, com acesso aos 

conhecimentos e os recursos necessários a um padrão digno de vida. Objetiva 

ampliar a gama de escolha das pessoas e oferece uma medida de desenvolvimento 

não limitada à busca do crescimento econômico apenas; singularizou a 

desigualdade agravada das condições de competição entre os países ricos e pobres 

no mercado internacional (SACHS, 2005). 

Conclamou assim ao estabelecimento de uma rede de previdência ou 

Seguridade Social para os necessitados e de consultas globais contundentes a um 

novo pacto internacional sobre desenvolvimento humano que situasse as pessoas 

no centro das políticas nacionais e da cooperação internacional para o 

desenvolvimento (MESTRINER, 2001). 

 O desenvolvimento humano encontra-se diretamente relacionado à questão 

da observância dos direitos humanos. O desenvolvimento humano, além de não se 

limitar a determinados setores sociais, realça a necessidade de desenvolver as 

capacidades humanas; a própria liberdade constitui um componente vital do 

desenvolvimento humano. Nessa visão ampla, há que igualmente considerar a 

situação dos direitos econômicos e sociais. 
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O agravamento da pobreza repercute direta e negativamente nos direitos 

humanos, representa um estado de necessidade em que não há liberdade alguma e 

que corresponde em última análise a uma denegação da totalidade dos direitos 

humanos (TRINDADE, 2009). 

 O fortalecimento da democracia/desenvolvimento/direitos humanos conclama 

a erradicação da pobreza extrema e da exclusão social como uma alta prioridade, 

emergindo a real necessidade do papel da política pública assistencial como Direito 

Antipobreza e instrumento eficaz na busca do Direito Humano ao Desenvolvimento. 

 Nesse contexto, percebe-se que o Direito Humano ao Desenvolvimento é 

resguardado na medida em que políticas públicas tutelam a cidadania do ser 

humano em sua plenitude, configurando-se, assim, a cidadania como um dos 

direitos que instrumentaliza a efetivação do Direito Humano ao Desenvolvimento. 

Os países pobres necessitam de assistência quanto ao desenvolvimento 

socioeconômico há muito tempo já evidenciado nos países considerados 

desenvolvidos, ou simplesmente, ricos.  

Não há, entretanto, como desassociar o desenvolvimento de um Estado da 

plenitude da cidadania nele vivenciado, posto que, conforme analisado 

anteriormente através dos ensinamentos de Hannah Arendt, a cidadania configura o 

direito a ter direitos, direitos estes que, sem dúvida, integram o rol dos Direitos ao 

Desenvolvimento, posto que, sem concretização da cidadania, a pobreza e a 

exclusão social não conseguem ser efetivamente combatidas e os países pobres 

não alavancam o salto que tanto necessitam para sair da pobreza e emergirem no 

desenvolvimento humano, social, econômico e político.  

É por meio da ação, fundada na acepção de natalidade, que nasce o conceito 

de cidadania relacionada aos Direitos Humanos, que converge no “direito a ter 

direitos”. A partir do momento que o ser humano nasce para a vida política e, 

através desse segundo nascimento, o nascimento original, inato e tutelado pelos 

Direitos Humanos é confirmado, ele passa a exercer direitos e contrair obrigações 

na comunidade política, sendo um humano sujeito de direitos, nascendo um 

cidadão. 

Nesse contexto e em países como o Brasil, a exploração, a pobreza e a 

desigualdade geram o caldo da exclusão social e a consequente ineficácia do direito 

à cidadania.  
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Necessário é, para a concretização do Direito Humano ao Desenvolvimento, 

da consequente plenitude da cidadania e, consequentemente do combate à pobreza 

que macula a efetivação dessa cidadania, a execução de planos de ação para a 

redução da desigualdade e da pobreza, na esfera econômica, social e política. 

Nesse contexto, percebe-se que a cidadania é instrumento de concretização 

do Direito Humano ao Desenvolvimento, na medida em que, sendo tutelada e 

efetivada a cidadania do ser humano por via não só do discurso, mas da ação, o 

Direito Humano ao Desenvolvimento é observado e concretizado, posto que o 

conjunto de direitos que compõe a cidadania são direitos natos do ser humano, 

evidenciados como direitos humanos, dentre os quais, o direito ao desenvolvimento. 

Nas palavras de Antônio Augusto Cançado Trindade: 

 

A fim de promover o desenvolvimento, deve-se dar atenção igual e urgente 
à implementação dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais 
e a observância de determinados direitos humanos não pode assim justificar 
a denegação de outros; do mesmo modo, todos os aspectos do direito ao 
desenvolvimento são indivisíveis e interdependentes e cada um deles há de 
ser considerado no contexto daquele direito como um todo. (TRINDADE, 
2009, p. 58). 

 

A relação íntima entre direitos humanos – direitos econômicos e sociais – e o 

desenvolvimento não parece requerer maior esforço de demonstração; a razão de 

ser desta crescente remete à deterioração das condições de vida, afetando em 

nossos dias dramaticamente segmentos cada vez mais vastos da população em 

distintas partes do globo (TRINDADE, 2009). 

No âmbito dos direitos humanos, Douzinas estabelece a nova roupagem 

conferida a esses direitos que, no mundo globalizado, emergem em todas as áreas 

da ordem jurídica, ambiental, política, social e econômica e que, por sua vez, 

necessitam desvincular-se de um discurso elástico e aderir à concretude da 

efetivação de sua razão de ser: 

 

Um novo ideal foi alardeado no cenário do mundo globalizado: os direitos 
humanos. Ele une a Esquerda e a Direita, o púlpito e o Estado, o ministro e 
o rebelde, os países em desenvolvimento e os liberais de Hampstead e 
Manhattan. [...] Os direitos Humanos são o fado da pós-modernidade, a 
energia das nossas sociedades, o cumprimento da promessa do Iluminismo 
de emancipação e autorrealização. [...] Os direitos Humanos são alardeados 
como a mais nobre criação de nossa filosofia e jurisprudência e como a 
melhor prova das aspirações universais da nossa modernidade, que teve de 
esperar por nossa cultura global pós-moderna para ter seu justo e merecido 
reconhecimento. (DOUZINAS, 2009, p. 03). 
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Os chamados Direitos ao Desenvolvimento (DaD), propósitos mais protetivos 

do que promocionais, inerentes à concepção descrita por Douzinas, dialogam com 

os agentes sociais, realizam-se materialmente não exatamente pela emissão de leis, 

mas pelo aprimoramento de políticas públicas e diretrizes programadas para a 

realização do desenvolvimento. 

Nesse contexto, cumpre ressaltar que as Metas de Desenvolvimento do 

Milênio (MDMs) sumarizam a conjugação desses direitos, com a necessária 

compreensão de desenvolvimento como processo plural, além da roupagem 

humana e econômica do termo. As MDMs configuram catálogo básico de orientação 

para adoção de medidas políticas e jurídicas que, amparadas quase sempre em 

medidas socioeconômicas, podem servir de guia para a efetivação dos dois direitos 

– Dad e DdD. 

A titularidade dos DdD abrange pessoas físicas, jurídicas e coletividades 

determinadas ou difusas, já nos DaD, direitos humanos por natureza, a titularidade 

abrange os seres humanos, povos e coletividades humanas. Nesse sentido, os 

sujeitos passivos de ambos se apresentam como sendo os Estados e as 

organizações internacionais de variada natureza (FEITOSA, 2013). 

Nesse contexto, percebe-se que o Direito Humano ao Desenvolvimento é 

instrumento concretizador da cidadania humana e representa uma das armas de 

maior intensidade na busca de assistência e de combate à pobreza.  

Essas pessoas são as mais pobres das pobres, os miseráveis do planeta, 

vivem todas em países em desenvolvimento, tendo em vista que, nos países ricos 

existe pobreza, não miséria. É nesse contexto que a assistência ao desenvolvimento 

dos países pobres emerge em uma conjuntura integrada de ações coordenadas dos 

países ricos, bem como da colaboração dos pobres; passa, necessariamente, pela 

efetivação e concretização do Direito Humano ao Desenvolvimento. 
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3 SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL, ECOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL SOB A ÉGIDE DOS POSTULADOS DO ESTADO 
SOCIOAMBIENTAL E DEMOCRÁTICO DE DIREITO 
 

 

Direitos humanos e meio ambiente são dois pólos interligados que, nos 

moldes dos ditames do Estado Socioambiental e Democrático de Direito, se somam 

à proteção integral e material da dignidade da pessoa humana. (PIOVESAN, 

FACHIN, 2011) 

Percebe-se esta relação de cumplicidade de forma emergente quando da 

publicação do primeiro princípio da Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento que assegura: “os seres humanos constituem o centro 

das preocupações relacionadas com o desenvolvimento sustentável. Tem direito a 

uma vida saudável e produtiva com a natureza.” (ORGANIZAÇÕES DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 1987 apud PIOVESAN, FACHIN, 2011, p. 23). 

Como já referenciado anteriormente, “verdes são os direitos do homem”.       

Com essas simples palavras, Vasco Pereira da Silva retratou que, o ser humano é o 

centro do meio ambiente que o cerca, sendo, inclusive, o principal responsável por 

sua manutenção e, consequentemente, pelos direitos e deveres dele oriundos, em 

uma perspectiva socioambiental, agregando ao instituto da cidadania sociopolítica, a 

chamada, cidadania ecológica, derivada da ratificação de que todo direito humano é 

“verde”. 

Sobre cidadania ecológica, lecionam Andréa Klock e Eduardo Cambi: 

 

Diante da crise ambiental, acentuada pela globalização, vislumbra-se a 
necessidade de investir na formação da cidadania ecológica, integrando 
novas condições de vida e efetivando direitos humanos-fundamentais 
indispensáveis à promoção das condições elementares de vida, para a atual 
e as futuras gerações. (KLOCK; CAMBI, 2011, p. 38). 

 

Nesse sentido, percebe-se que o meio ambiente ecologicamente equilibrado 

não se remete apenas à efetivação dos direitos positivados como ambientais; vai 

muito além da tutela e manutenção de uma categoria jurídica de direitos. Manter o 

equilíbrio do meio ambiente diz respeito à efetivação e manutenção da cidadania, do 

combate à pobreza, da tutela do direito ao desenvolvimento e da busca pela 

sustentabilidade socioambiental. 

É o que se remonta das lições de Guerra: 



 78 

 

 

O meio ambiente constitui um direito humano fundamental, devendo ser 
compreendido sob o enfoque indivisível, interdepende e inter-relacionado 
dos direitos humanos. Isto porque a proteção do meio ambiente está 
intimamente ligada com a proteção da pessoa humana, na medida em que 
não se pode imaginar o exercício dos direitos humanos sem que exista um 
ambiente sadio e que propicie o bem-estar para o desenvolvimento pleno e 
digno para todos.  (GUERRA, 2007, p. 35). 

 

Não se pode nem deve negar que “a questão ecológica é uma questão social, 

e a questão social só pode ser adequadamente trabalhada hoje como questão 

ecológica”. (DERANI, 2009, p. 125). 

O direito, como ciência humana originária da necessidade emergente de 

ordem social, precisa agregar, em seus contributos, o real reconhecimento de que, 

só há efetivação na tutela dos direitos humanos e o alcance dos objetivos do Estado 

Socioambiental e Democrático de Direito, se houver a conjugação das ciências e 

sua interdisciplinaridade. 

A economia, a ciência política, a sociologia, a filosofia e o próprio direito, 

devem conciliar e convergir para o equilíbrio do meio ambiente, visto que, todas as 

ciências devem se reconciliar com a natureza humana, natural e social, para o 

perfeito equilíbrio do sistema.   

Promover o equilíbrio entre as razões ecológicas, sociais, jurídicas, políticas, 

filosóficas, culturais, é um passo fundamental para um novo Estado Democrático de 

Direito Socioambiental que necessita de sustentabilidade socioambiental para 

efetivar direitos e obrigações: “A proteção dos grupos sociais mais vulneráveis à 

degradação do meio ambiente é uma forma de minimizar os níveis de pobreza e 

exclusão, assim como reduzir as desigualdades sociais”. (KLOCK, CAMBI; 2011, p. 

38). 

É nítida a real necessidade de integrar o meio ambiente a todas as searas da 

sociedade, perfazendo o caminho da própria nomenclatura da ecologia, visto que, 

todos os seres, sejam eles, naturais, sociais, políticos, devem se relacionar entre si e 

com seu entorno. Nesse sentido, cumpre ressaltar a conceituação de ecologia e 

meio ambiente em razão da problemática pesquisada. 

 

 



 79 

 

3.1 Meio ambiente e as quatro ecologias: ambiental, política e social, mental e 
integral 

 

 

O caráter de interação e interdependência do meio ambiente, pressupõe uma 

visão holística e não fragmentária, visto que, qualquer que seja o conceito que se 

adotar, o meio ambiente engloba, sem dúvida, o homem e a natureza, com todos os 

seus elementos (LEITE, AYALA, 2011). Desta forma, se ocorrer uma danosidade ao 

meio ambiente, esta se estende à coletividade humana e a todos os seus elementos, 

considerando tratar-se de um bem difuso interdependente. 

Criada em 1866, pelo biólogo alemão Ernst Haeckel, a palavra ecologia, 

remetente à ecologia ambiental, é definida como sendo “o estudo dos 

relacionamentos de todos os seres vivos e não-vivos entre si e com seu entorno.” 

(BOFF, 2012, p. 9). Ainda se valendo dos ensinamentos de Leonardo Boff: 

 

A ecologia é, pois, uma resposta à crise que se abateu sobre a biosfera 
ameaçando a sobrevivência da vida. Para entendermos a importância da 
ecologia ambiental precisamos, antes de tudo, superar uma visão 
reducionista de meio-ambiente; e em seguida, ganharmos um olhar mais 
integrador do planeta Terra, que é formado por muitos tipos de meio-
ambientes – os assim chamados ecossistemas ou biomas. Meio-ambiente, 
em primeiro lugar, não é algo que está fora de nós e que não nos diz 
diretamente respeito. Pertencemos ao meio-ambiente, pois nos 
alimentamos com produto da natureza. [...] estamos dentro do meio-
ambiente e formamos, com os demais seres da comunidade terrenal, o 
ambiente inteiro. (BOFF, 2012, p. 10-11). 

 

José Rubens Morato Leite e Patryck de Araújo Ayala conceituam o meio 

ambiente com a mesma visão holística de Leonardo Boff, quando do conceito de 

ecologia ambiental:  

 

Nos estudos iniciais da ecologia, prevalecia uma abordagem denominada 
autoecológica, isto é, sem incluir o homem. Uma dimensão mais ampla da 
ecologia, representada pela interação de vários outros fatores e 
circunstâncias ambientais, somente surgiu com a sinecologia (ramo da 
ecologia que trata das relações entre as comunidades animais ou vegetais e 
o meio ambiente). Assim, verifica-se, pela sinecologia, que, para obter um 
conceito mais amplo de meio ambiente, há necessidade da integração e 
interação de várias áreas do saber.  
O tema meio ambiente não serve para designar um objeto especifico, mas, 
de fato, uma relação de interdependência. Qualquer que seja o conceito que 
se adotar, o meio ambiente engloba, sem dúvida, o homem e a natureza, 
com todos os seus elementos. Desta forma, se ocorrer uma danosidade ao 
meio ambiente, esta se estende à coletividade humana, considerando tratar-
se de um bem difuso interdependente. (LEITE; AYALA, 2011, p. 979-980). 
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A ecologia ambiental é a mais perceptível de se visualizar e analisar, visto ser 

presença natural e inerente a todos os seres humanos, contudo, no estudo e 

aplicação do Direito Socioambiental, importa ressaltar a existência de outras três 

espécies de ecologias também lecionadas por Leonardo Boff: a política e social, a 

mental e a integral. 

Por ecologia política e social, tem-se a análise das formas como cada 

sociedade se relaciona com a natureza, visto que, todos os seres humanos e 

também as distintas sociedades, são momentos do imenso processo evolutivo e 

constroem a natureza com um todo (BOFF, 2012). 

A ecologia política e social configura um importante campo de atuação da 

efetivação dos direitos humanos, do combate à pobreza e da efetivação da 

cidadania, devendo a mesma ser tutelada através de ações e políticas públicas que 

se apresentem com o signo da sustentabilidade socioambiental. 

A pobreza social, por vezes, gera a pobreza ecológica, e vice-versa, visto 

que, “por onde passa o ser humano, há um rastro de irresponsabilidade e falta de 

cuidado, desmatando, poluindo as águas, contaminando os solos, gerando riqueza 

para poucos, de um lado, e pobreza para muitos, do outro.” (BOFF, 2012, p. 14). 

Nesse contexto, pode-se concluir que esse tipo de relacionamento do homem 

com o meio ambiente, que reside na mesma lógica que leva a explorar as pessoas, 

as classes sociais, os países e os continentes, leva também a explorar a natureza e 

produz dois tipos de injustiça: a injustiça social e a injustiça ecológica. 

Ainda na esteira dos ensinamentos de Leonardo Boff: 

 

A injustiça social reside nisso: criam-se profundas desigualdades entre as 
pessoas, as classes e os países. Os 20% da população mundial detém 80% 
de toda riqueza das Terra. 
As três pessoas mais ricas do mundo possuem ativos superiores a toda 
riqueza de 48 países mais pobres, onde vivem 600 milhões de pessoas.  
São 257 pessoas sozinhas que acumulam mais riqueza que 2,8 bilhões de 
pessoas, o que equivale a 45% da humanidade.   
O resultado é que: 80 milhões passam fome e 2,5 bilhões vivem abaixo da 
linha da pobreza. Quer dizer, são pessoas que sobrevivem com, apenas, 
dois dólares ou com um pouco mais de quatro reais por dia. 
Por detrás destes dados, há um manto de sofrimento e humilhação 
condenando as pessoas a morrerem antes do tempo, especialmente 
crianças. Anualmente, 15 milhões morrem antes de completar 5 anos por 
doenças facilmente tratáveis. É a perversa injustiça social. 
Há também a injustiça ambiental, quer dizer: o mau trato para com a 
natureza, as florestas, os animais, as aguas, o ar e os solos. (BOFF, 2012, 
p. 17-18). 
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Por ecologia mental tem-se que, ainda conforme as lições de Leonardo Boff:  

 

É tão importante quanto a ecologia ambiental, social e política. Ela se ocupa 
com a mente e com o que ocorre dentro dela, considerando os valores e 
visões de mundo que as sociedades projetaram. (BOFF, 2012, p. 22). 

 

Talvez a ecologia mental, sendo imprescindível para a sustentabilidade 

socioambiental do sistema jurídico de tutela e combate à pobreza, seja a mais difícil 

de ser realizada, porque as estruturas mentais e o nosso modo convencional de ver 

as coisas perduram por gerações, dificultando enormemente as mudanças 

necessárias que são capitais para as ações públicas e entre os particulares.  

No que diz respeito à ecologia integral, esta procura ir além da ecologia 

ambiental, política e social, e da mental. Ela se dá conta de que o planeta Terra não 

é tudo, que o mesmo está inserido e é parte de um grandioso processo evolutivo. 

 

A ecologia integral procura acostumar o ser humano com esta visão global e 
holística. O holismo não significa a soma das partes, mas a captação da 
totalidade orgânica – uma e diversa em suas partes, mas sempre 
articuladas entre si dentro da totalidade e constituindo essa totalidade. 
(BOFF, 2012, p. 31). 

 

A partir dessa visão verdadeiramente integral, compreende-se melhor o 

ambiente e seus sujeitos, bem como a forma de tratá-lo com respeito, objeto da 

ecologia ambiental. Capta-se as dimensões da ecologia sócio-política, responsável 

pela sustentabilidade da Terra e dos ecossistemas dos quais depende, de forma 

capital, a sobrevivência pessoal e coletiva de todos os nela inseridos. Percebe-se a 

urgência da ecologia mental que ajuda a superar o inveterado antropocentrismo em 

favor de um possível “biocentrismo”. A ecologia integral capta a importância de 

integrar a Terra e o ser humano com todo o sistema (BOFF, 2012). 

A presença das quatro ecologias no sistema socioambiental, chama a 

atenção para a ampla e diversificada gama de atores e protagonistas sociais que 

passam a compartilhar da responsabilidade pela sustentabilidade econômica, 

ecológica e social. 

Nesse sentido, para a concepção da sustentabilidade social, também 

chamada por alguns teóricos de “coevolução sociedade-natureza”, fazem parte do 
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meio ambiente não só o entorno abiótico e outras espécies vivas, mas também os 

congêneres.  

Deste modo, percebe-se que, na esteira do enfrentamento da contribuição 

que o Direito pode e deve oferecer à política assistencial brasileira, na luta contra a 

pobreza e a desigualdade social, bem como, na efetivação da cidadania, os 

problemas sociais podem gerar insustentabilidade por si mesmos, além de afetar a 

sustentabilidade ecológica. 

Essa interligação jurídica do social com o ecológico, ratificando os objetivos 

do Estado Socioambiental e Democrático de Direito, significa que a problemática 

ambiental pode ser analisada de uma perspectiva técnica e da perspectiva das 

relações sociais: “A sustentabilidade social é considerada como questão central, não 

só quanto aos seus resultados técnicos, mas enquanto as causas profundas que 

geram a pobreza, o desemprego, a fome, a exploração.” (YOSHIDA, 2011, p. 318). 

Assim, ainda no pensamento lecionado por Consuelo Yoshida (2011), temas 

eminentemente ecológicos como poluição, biodiversidade, exploração de recursos 

naturais renováveis, efeitos climáticos, devem ser relacionados, tanto para análise 

quanto para implementação de soluções, às questões de desemprego, pobreza e 

riqueza, tecnologias, valores culturais, organização política e organização social. 

Essa concepção é prestigiada no elogiado Plano de Implementação da 

Declaração de Joanesburgo sobre Desenvolvimento Sustentável, visto e analisado 

no capítulo anterior, como decorre dos seguintes enunciados:  

 

Item 7: Reconhecendo-se que a humanidade está em uma encruzilhada, 
nos unimos em uma resolução comum para fazermos um esforço concreto a 
fim de responder positivamente à necessidade de produzir um plano 
prático e visível que deve gerar a erradicação da pobreza e o 
desenvolvimento humano. 
Desafios:  
Item 11: Reconhecemos que a erradicação da pobreza, a mudança dos 
modelos de produção e consumo, e a proteção e administração da base de 
recursos naturais para o desenvolvimento econômico e social são objetivos 
transversais de, e requisitos essenciais para, o desenvolvimento 
sustentável.  (YOSHIDA, 2011, p. 319, grifo nosso). 

 

 Diante da emergente necessidade da interação homem e natureza, tanto em 

relação ao que ocasiona os problemas e disfunções socioambientais, como também, 

em que concerne as consequências desse binômio, desenvolve-se o conceito de 

desenvolvimento sustentável e sustentabilidade em suas mais variadas dimensões, 
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acompanhando a mesma visão holística do conceito de meio ambiente e, 

consequentemente, de ecologia. 

 Enrique Leff leciona uma nova racionalidade ambiental, com a reapropriação 

social da natureza, visto que, na esteira da busca do combate à pobreza, à 

desigualdade social, à efetivação da cidadania e dos objetivos do Estado 

Socioambiental e Democrático de Direito e, por conseguinte, na sustentabilidade de 

todo o ecossistema, a construção de uma nova racionalidade, de uma racionalidade 

alternativa, é pensada com suporte na visão sistêmica, interdisciplinar e 

interdependente da sustentabilidade, capaz de gerar outros modelos de 

desenvolvimento (YOSHIDA, 2011). 

 A necessária e capital construção de um novo modelo de transformação 

social, “na perspectiva do que é consenso atualmente: modelo baseado na 

cooperação e solidariedade e com a participação da população, na concepção, 

execução e avaliação dos projetos.” (YOSHIDA, 2011, p. 315). 

 Nesse sentido, emerge o desenvolvimento sustentável aliado a 

sustentabilidade socioambiental, na busca da tutela jurídica do Direito Antipobreza, 

pela via das políticas públicas sociais do Bolsa Família e do Bolsa Verde, conforme 

os ditames do Estado Socioambiental e Democrático de Direito. 

 

 

3.2 Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável: conceitos e 
interdisciplinaridade na seara socioambiental 
 

 

O paradoxo determinante na vida política deste início de século é a existência 

de inúmeras demandas sociais de uma nova natureza que, emergem em 

decorrência da crise socioambiental vivenciada no Mundo Moderno e da 

disseminação de situações de incerteza oriundas da sociedade, que exigem do 

Estado, intervenções sociais, ambientais, políticas e econômicas para a sua 

resolução; é, contudo, notória, a perda da capacidade do Estado de determinar e 

proporcionar eficientemente, políticas que vão ao encontro dessas novas carências 

(LEFF, 2006). 

 Nessa esteira, muitos são os indicadores da existência da crise ambiental, 

ecológica, social, econômica, política, cultural, financeira, dentre outras áreas da 
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ordem social que refletem na (in)sustentabilidade do sistema jurídico adotado nas 

ações estatais e sociais (BELLLEN, 2013). 

A efetivação do Direito Humano ao Desenvolvimento, como analisado 

anteriormente, reflete a efetivação da tutela dos demais direitos positivados como 

humanos em âmbito global.  

A assistência social brasileira se apresentando como sendo um direito 

antipobreza e instrumento da efetivação do Direito Humano ao Desenvolvimento, 

configura uma das formas de intervenção do Estado Socioambiental e Democrático 

de Direito, na ordem social, ação típica do Estado influenciado pelos ditames do 

Estado de Bem Estar Social e que reflete uma das tentativas da busca da 

sustentabilidade social do Brasil. 

 Nesse diapasão, conforme os postulados do Estado Socioambiental e 

Democrático de Direito, tem-se que, o Direito Humano ao Desenvolvimento, bem 

como, a possível configuração da assistência social como um direito fundamental 

antipobreza, necessitam de uma plataforma de funcionalidade para a plena 

execução de ambos institutos. 

A sustentabilidade socioambiental do desenvolvimento é a mola propulsora do 

direito antipobreza, visto que, sem sustentabilidade do direito ao desenvolvimento, a 

política pública assistencial brasileira, ratificadora do direito fundamental à 

assistência social, não atinge o objetivo capital para qual fora criada, qual seja, 

combater a hipossuficiência social e, consequentemente, eliminar a pobreza, além 

de configurar-se em um direito fundamental antipobreza na ordem social, ambiental, 

política, jurídica e econômica brasileira. 

 Assegurar a sustentabilidade do desenvolvimento é ação que perfaz outras 

várias que devem observar os fatores sociais, ecológicos, políticos, ambientais e 

econômicos e que, por essa razão, o conceito de sustentabilidade e de 

desenvolvimento, bem como da junção de ambos em “desenvolvimento sustentável” 

ou, na inversão dos mesmos na derivação “sustentabilidade do desenvolvimento” 

deve perfazer a questão da ênfase do componente social nos conceitos inerentes a 

estes institutos, refletindo assim, o debate que ocorre quando da inclusão ou não de 

medidas sociais na definição e conceituação de tais construções, tendo em vista 

que, indicadores sociais são considerados controversos cientificamente por 

refletirem contextos políticos e julgamentos de valores (FREITAS, 2012). 
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 Nesse sentido, as políticas sociais são estratégias oficiais e eficazes de 

oferecer respostas às necessidades da população que clamam não só por 

construções de conceitos, mas pela efetivação da cidadania e, por conseguinte, de 

combate aos fatores que a impedem de concretizar-se, como a questão da pobreza, 

seja esta social ou ecológica, tendo em vista o meio ambiente macro em que habita 

o ser humano. 

A rearticulação de forças da sociedade civil, do poder popular e da ação 

estatal podem e devem ser instrumentos concretizados da cidadania, contudo, se 

não há sustentabilidade para o desenvolvimento de tal política, os programas 

assistenciais sem estratégias e insustentáveis, configuram custos aos cofres 

públicos e resolvem apenas termos quantitativos, não qualitativos. 

 A necessidade de constituir políticas que operem não apenas pelo lado da 

oferta de trabalho, mas também pelo lado da demanda, que condicionem a oferta e 

não a ofertem gratuitamente, são medidas que se tornam necessárias no contexto 

da crise para a preservação e concretização do direito ao desenvolvimento e, além 

disso, da manutenção do desenvolvimento sustentável (GUILHERME, 2007). 

 Importa analisar, nesse contexto, os conceitos e as definições inerentes à 

sustentabilidade do desenvolvimento socioambiental, bem como ressaltar a 

interdisciplinaridade dos mesmos com a conjuntura inerente à crise socioambiental 

vivenciada nos tempos atuais. 

Nesse contexto, percebe-se que desenvolvimento sustentável e 

sustentabilidade possuem conceitos amplos, holísticos e sistêmicos, compostos por 

vários aspectos fundamentais. 

Consuelo Yoshida leciona os subsistemas do desenvolvimento sustentável e 

o conceito amplo de sustentabilidade: 

 

Desenvolvimento sustentável comporta cinco aspectos fundamentais: a 
sustentabilidade social, a sustentabilidade econômica, a sustentabilidade 
ecológica, a sustentabilidade geográfica e a sustentabilidade cultural. Cada 
um destes subsistemas, interligados aos demais, formam, conformam e 
transformam o princípio do crescimento econômico e industrial ilimitado no 
princípio da sustentabilidade. 
O conceito de sustentabilidade, em suas dimensões ecológica (qualidade 
ambiental), social (equidade) e econômica (rentabilidade) que, 
interconectados, passam a representar importante instrumento de redução 
de riscos e de certificação da capacidade de agregar valor a longo prazo. 
A sustentabilidade, conceito complexo, exige uma visão sistêmica, 
interdisciplinar e interdependente em sua caracterização, abrangência, 
interpretação e aplicação às várias e diversificadas realidades (nacionais, 
regionais, locais, setoriais, considerando-se os meios físico, biótico e 
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antrópico, e dentro deste último os aspectos econômicos e sociocultural). 
(YOSHIDA, 2011, p. 315-316). 

 

Nesse aspecto, ademais diversos conceitos analisados no próximo tópico, 

cumpre ressaltar a teoria da sustentabilidade forte e fraca, ressaltada por Pery 

Saraiva Neto e Flávia França Dinnebier, tendo em vista que, para ambos, seria 

equivocada a compreensão da proteção constitucional ambiental do ordenamento 

jurídico brasileiro apenas como um limite da ordem econômica, prevista no artigo 

170, CF/88: 

 

A teoria da sustentabilidade forte significa que os recursos naturais são 
tidos como base fundamental para o desenvolvimento econômico e social, e 
tem como objetivo a preservação dos direitos das futuras gerações. 
As divergências entre sustentabilidade forte e fraca encontram-se na 
importância dada aos recursos naturais e no quanto eles são substituíveis. 
Na sustentabilidade forte, o capital material não pode substituir o natural. É 
enfatizado o conjunto de relações entre o sistema econômico e o meio 
ambiente, com a visão de que o funcionamento irresponsável do sistema 
econômico pode desestabilizar os ecossistemas do Planeta e interferir no 
futuro das sociedades humanas. A sustentabilidade fraca contraria essa 
visão. Pois para ela, os custos da degradação ambiental podem ser 
compensados pelos benefícios econômicos. (SARAIVA NETO; DINNEBIER, 
2017, p. 71-72). 

 

Sendo assim, sempre que se fala em sustentabilidade, ela deve ser forte, 

visto que a mesma, conforme a teoria que a define forte, “gera uma nova economia, 

com a reformulação de categorias e comportamentos, o surgimento de excepcionais 

oportunidades”, sendo imprescindível para o sustento do direito ao desenvolvimento 

quando de sua ratificação da cidadania e do combate à pobreza. (SARAIVA NETO; 

DINNEBIER, 2017, p. 71-72). 

 

  

3.2.1 Desenvolvimento sustentável, sustentabilidade e sustentabilidade 
socioambiental: conceituação, diferenciação, harmonização e interdisciplinaridade 
 
  

Cumpre ressaltar os conceitos e fatores capitais inerentes aos conceitos 

relacionados com a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável, visto a 

problemática da presente tese apontar contribuições jurídicas para a manutenção da 

sustentabilidade socioambiental das políticas sociais de combate à pobreza e 
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efetivação da cidadania, que, atualmente, ora parecem um tanto quanto carecer da 

sustentabilidade analisada neste trabalho. 

 

 

3.2.2.1 Desenvolvimento sustentável: a expressão modista do século XXI 
 
  

O conceito de desenvolvimento sustentável, bem como a também nomeação 

da expressão “sustentabilidade”, ultrapasse os limites de uma única área do saber, 

tornando-se multidisciplinar, de modo que, a literatura ambiental identifica mais de 

160 (cento e sessenta) conceitos de desenvolvimento sustentável. A diferença de 

definições é decorrente das abordagens diversas que se tem sobre o conceito 

(BELLEN, 2013). Ainda nas lições de Bellen:  

 

A noção de desenvolvimento sustentável tem sua origem mais remota no 
debate internacional sobre o conceito de desenvolvimento. Trata-se, na 
verdade, da história da reavaliação da noção de desenvolvimento 
predominantemente ligado à idéia de crescimento, até o surgimento do 
conceito de desenvolvimento sustentável. (BELLEN, 2013, p. 21).  

 

Os antecedentes históricos da sustentabilidade, bem como do 

desenvolvimento sustentável, remete ao debate internacional do tema, perfazendo a 

evolução dos conceitos em meio aos diversos eventos internacionais que emergiram 

sob a temática. É o que se extrai da obra de Maria Lúcia Guilherme: 

 

O primeiro marco importante foi, sem dúvida, a Conferência das Nações 
Unidas sobre o Meio Ambiente, em Estocolmo, em 1972, onde se discutiu a 
relação meio ambiente e desenvolvimento. [...] 
A partir de 1972 e até 1986, quando a Comissão Mundial de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento elabora o Relatório Brundtland, vai se desenvolvendo o 
conceito de desenvolvimento sustentável, como promoção de um 
desenvolvimento socio-econômico equilibrado ou ecodesenvolvimento. Mas 
o próprio conceito de desenvolvimento, que carrega em seu bojo todas as 
contradições anteriores, relacionadas a apropriação desigual, iniqüidades, 
degradação, foi objeto de ampla reflexão, e sua relação com o ambiente, 
fartamente discutida. (GUILHERME, 2007, p. 27-28).  

 

Nesse diapasão, percebe-se que o conceito de desenvolvimento sustentável 

possui como plataforma de criação, o equilíbrio entre as dimensões econômicas, 

ambientais e sociais, visto que, se o conceito é originário da derivação da idéia de 

crescimento e, este, como já analisado anteriormente, difere-se de desenvolvimento, 
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mas é construído com vetores multidisciplinares, o desenvolvimento sustentável 

além de interagir e justificar ações em diversas searas, também transita entre o 

passado, presente e futuro, costurando intervenções estatais e sociais que se 

preocupam com os beneficiários da geração atual e futura, desdobrando-se em uma 

nova conceituação denominada “solidariedade intergeracional”. 

 Esse entendimento de que o desenvolvimento sustentável é “o que atende às 

necessidades das gerações presentes sem comprometer a possibilidade das 

gerações futuras atenderem suas próprias necessidades” é conhecido através das 

definições trazidas pelo Relatório Brundtland, elaborado a partir da World 

Commission on Environment and Development (WCED) em 1987, que, difundiu a 

estreita ligação entre desenvolver-se com a preocupação no futuro (BELLEN, 2013). 

 Assim, uma sociedade considerada sustentável seria pautada em um 

crescimento econômico com fulcro na sustentabilidade, partindo assim do 

desdobramento do conceito de crescimento pra desenvolvimento, visto que, aquele 

se pauta em fatores quantitativos, enquanto este em vetores qualitativos, dentre os 

quais, crescer sem prejudicar e, preservando a futura geração (FOLLONI, 2014). 

Nas palavras de Thomé: “Considerando o prima principium do Direito Ambiental, o 

desenvolvimento sustentável tem como pilar a harmonização entre o crescimento 

econômico, a preservação ambiental e a equidade social.” (THOMÉ, 2014, p. 147).  

 Nos parâmetros do Estado Socioambiental e Democrático de Direito, constitui 

um dos esteios da noção de desenvolvimento sustentável “a compreensão integrada 

e interdependente dos direitos sociais e da proteção do ambiente, mediante a 

formatação dos direitos fundamentais socioambientais.” (SARLET; 

FENSTERSEIFER, 2010, p. 32). 

 Percebe-se que, o desenvolvimento sustentável no âmbito dos postulados do 

Estado Socioambiental e Democrático de Direito, tem como seu requisito capital, 

“um crescimento econômico que envolva equitativa redistribuição dos resultados do 

processo produtivo e a erradicação da pobreza, de forma a reduzir as disparidades 

nos padrões de vida da população.” (SARLET; FENSTERSEIFER, 2010, p. 32). 

 A proteção ambiental está diretamente relacionada à efetivação da cidadania 

por meio do combate à pobreza e da garantia dos direitos sociais. Se o 

desenvolvimento não elimina a pobreza absoluta, não propicia um nível mínimo de 

qualidade de vida dos cidadãos, consequentemente, não pode ser qualificado de 

sustentável. 
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 Nessa esteira, e recordando que os conceitos de “desenvolvimento”, “direito 

ao/do desenvolvimento” já foram abarcados no capítulo anterior, tem-se que, diante 

dos conceitos ora evidenciados, o desenvolvimento seria sustentável quando o 

crescimento econômico oferece justiça e oportunidades para todos os seres 

humanos, sem prejuízos, sem destruir os recursos naturais finitos e sem ultrapassar 

a capacidade de carga do sistema (FREITAS, 2012). 

 Por essa razão, tem-se que as diferentes forças que atuam no sistema devem 

estar em balanço para que o mesmo, como um todo, se mantenha no tempo:  

 

Enfatiza a Declaração do Rio que, para alcançar o desenvolvimento 
sustentável, a proteção ambiental deve constituir parte integrante do 
processo de desenvolvimento e não pode ser considerada isoladamente 
deste. (PIOVESAN, FACHIN, 2011, p. 35).  

  

A expressão “desenvolvimento sustentável” tornou-se a palavra chave da 

época: em tudo se encaixa, com tudo se adéqua, a tudo se refere. Todavia, é 

saudável para o sistema ter uma expressão multidisciplinar?  

 Nesse contexto, diante de uma expressão versátil, pode ocorrer de a mesma 

ao tempo que abarca toda e qualquer conceituação, sofrer o efeito inverso e não 

conseguir definir o significado capital para qual fora criada.  Novamente, utilizando 

as palavras de Bellen: 

 

O termo desenvolvimento sustentável pode ser visto como palavra-chave 
dessa época, e existem para ele numerosas definições. Apesar dessa 
grande quantidade de definições do conceito, ou talvez devido exatamente 
a isso, não se sabe exatamente o que o termo significa. As duas definições 
comumente mais conhecidas, citadas e aceitas são a do relatório 
Brundtland (WCED, 1987) e a do documento conhecido como Agenda 21. A 
mais conhecida definição do Relatório Brundtland, apresenta a questão das 
gerações futuras e SUS possibilidades. Ela contem dois conceitos-chave: a 
necessidade, referindo-se particularmente às necessidades dos países 
subdesenvolvidos, e a idéia de limitação, imposta pelo estado da tecnologia 
e de organização social para atender as necessidades do presente e do 
futuro. (BELLEN, 2013, p. 24). 
 

 Nesse diapasão, percebe-se que a diferença nas definições é decorrente das 

abordagens diversas que se tem sobre o conceito. O grau de sustentabilidade é 

relativo em função do campo ideológico ambiental ou da dimensão em que cada ator 

se coloca. Nos ensinamentos de Dahl: 
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O termo do desenvolvimento sustentável é claramente um conceito 
carregado de valores, e existe uma forte relação entre os princípios, a ética, 
as crenças e os valores que fundamentam uma sociedade ou comunidade e 
sua concepção de sustentabilidade. Um dos problemas do conceito refere-
se ao fato de que a sociedade deve saber para onde quer ir para que depois 
se possa medir se esses objetivos ou direção estão sendo seguidos ou 
alcançados. (DAHL, 1997, p. 49). 

  

Nesse norte, Dahl (1997)critica o conteúdo do relatório Brundtland alegando 

que o mesmo é muito geral e, não implica responsabilidade específica a respeito das 

dimensões do desenvolvimento sustentável e nem em relação às gerações futuras.  

Diante de vários conceitos, temos que o conceito de “desenvolvimento 

sustentável” mais bem aceito na atualidade é o desenvolvido pela Agenda 21 – 

plano de ação composto por 40 capítulos negociado na Conferência da Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento na RIO 92 – que agrega valores 

em sua conceituação, e através do qual, existe uma forte relação entre os princípios, 

a ética, as crenças e os valores que fundamentam uma sociedade ou comunidade e 

sua concepção de sustentabilidade (BELLEN, 2013): “É o desafio de satisfazer as 

necessidades da geração atual sem comprometer as oportunidades das gerações 

futuras.” (Agenda21, 1992). 

Basicamente esse conceito construído na RIO 92, por meio da Agenda 21, 

agregou valor ao conceito de desenvolvimento que passou a figurar com a valoração 

de um desenvolvimento que seja ecologicamente correto, economicamente viável, 

socialmente justo e culturalmente aceito. 

Na mesma época, a palavra “sustentabilidade” passou a ser utilizada e 

difundida pautada na ideia de que é possível construir sociedades que encontrem 

nas diversas áreas de atuação, meios e instrumentos para equilibrar aspectos 

sociais, econômicos e ambientais (GUILHERME, 2007). 

Captar o conceito e transmitir para os atores sociais de forma mais clara e 

concisa, não é de todo fácil; a sociedade deve ter noção de onde quer avançar e pra 

onde deve caminhar, para que, depois, se possa medir se esses objetivos estão 

sendo seguidos ou alcançados, tendo em vista que, “um retrato mais elaborado 

sobre o desenvolvimento sustentável só é possível se observar as metas e os 

princípios que emergem da própria sociedade.” (BELLEN, 2013, p. 85). 

Nesse condão, Bossel afirma que só existe uma alternativa à 

sustentabilidade, que é a insustentabilidade.  
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O conceito de desenvolvimento sustentável envolve a questão temporal; a 
sustentabilidade de um sistema só pode ser observada a partir da 
perspectiva futura, de ameaça e oportunidades. Dificilmente é possível 
verificar a sustentabilidade no contexto dos acontecimentos. [...] no 
passado, a sustentabilidade da sociedade humana nunca esteve seriamente 
ameaçada, uma vez que a carga provocada pela atividade humana sobre o 
sistema era de escala reduzida, o que permitia uma reposta adequada e 
uma adaptação suficiente. As ameaças sobre a sustentabilidade de um 
sistema começam a requerer atenção mais urgente na sociedade à medida 
que o sistema ambiental não é capaz de responder adequadamente à carga 
que recebe. Se a taxa de mudança ultrapassa a habilidade do sistema de 
responder, ele acaba deixando de ser viável. (BOSSEL, 2001, p. 45). 

 

 

 

Nos ensinamentos de Belinda Cunha: 

 
Com isso, o conteúdo da sustentabilidade ambiental abriu espaço para 
outros temas afins, no intuito de acomodar o movimento ambiental e a sadia 
qualidade de vida. 
É certo que as novas teorias do desenvolvimento sustentável e da 
economia ecológica põem-se diante de um novo paradigma, contemplando 
uma economia baseada não somente sobre os dois parâmetros trabalho e 
capital, a fim de propiciar uma economia ecológica a inserir o terceiro 
elemento que é o capital natural, além do capital produto da realização 
humana. 
Dentro de um contexto econômico de apoio internacional e nacional e 
considerando-se a necessária estrutura jurídica e regulamentadora, as 
abordagens econômicas e voltadas para o mercado podem, em muitos 
casos, aumentar a capacidade de lidar com as questões do meio ambiente 
e do desenvolvimento, a realizar-se por meio da adoção de soluções 
eficazes, sobretudo fundadas em políticas públicas adequadas, mas 
também com a participação social, empresarial e popular. (CUNHA, 
2012, p. 21, grifo nosso). 

 

Cumpre especificar as diversas facetas da nomenclatura “sustentabilidade” 

em razão do próprio desenvolvimento sustentável a utilizar de forma multidisciplinar 

e harmônica em inúmeras searas e dimensões e, ademais, o Direito dela se utilizar 

no patamar de um direito fundamental de observância obrigatória do Estado. 

 

 

3.2.2.2 Sustentabilidade: acepções jurídicas e dimensões científicas  
 

 

Em face do cenário da problemática ambiental, a CF/88 alocou o direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito fundamental, em razão 
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da tutela da dignidade da pessoa humana e do consequente mínimo existencial 

necessário a efetivação da qualidade de vida. 

Nesse sentido, a partir do artigo 225 da CF/88, pode-se articular que o 

referido diploma legal contemplou uma compreensão multidimensional da dignidade 

da pessoa humana, agregando também a dimensão ecológica, que não se restringe 

ao ambiente físico ou biológico, mas também o ambiente em que se desenvolve a 

vida humana, pois o bem-estar ambiental é indispensável a uma vida digna, 

saudável e segura (SARAIVA NETO, DINNEBIER, 2017). 

Vale sustentar que, conforme hodiernamente sustentado, para muitos, a 

CF/88 não tem uma visão somente antropocêntrica do meio ambiente, mas protege 

o meio ambiente também pelo seu próprio valor intrínseco. 

A acepção jurídica de sustentabilidade configura a mesma no sentido de se 

ter um valor constitucional supremo no ordenamento jurídico brasileiro. Nesse 

entendimento, leciona Juarez Freitas: 

 

Sinapse dos comandos constitucionais, o valor da sustentabilidade, com a 
sua pluridimensionalidade valorativa, inspira a completa ultrapassagem do 
modelo tradicional de desenvolvimento (medido pelo enganador PIB), de 
ordem a não restringi-lo à esfera medíocre, limitadora e limitante, do 
crescimento material iniquo e desordenado [afinal, não é todo crescimento 
econômico que que se ‘metamoforseia em desenvolvimento’]. (...) dito de 
outra maneira, do entrelaçamento tópico-sistemático de dispositivos 
constitucionais, avulta o critério da sustentabilidade (valor desdobrado em 
principio), que intenta o desenvolvimento continuado e durável, socialmente 
redutor de iniquidades, voltado para as presentes e futuras gerações, sem 
endossar o crescimento econômico irracional, aético, cruel e mefistofélico.  
(FREITAS, 2012, p. 111). 

 

As dimensões científicas do desenvolvimento sustentável são várias e 

diversificadas. Nesse mesmo norte, lecionam Saulo Coelho e Rodrigo Mello: 

 

O uso relativamente generalizado da expressão ‘sustentável’ revela, no 
mínimo, uma espécie de tomada de consciência a respeito da problemática 
ambiental com que o mundo se depara na atualidade. Sabe-se, contudo, 
que ela tem sido utilizada por diversos locutores para caracterizarem 
práticas também diversas. Ademais, é corriqueiro o uso de tal adjetivo como 
recurso publicitário que visa detonar uma ‘responsabilidade social’, quando 
se sabe que, muitas vezes, condutas ‘esverdeadas’ são propagadas na 
tentativa de se encobrir práticas escancaradamente insustentáveis. 
A sustentabilidade, noção engendrada no âmbito das ciências sociais e 
naturais, não representa uma construção unidimensional. Tendo seu 
nascedouro em discussões onde se digladiavam ambientalistas e 
desenvolvimentistas, ela promoveu a superação da idéia da economia como 
um fim em si mesmo, substituindo-a pelo reconhecimento de ser o ser 
humano um fim em si mesmo; e, portanto, ser por ele (e para ele) que existe 
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o desenvolvimento. Tal reconhecimento possui implicações para além da 
bipolaridade ambiente-economia, envolvendo questões sociais, culturais, 
políticas e territoriais. (COELHO; MELLO, 2001 p. 10-11). 

 

Nesse sentido, a instrumentalização e efetivação dos postulados do Estado 

Socioambiental e Democrático de Direito importa assegurar que a sustentabilidade 

não seja entendida como um discurso elástico,  vazio e retórico, tampouco espúria 

ferramenta de propaganda ou de (falsa) reputação, de um desenvolvimento 

pseudossustentável ou, por vezes, insustentável, destinada a camuflar a real face 

pobreza social e ambiental, de exclusão e desigualdade e, até mesmo, produtos 

nocivos à saúde ou simples palavra sonora usada como floreio para discursos 

conceituosos, amaneirados e inócuos.  

Importa destacar que, as grandes questões ambientais do nosso tempo 

podem e devem ser entendidas como questões naturais, ecológicas, sociais e 

econômicas, simultaneamente, motivo pelo qual só podem ser equacionadas 

mediante uma abordagem integrada, objetiva, fortemente empírica e, numa palavra, 

sistemática (FREITAS, 2012). 

Nesse diapasão, o conceito de sustentabilidade como um princípio, um direito 

fundamental, um modelo a ser seguido, um objetivo a ser alcançado, passa a ser 

mola propulsora das demais concepções de desenvolvimento, perfazendo de forma 

capital, a construção do direito ao desenvolvimento como um direito humano 

internacionalmente reconhecido e, internamente, no âmbito dos países do globo, 

assegurado. Passa a ser o reflexo da efetivação dos demais diretos humanos 

existentes e, no campo social, se comporta como norteador das políticas públicas 

sociais. No campo da assistência social brasileira, a sustentabilidade passa a ser 

plataforma de segurança jurídica do direito antipobreza, em razão de seu conceito 

emergir para um sistema que deve ser viável e efetivo na concretude dos direitos 

sociais. 

Para Cristiano Luis Lenzi (2005), existem duas formas básicas de enfrentaras 

várias acepções do conceito de sustentabilidade. Uma delas é focar a definição do 

conceito e a outra é a que ele chama de discursiva. Em síntese, essa última 

descreveria a forma pela qual o conceito é utilizado na vida política: 

 

[...] Um exemplo dessa estratégia discursiva se encontra nos trabalhos que 
focalizam o processo de implementação do desenvolvimento sustentável. 
Esses trabalhos sugerem que, diante das inúmeras definições existentes do 
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conceito de desenvolvimento sustentável, uma opção de análise é avaliação 
dos usos do conceito na vida política. Nessa perspectiva, sustentabilidade é 
vista como um discurso impregnando a política ecológica contemporânea. 
[...] entretanto, considerar sustentabilidade como um discurso, parece eximir 
os cientistas sociais de chegarem a uma definição precisa dela. (LENZI, 
2005, p. 95). 

 

Ainda sobre as duas acepções do conceito sustentabilidade: 

 

Enquanto a estratégia que busca uma definição do conceito manteria o 
objetivo de definir o que desenvolvimento sustentável é, procurando 
enquadrá-lo em alguma definição específica, estratégia discursiva se 
limitaria a descrever a forma pela qual o conceito é utilizado por agências, 
governos e atores sociais dos mais diferentes tipos. (LENZI, 2005, p. 96). 

 

 

É certo que se podem apontar, sem dúvidas, críticas a ambas concepções de 

sustentabilidades lecionadas anteriormente; a primeira é o retrato dos inúmeros 

conceitos existentes sobre sustentabilidade que, de tanto coexistirem correm o risco 

de não conseguirem se definir ao certo; a segunda, corre o risco de simplesmente 

refletir seu uso corrente, sem apontar as fraquezas e potencialidades futuras pelo 

simples fato de não nortear qualquer desdobramento futuro do conceito. 

Isso posto, e antes mesmo da discussão social da sustentabilidade, 

imprescindível para o presente estudo, interessante é a análise de suas faces e do 

seu papel jurídico para que, só assim, se possa adentrar na sua capital atuação na 

política pública social, pois, “considerando a sustentabilidade como um conceito 

dinâmico que engloba um processo de mudança, Sachs (1997) afirma que o 

conceito de desenvolvimento sustentável apresenta cinco dimensões [...]” (BELLEN, 

2013, p. 50).  

Nesse entendimento, o desafio de conceituar tal expressão encontra mais 

uma dificuldade quando se acosta ao que Sachs afirma “que o conceito de 

desenvolvimento sustentável apresenta cinco dimensões: sustentabilidade social, 

econômica, ecológica, geográfica e cultural.” (SACHS, 1997, p. 85). 

Conforme os ensinamentos de Márcia Lúcia Guilherme: 

 

As premissas desenvolvidas por Sachs, mais do que imaginação ecológica, 
transformaram-se em alguns dos principais objetivos de programas de 
sustentabilidade local, adotados pelo Bnaco Mundial (BIRD), em parceria 
com o Governo Brasileiro, que executou entre eles, o Programa PED – 
Projetos de Execução Descentralizada, em vinte Estados do país, com a 
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participação de governos locais, ONGs, cooperativas e associações. 
(GUILHERME, 2007, p. 34). 

 

Ademais, Juarez Freitas ainda leciona mais duas dimensões além das citadas 

por Sachs, quais sejam: a dimensão ética e a dimensão jurídico-política da 

sustentabilidade. No tocante a estas dimensões e suas atuações na sustentabilidade 

social e na efetivação do Direito Antipobreza, Goodland reafirma a: 

 
 
[...] Forte ligação entre a sustentabilidade econômica e ambiental, 
ressalvando que esta última é pré-requisito para a sustentabilidade social. A 
redução da pobreza é o objetivo primordial do desenvolvimento 
sustentável e esta redução deve vir do desenvolvimento qualitativo, da 
redistribuição e divisão equitativas de estabilidade populacional e da 
estrutura comunitária, mais do que do crescimento dos bens de 
produção. (GOODLAND, 1995, p. 2). 

 

 

Diante da análise das políticas públicas sociais brasileiras dentro de uma 

concepção de sustentabilidade do desenvolvimento em tempos de crise 

socioambiental, latente fica a capital predominância da sustentabilidade social para 

as possíveis conclusões do presente estudo, contudo, não se pode a ele atingir sem 

antes compreender as demais dimensões dessa nomenclatura. 

 

 

3.2.2.2.1 Sustentabilidade da perspectiva econômica 

 

 

A persistente confusão entre crescimento econômico (quantitativo) e 

desenvolvimento econômico (qualitativo) é um dos fatores da atual crise 

socioambiental vivenciada nos tempos atuais. Nesse contexto e, diante dessa 

realidade, a sustentabilidade da perspectiva econômica encontra nos economistas e, 

por sua vez, se torna um termo multidisciplinar, de uso versátil e campo de atuação 

abrangente, os maiores defensores de seu conceito e de sua importância para o 

equilíbrio do sistema. 

É nesse aspecto que a economia merece ser concebida e percebida por meio 

da junção de fatores que ultrapassam os conceitos meramente quantitativos. No 

pensamento de Rayén Quiroga Martínez: 
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[...] Existen AL menos dos espacios donde entendemos <lo econômico>: 
como actividad humana cotidiana, y como campo de conocimiento. La 
actividade econômica, como quehacer de lãs personas para procurarse el 
sustento, com distintas formas y grados de organización, ES um proceso 
humano que surge com la própria hominización, hace ya vários milênios.  
(MARTÍNEZ, 2003, p. 81). 

 

Leciona Rutherford: 

 

A sustentabilidade econômica abrange alocação e distribuição eficientes 
dos recursos naturais dentro de uma escala apropriada. O conceito de 
desenvolvimento sustentável, observado a partir da perspectiva econômica, 
vê o mundo em termos de estoques e fluxo de capital. Na verdade, essa 
visão não está restrita apenas ao convencional capital monetário ou 
econômico, mas está aberta a considerar capitais de diferentes tipos, 
incluindo o ambiental e/ou natural, capital humano e capital social. 
(RUTHERFORD,1997, p. 46). 

  

Nas palavras de Bellen:  

 

Os economistas se aproximam das questões relativas à sociedade e meio 
ambiente pela discussão dos conceitos de sustentabilidade forte e fraca. 
Ambos estão baseadas no fato de que a humanidade deve preservar capital 
para as futuras gerações. O capital natural é constituído pela base de 
recursos naturais, renováveis e não renováveis, pela biodiversidade, e a 
capacidade de absorção de dejetos dos ecossistemas. (BELLEN, 2013, p. 
50). 

 

A sustentabilidade econômica evoca o pensamento fundamentado entre 

eficiência e equidade, o referido cuidado no uso da instrumentalização de capital 

público e privado, a devida atenção aos benéficos e custos direitos e indiretos que o 

sistema deve ponderar e objetivar quando da sustentabilidade que envolve pecúnia 

(LEFF, 2006). 

 No campo da política pública assistencial brasileira, de maneira relevante 

para este trabalho, o Programa Assistencial Federal do Bolsa Família – como se 

verá em capítulo apartado – apresenta, baseado em números e dados oficiais, 

sustentabilidade econômica para sobreviver no sistema assistencial brasileiro. A 

parcela do orçamento federal alocado para o referido programa, tendo em vista que 

a assistência social se configura como um direito fundamental antipobreza, de suma 

relevância e importância para a efetivação do Direito Humano ao Desenvolvimento – 

como visto no capítulo anterior – é sustentável economicamente diante do princípio 

constitucional do equilíbrio financeiro e atuarial que norteia o sistema tributário 
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nacional brasileiro bem como o sistema próprio de contribuição da Seguridade 

Social Brasileira (COUTO, 2010). 

 Essa sustentabilidade econômica, na prática, se pauta no sistema de 

solidariedade para seu financiamento, modelo de financiamento adotado pelo Brasil. 

Em breve explicação, há dois sistemas de financiamento da seguridade 

social: capitalização e solidariedade. No sistema de capitalização, que pode ser 

individual ou coletivo, cada geração suporta seus próprios riscos presentes e futuros; 

a contribuição é recolhida mensalmente e formam reservas de capital que através de 

técnicas financeiras garantem viabilidade ao sistema, se pautando como fundamento 

na ideologia de que parte dos cidadãos não consegue poupar o necessário para os 

infortúnios da vida, fazendo assim com que o Estado intervenha por meio de 

instituições de fundos. São exemplos desse modelo os países do Chile, Argentina, 

Peru, Uruguai e Colômbia, no cone sul (MONTEIRO, 2010). 

Noutro norte, no sistema de repartição, ou solidariedade, adotado pelo Brasil, 

cada geração suporta os riscos atuais e os das gerações passadas; os riscos futuros 

da geração presente serão garantidos pelas gerações futuras. As quantias 

arrecadadas neste período serão utilizadas para pagamento das prestações desse 

mesmo período. É o que se percebe na Previdência Social Brasileira, que 

atualmente, sofre críticas ferrenhas em razão da pirâmide de contribuição não ser 

mais a mesma de quando o modelo fora criado. 

Essa realidade inerente à sustentabilidade econômica reflete de formas 

diferentes na Seguridade Social Brasileira. 

Conforme preconizam os artigos 201 e 202 CF/88 que preveem a instituição 

de planos de previdência social, sob a forma de regime geral, que, mediante 

contribuições, deve atender à população e que deverá ser organizada sob a forma 

de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, a Previdência Social 

Brasileira, por adotar natureza jurídica securitária, necessita de contribuição dos 

seus beneficiários para o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. 

Todavia, como já mencionado, a pirâmide de contribuição atual se encontra 

em sua base com poucos contribuintes e em seu topo com muitos beneficiários que, 

na práxis, demonstra o quão o sistema de solidariedade para a Previdência Social 

Brasileira se encontra em crise econômica. Poucos contribuindo, muitos se 

beneficiando. 
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No tocante à Assistência Social, outro ramo da Seguridade Social e estrutura 

medular deste trabalho, os artigos 203 e 204 CF/88 asseguram que a mesma será 

prestada a quem dela necessitar e independe, de qualquer contribuição para sua 

efetivação. A Assistência Social brasileira, como já ressaltado no capítulo anterior, 

ampara as pessoas em estado de necessidade social, que não possui condições 

mínimas para se manter, combatendo a miserabilidade e pobreza, configurado o que 

se chama nesse estudo de “direito antipobreza”. (FAGNANI, 2012). 

Por se tratar de um direito fundamental do cidadão, efetivado por meio de 

políticas públicas sociais, a Assistência Social possui sua universalidade 

relativizada; não há necessidade de contribuição como na Previdência Social, mas, 

também não é, a mesma, absoluta em seu acesso como a Saúde; por ser requisito 

formal a demonstração da necessidade e hipossuficiência social do beneficiário para 

a oferta da prestação (sem cunho pecuniário) ou do benefício (com fulcro pecuniário) 

a sustentabilidade econômica do sistema perfaz o equilíbrio financeiro e atuarial que 

norteia a governança pública,  visto que, não há contribuição do beneficiário, 

contudo, só é ofertada a quem dela necessitar. 

Nesse sentido, a Assistência Social é financiada pelo orçamento da 

Seguridade social e por outras fontes, entre as quais o Fundo Nacional de 

Assistência Social, conforme artigo 195, CF/88. 

Ainda assim, toda a sociedade é responsável pelo financiamento da 

Seguridade Social, é a chamada solidariedade entre gerações. 

No sistema tributário nacional a CF/88 preconizou a existência de dois 

sistemas de financiamento das atividades estatais: contribuições sociais, visando 

cobrir custos com a seguridade social e outros tributos para as demais despesas 

públicas, conforme o que dispõe o artigo 149, CF/88. 

A contribuição à Seguridade Social possui natureza jurídica tributária; se 

enquadra na espécie tributária de contribuição social especial, não pertencendo a 

nenhuma das espécies tradicionais de tributo, quais sejam: taxas, impostos e 

contribuições de melhoria. 

O constituinte criou um sistema de financiamento da seguridade social 

apartado das demais despesas públicas com características próprias, diferindo-se 

dos demais tributos, cuja regulamentação por princípios e regras é preconizada 

pelos artigos 194 e 195 da CF. 
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A Lei n. 8212/914 é o diploma legal disciplinador do sistema de financiamento 

da Seguridade social, além de outras legislações, conforme o artigo constitucional 

que tutela o financiamento da seguridade social. Nesse norte, percebe-se que o 

sistema de financiamento da seguridade social é diverso dos demais encargos da 

Administração Pública; as contribuições à seguridade social são regidas por lei 

específica, sendo o CTN utilizado de forma subsidiária. ´O sistema de custeio da 

Seguridade Social é preconizado no artigo 195 da CF/88: “a seguridade social será 

financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei 

(8212/91), mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios.” 

Conforme previsão constitucional, a sociedade como um todo é responsável 

pelo custei da seguridade social, seja de forma direta ou indireta. 

Através da forma indireta de custeio, o orçamento fiscal da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme previsão dos arts. 165, §5°; 

195, §2° e 153 da CF, configura a parcela destinada à Seguridade Social no 

orçamento fiscal (composto de receitas de impostos), refletindo a forma indireta de 

participação da sociedade no custeio do sistema. 

  A Forma direta desse custeio é realizada através das contribuições sociais 

que configuram os instrumentos de participação direta da sociedade no custeio da 

seguridade social, conforma prevê o art. 195, I, II, III, IV da CF, através do 

arrecadamento da contribuição do empregador, da empresa e da entidade a ela 

equiparada, do trabalhador e demais segurados da Previdência Social, sobre a 

receita de concurso de prognósticos e do importador de bens ou serviços do 

exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. 

Diante do analisado, percebe-se que há sustentabilidade econômica quando 

do custeio e financiamento da Assistência Social Brasileira, de forma capital, no que 

tange à avaliação econômica dos gastos do orçamento público com as mesmas. 

O benefício assistencial “Programa Bolsa Família”, por configurar a política 

pública assistencial capital deste trabalho quando da análise das políticas públicas 

assistenciais brasileiras, pode e deve ser considerado economicamente sustentável 

em razão de ser destinatário de2,72% do valor disponível para investimentos do 

                                                 
4
 Lei de organização e custeio da seguridade social. 
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orçamento do governo federal, conforme se constata dos dados oficiais da 

plataforma virtual “Portal da Transparência nos Recursos Públicos Federais” (2016) 

Nas sábias palavras de Juarez Freitas: 

 

Seguramente, como o abandono da pobreza liberta para alçar vôos 
maiores, nada mais sustentável do que investir naquilo que promove a 
emancipação econômica. Nesse passo, como salientado, novos indicadores 
são indispensáveis (superiores ao limitado e limitante PIB), tendo como 
mote inspirador o Report by the Comissiono n the Measurement of 
Economic Performance and Social Progress (Stiglitz, Sem, Fitoussi). (2012, 
p. 66) 
A sustentabilidade econômica tem a ver, negativamente falando, com a 
situação grega, cuja falta de cuidado regulatório, transparência e de 
responsabilidade fiscal mostrou-se emblemática sinalização dos perigos da 
negação dos pressupostos econômicos do desenvolvimento durável.  
Por todos os ângulos, a sustentabilidade gera uma nova economia, com a 
reformulação de categorias e comportamentos, o surgimento de 
excepcionais oportunidades, a ultrapassagem do culto excessivo dos bens 
posicionais, o planejamento de longo prazo, o sistema competente de 
incentivos e a eficiência norteada pela eficácia. E supõe, alem disso, 
regulação idônea, e enérgica para evitar a formação de bolhas 
especulativas e os infames esquemas Ponzi, cujo desfecho é a fatídica 
explosão. Portanto, ignorar a relação umbilical entre economia e 
sustentabilidade significa deixar de ver o princípio numa de suas 
dimensões vitais.) (FREITAS, 2012, p. 66-67, grifo nosso). 

 

Nesse diapasão, a sustentabilidade em sua dimensão econômica reflete a 

elaboração de políticas macroeconômicas que, além de ponderar o capital envolvido 

e o fim a ser alcançado, agregue valor social, ambiental, cultural, político e jurídico 

em busca da efetivação do desenvolvimento. 

É o que se almeja quando da sustentabilidade das políticas públicas 

assistenciais, que sejam efetivadas e validadas com fulcro de fazer com que, as 

próximas gerações, não necessitem delas. 

 

 

3.2.2.2.2 Sustentabilidade da perspectiva ambiental 
 

 

O presente trabalho é permeado de conceitos inerentes a perspectiva 

ambiental de sustentabilidade, contudo, algumas considerações pesam ser 

realizadas de forma apartada. 

Para Rutherford (1997, p. 56), na sustentabilidade da perspectiva ambiental, a 

principal preocupação, diferente da econômica, é com o capital natural, com os 

impactos da atividade humana sobre o meio ambiente. “Nessa visão, a produção 
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primária, oferecida pela natureza, é a base fundamental sobre a qual se assenta a 

espécie humana.”  

Nas palavras de Juarez Freitas: 

 

Quer-se aludir, com a dimensão propriamente ambiental da 
sustentabilidade, ao direito das gerações atuais, sem prejuízo das futuras, 
ao ambiente limpo, em todos os aspectos (meio ecologicamente equilibrado, 
como diz o artigo 225, CF) 
De fato, certo como é que a degradação ambiental pode, no limite, 
inviabilizar a vida humana (e inviabilizou civilizações), incontornável se 
mostra o seu enfrentamento hábil e tempestivo, com ciência, prudência e 
tecnologia. 
Em suma, (a) não pode haver qualidade de vida e longevidade digna em 
ambiente degradado e, que é mais importante, no limite, (b) não pode 
sequer haver vida humana sem o zeloso resguardo da sustentabilidade 
ambiental, em tempo útil, donde segue que (c) ou se protege a qualidade 
ambiental ou, simplesmente, não haverá futuro para nossa espécie. 
(FREITAS, 2012, p. 64). 

 

 

É diante da concepção de sustentabilidade ambiental que, pautado no 

conceito futuro que adiante será abordado sobre a concepção social, o tempo atual 

vivenciado por essa geração é considerado tempo de crise socioambiental, isso 

porque, os conflitos éticos presentes no âmbito das relações entre a sociedade e o 

meio ambiente, determinam a crescente do contorno da crise ecológica e social. Há 

de se procurar e encontrar a ponderação na busca do necessário equilíbrio entre o 

desenvolvimento econômico, humano e a proteção ao meio ambiente.  

A sustentabilidade é vista como o mecanismo de combate à crise, visto que, é 

pautada nela que deve-se elaborar uma ética ambiental que lance reflexões sobre o 

comportamento e os valores inerentes ao sistema ambiental natural e à sua 

interação com o ser humano, agente político e social, projetando-se a necessidade 

de mudança da racionalidade instrumental a fim de zelar, preservar e reverter a 

situação de crise na natureza e na sociedade. 
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3.2.2.2.3 Sustentabilidade das perspectivas geográfica e cultural 
 

 

Conforme Hans Michael van Bellen: 

 

A sustentabilidade geográfica pode ser alcançada por meio de uma melhor 
distribuição dos assentamentos humanos e das atividades econômicas. 
Deve-se procurar uma configuração rural-urbana mais adequada para 
proteger a diversidade biológica, ao mesmo tempo em que se melhora a 
qualidade de vida das pessoas. 
[...] a sustentabilidade cultural, a mais difícil de ser concretizada segundo 
Sachs, está relacionada ao caminho da modernização sem o rompimento 
da identidade cultural dentro de contextos espaciais específicos. Para 
Sachs, o conceito de desenvolvimento sustentável refere-se a uma nova 
concepção dos limites e ao reconhecimento das fragilidades do planeta, ao 
mesmo tempo em que enfoca o problema socioeconômico e da satisfação 
das necessidades básicas das populações. (BELLEN, 2013, p. 37-38). 

 

A sustentabilidade cultural prioriza a manutenção da diversidade em seu 

sentido mais amplo, relativo tanto às minorias sociais quanto aos aspectos de 

cultura agrícola; assim como a dimensão geográfica, a cultural é matéria de 

interesse público e privado na busca do desenvolvimento sustentável. 

 

 

3.2.2.2.4 Sustentabilidade da perspectiva ética 
 

 

A sustentabilidade da perspectiva ética sob o enfoque do Estado 

Socioambiental e Democrático de Direito, representa o sentido de que todos os 

seres possuem uma ligação intersubjetiva e natural, donde segue a empática 

solidariedade como dever universalizável de deixar o legado positivo na face da 

terra, com base na correta compreensão darwiniana de seleção natural. 

A atitude ética sustentável, imprescindível na consecução dos objetivos do 

Estado Socioambiental e Democrático de Direito,  configura dupla tarefa: alcançar 

bem estar íntimo e, simultaneamente, o bem estar social, na ciência de que, “após 

determinado patamar de renda, o fim da iniquidade é, sensivelmente, melhor retorno 

do que o avantajamento econômico pleonátisco”, ao lado da certeza de que, 

mormente após esse patamar, o crescimento econômico se converte, no geral das 

vezes, numa fonte considerável de ansiedade, depressão e doenças similares 

(FREITAS, 2012, p. 61). 
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A sustentabilidade ética reconhece as condutas pautadas na ideologia do 

desenvolvimento sustentável e reclama, sem subterfúgios, “uma ética universal 

concretizável, com o pleno reconhecimento da dignidade intrínseca dos seres vivos 

em geral, acima dos formalismos abstratos.” (FREITAS, 2012, p. 63).   

 

 

3.2.2.2.5 Sustentabilidade da perspectiva social ou coevolução sociedade-natureza: o 
ecodesenvolvimento e a perspectiva socioambiental 

 

 

No mesmo parâmetro da sustentabilidade da perspectiva ambiental, o 

presente trabalho é permeado de conceitos inerentes a perspectiva social de 

sustentabilidade durante seu bojo, contudo, algumas considerações pesam ser 

realizadas de forma também apartada. Na sustentabilidade social a ênfase é a 

presença do ser humano na ecosfera, pautando em sua plataforma de construção, a 

preocupação com o bem-estar humano, a qualidade de vida do homem, o 

desenvolvimento do cidadão como liberdade, na concepção de Amartya Sen: 

 

Liberdade é a possibilidade de a pessoa realizar individualmente na sua 
vida o que deseja de melhor para si. Uma sociedade será considerada 
dentro do conceito de bem-estar conquanto mais consiga permitir às 
pessoas a opção de escolher e de poder agir em conformidade com suas 
escolhas. (SEN, 2000, p. 23). 

 

A sustentabilidade social, em termos gerais, traduz-se como melhoria da 

qualidade de vida, com critérios básicos de justiça distributiva para bens e serviços 

prestados pelo Estado e em conjunto com a sociedade e, de universalização de 

coberturas e atendimentos para as políticas globais de educação, saúde, habitação 

e seguridade social, especialmente em países periféricos subdesenvolvidos ou em 

desenvolvimento (GUILHERME, 2007). 

A Assistência Social, como direito fundamental do ser humano, é parte 

integrante da sustentabilidade social em que pese sua efetividade para a concretude 

da qualidade de vida do hipossuficiente econômica e socialmente.  

É nítida a configuração desse ramo da Seguridade Social como um direito 

antipobreza, visto que instrumentaliza a aplicabilidade da cidadania e da liberdade 

do cidadão, fomentando e ofertando oportunidades de melhoria social. 
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Sérgio Martinez e Márcia Ribeiro lecionam que o aumento de oportunidades 

individuais só ocorre quando há a eliminação de privações as mesmas: 

 

Esse aumento das oportunidades individuais, capaz de garantir escolhas 
genuínas às pessoas, só pode ocorrer quando vencidas as privações que 
retiram das pessoas suas possibilidades de dirigir a vida da melhor maneira 
possível e conforme aos seus desejos. 
Quando um determinado Estado ou sociedade traz tal possibilidade aos 
seus cidadãos, estes estarão vivenciando um tipo qualificado de liberdade, 
para além daquele contexto formal de direitos fundamentais. (MARTINEZ; 
RIBEIRO, 2011, p. 141). 

 

Nesse diapasão, acesso a serviços básicos pode estar ou não relacionado 

com os rendimentos ou as riquezas da sociedade; para Sachs (1997) a 

sustentabilidade social refere-se a um processo de desenvolvimento que leve a um 

crescimento estável com distribuição equitativa de renda, gerando a diminuição das 

atuais diferenças entre os diversos níveis na sociedade e a melhoria das condições 

de vida da população: “Para a concepção da sustentabilidade social chamada 

coevolução sociedade-natureza fazem parte do meio ambiente não só o entorno 

abiótico e outras espécies vivas, mas também os congêneres.” (YOSHIDA, 2011, p. 

318). 

Corroborando Consuelo Yoshida, leciona Juarez Farias: 

 

Dimensão social, no sentido de que não se admite o modelo do 
desenvolvimento excludente e iníquo. De nada serve cogitar da 
sobrevivência enfastiada de poucos, encarcerados no estilo oligárquico, 
relapso e indiferente, que nega a conexão de todos os seres vivos, a ligação 
de tudo e, desse modo, a natureza imaterial do desenvolvimento. (FARIAS, 
2012, p. 58). 

 

A sustentabilidade social é o termômetro de uma adequada e justa 

distribuição e redistribuição dos bens socialmente produzidos, com fulcro na ação 

por meio das políticas sociais que reduzam as igualdades e realiza justiça social. 

No contexto de um Estado Socioambiental e Democrático de Direito, emerge 

uma forte preocupação com uma adequada e justa distribuição e redistribuição dos 

bens socialmente produzidos, de modo que, a ação dos poderes públicos é 

relevante e capital para que sejam atingidos os objetivos coletivos transformados em 

princípios e regras juridicamente vinculantes. 
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A sustentabilidade social imprime o equilíbrio nas políticas públicas sociais, 

pautando-se na eficiência para a qualidade social, apartando-se do quantitativo 

enquanto parâmetro de bem-estar. 

Nesse sentido, percebe-se que a sustentabilidade social se sustenta por via 

das políticas públicas sociais, visto que, estas instrumentalizam os direitos sociais e 

alcançam àquela. 

Ainda sob a égide dos ensinamentos de Juarez Freitas: 

 
 
[...] No atinente à dimensão em tela, verifica-se, por exemplo, que o mais 
meritório dos produtos, no quesito da preservação do ambiente, será 
manifestamente insustentável se obtido por meio de trabalho indecente, 
para evocar conhecida categoria da OIT. À evidência, o meio ambiente do 
trabalho não pode prosseguir acidentado, tóxico e contaminado, física e 
psicologicamente, sob pena de ser insustentável. As escolas, por sua vez, 
precisam ao mesmo tempo, educar para competências e habilidades e para 
o “capital social” produtivo, em vez do desfile de métodos aborrecidos, 
inúteis e subavaliados. Entretanto, par que cumpram esse papel, inadiável a 
tomada de providências estruturais, com o qualificado aumento dos 
investimentos naquilo que comprovadamente funciona, dado que as escolas 
não podem continuar a ser depósito de alunos, perdidos no atraso escolar, 
na repetência e no abandono. (FREITAS, 2012, p. 59). 

 

A sustentabilidade social é umbilicalmente vinculada às políticas públicas, 

isso porque, as políticas públicas sociais são as que instrumentalizam os direitos 

sociais que, efetivados, garantem cidadania, liberdade e sustentabilidade social. 

Nesse ponto, a concepção de sustentabilidade social em muito assemelha-se 

a do ecodesenvolvimento, coincidindo com as preocupações e propostas da Cúpula 

Mundial do Desenvolvimento Sustentável, realizada e, já antes mencionada, em 

Johannesburgo em setembro de 2002: “O conceito pioneiro de ecodesenvolvimento, 

que precedeu o de desenvolvimento sustentável, é na verdade, mais amplo e 

arrojado [...] e baseado nos postulados de justiça social e equidade.” (YOSHIDA, 

2011, p. 316). 

Ignacy Sachs leciona sobre a conceituação de ecodesenvolvimento: 

 

O que o conceito de ecodesenvolvimento oferece ao planejador? Em 
primeiro lugar, um critério de racionalidade social diferente da lógica do 
mercado, que se baseia nos postulados éticos complementares da 
solidariedade sincrônica com a geração atual e da solidariedade diacrônica 
com as gerações futuras. O primeiro postulado remete à problemática do 
acesso equitativo aos recursos e à de sua redistribuição; o segundo obriga 
a estender o horizonte temporal para além dos tempos do economista e 
provoca, portanto, uma transformação dos instrumentos habitualmente 
utilizados para arbitrar entre o presente e o futuro. (SACHS, 2002, p. 59). 
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Para Yoshida: “Os postulados de justiça social e equidade que foram 

características do conceito de ecodesenvolvimento, foram abandonados 

posteriormente pelas correntes principais de desenvolvimento sustentável.” 

(YOSHIDA, 2011, p. 318). Ainda conforme o pensamento de Consuelo Yoshida: 

 

O princípio do ecodesenvolvimento é mais abrangente, mais participativo, 
igualitário, solidário e integrado na natureza, baseado sobretudo em uma 
mudança nas estruturas de produção e consumo da civilização industrial. 
No entretanto, acabou sendo reduzido a uma simples estratégia de tentativa 
de conciliação entre crescimento econômico dos países e a preservação do 
meio ambiente em sua concepção original, pois buscou estabelecer uma 
nova sociedade, como delineado na ECO-92. (YOSHIDA, 2011, p. 318). 

 

Nos moldes da sustentabilidade social, é fato que os problemas sociais 

podem ser e gerar insustentabilidade por si mesmos, conforme as falhas de 

efetivação do desenvolvimento que deveria ser sustentável e, muitas vezes, não o é, 

afetando, inclusive, a sustentabilidade ecológica. 

Isso significa que, a problemática ambiental pode e deve ser tutelada e 

estudada, tanto da perspectiva técnica como da perspectiva das relações sociais, de 

forma capital, quando se investiga as causas da manutenção da pobreza em meio 

ao enfraquecimento do desenvolvimento sustentável, plataforma central do Estado 

Socioambiental e Democrático de Direito. 

Desse modo, temas e conceitos eminentemente ambientais devem ser 

relacionados tanto para análise quanto para a implementação de soluções, às 

questões de pobreza, cidadania, direitos sociais, organização política e organização 

social. 

Política pública que não atinge seus objetivos, não é sustentável conforme os 

ditames do Estado Socioambiental e Democrático de Direito. 

Se não há efetivação de direitos sociais, econômicos, ambientais, dentre 

outros, que não sirvam de plataforma para o mínimo existencial social ou ecológico 

do ser humano, não há que se falar em sustentabilidade, principalmente, não há que 

se confirmar um desenvolvimento sustentável que não se sustenta. 

Portanto, quando se fala em mínimo existencial a ideia de justiça social 

permeia a discussão, no sentido de garantir um acesso igualitário aos direitos 

sociais básicos, da mesma maneira, quando se discute os fundamentos do mínimo 
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existencial ecológico, a justiça ambiental deve estar presente, configurando a luta 

por justiça socioambiental. 

É o que se percebe das palavras de Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer: 

 

O fortalecimento da luta por justiça socioambiental no Brasil transportas 
justamente essa mensagem, ou seja, de que, assim como os custos sociais 
do desenvolvimento recaem de modo proporcional sobre a população 
carente, também os custos ambientais desse mesmo processo oneram de 
forma injusta a vida dessa população, embora, em termos gerais (o 
problema é de maior ou menor intensidade, guardando relação com a 
disponibilidade de recursos para evitar ou minimizar problemas causados 
pela degradação) todos, pobres e ricos sejam afetados.  (SARLET; 
FENSTERSEIFER, 2010, p. 37). 

 

Neste mesmo norte, percebe-se que a injustiça social, bem como a injustiça 

ambiental, emerge em meio à crise do sistema socioambiental, que é integrado e 

interdsiciplinar.  

Para Talden Farias e Luciano Alvarenga (2014, p. 32): “a crise ambiental não 

se reduz a uma questão técnica, neste sentido, afirma-se que essa crise também 

põe em discussão relações sociais, modelos econômicos-políticos [...]”.  

Nesse contexto, em que pese que a noção de política pública configure uma 

forma de concretizar direitos e, sendo composta de diversos elementos e etapas, 

combinando os fatores das dimensões do conceito de sustentabilidade até o 

momento analisados e, ademais no próximo capítulo que é dedicado às políticas 

públicas sociais brasileiras e sua intrínseca relação com a sustentabilidade 

socioambiental, cumpre analisar a última dimensão do conceito de sustentabilidade, 

qual seja, a perspectiva jurídico-política. 

 

 

3.2.2.2.6 Sustentabilidade da perspectiva jurídico-política 
 

 

A sustentabilidade jurídico-política é inerente à ordem jurídica e política de um 

Estado Democrático de Direito, visto que, como seres políticos iniciais, o ser humano 

é inserido no meio político antes mesmo de emergir no seio jurídico, visto que, “a 

política está entre os homens, não nos homens.” (ARENDT, 1983, p. 140). 

Para Juarez Freitas: 
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Dimensão jurídico-política ecoa o sentido de que a sustentabilidade 
determina, com eficácia direta e imediata, independentemente de regulação, 
a tutela jurídica do direito ao futuro e, assim, apresenta-se como dever 
constitucional de proteger a liberdade de cada cidadão, nesse status, no 
processo de estipulação intersubjetiva do conteúdo intertemporal dos 
direitos e deveres fundamentais das gerações presentes e futuras, sempre 
que viável diretamente. (FREITAS, 2012, p. 67). 

 

A sustentabilidade no patamar de princípio jurídico modifica a visão global do 

Direito, ao nortear um tipo de desenvolvimento através do qual e pelo qual, todas as 

ações devem convergir para alcançá-lo, independente de discurso e retórica. 

No ordenamento jurídico brasileiro, que tutela e normatiza as políticas 

públicas assistenciais brasileiras, tem-se que a sustentabilidade passa a ser um 

princípio jurídico implícito na Constituição Federal, possuindo a relevância típica de 

um direito fundamental, capaz de efetivar a cidadania e todos os direitos e deveres a 

ela inerentes. 

 

 

3.3 A sustentabilidade como princípio jurídico revelador da Constituição 
Federal de 1988 e sua relevância típica de direito fundamental 

 

 

O reconhecimento da sustentabilidade como um direito fundamental, tem o 

condão de promover a superação da sua utilização como conceito retórico, mera 

prática discursiva, modismo do sistema, para nortear, programar as ações a serem 

seguidas pela governança pública e pela sociedade. 

Nos ensinamentos de Saulo Coelho e Rodrigo Mello: 

 

[...] Ser sustentável não será mais uma prática facultativa, mas obrigatória, e 
cujo conteúdo não mais será dado por um determinado ator social que 
esteja na defesa de seus interesses pessoais, mas pelo Estado, através de 
sua Lei Fundamental, com vistas à realização de seu valor maior: a 
dignidade da pessoa humana. (COELHO; MELLO, 2011, p. 11). 

 

Juarez Freitas classifica a sustentabilidade ao patamar de princípio-síntese 

que determina a proteção do direito ao futuro: 

 
 
Sustentabilidade é, por todo o exposto, princípio constitucional-síntese, não 
mera norma vaga, pois determina, numa perspectiva tópico-sistemática, a 
universalização concreta e eficaz do respeito às condições 
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multidimensionais da vida de qualidade, com o pronunciado resguardo do 
direito ao futuro. 
A sustentabilidade do desenvolvimento, afastadas as crendices no 
progresso linear e automático, não é, como muitos imaginam, um princípio 
trivial de continuidade do crescimento econômico cego, a qualquer custo. 
Tampouco pode ser vista como relacionada a empreendimentos dirigidos à 
estrita e imediatista satisfação de necessidades materiais, não raro 
artificialmente fabricadas. (FREITAS, 2012, p. 73-74). 

 

Na esteira do homem como elemento medular do desenvolvimento, a 

sustentabilidade deixa de ser apenas um suporte constitucional para se tornar um 

direito fundamental que deve ser alcançado pela ação estatal e da sociedade. 

Nas sábias palavras de Saulo Coelho e Rodrigo Mello: 

 

Afirmar que os seres humanos constituem o centro e a razão de ser do 
processo de desenvolvimento significa advogar um novo estilo de 
desenvolvimento que seja ambientalmente sustentável no acesso e no uso 
dos recursos naturais e na preservação da biodiversidade; socialmente 
sustentável na redução da pobreza e das desigualdades sociais e promotor 
da justiça e da equidade; culturalmente sustentável na conservação do 
sistema de valores, práticas e símbolos de identidade que, apesar de sua 
evolução e reatualização permanentes, determinam a integração nacional 
através dos tempos; politicamente sustentável ao aprofundar a democracia 
e garantir o acesso e a participação de todos nas decisões de ordem 
pública. Este novo estilo de desenvolvimento tem por norte uma nova ética 
do desenvolvimento, ética na qual os objetivos econômicos do progresso 
estão subordinados às leis de funcionamento dos sistemas naturais e aos 
critérios de respeito à dignidade humana e de melhoria da qualidade de vida 
das pessoas. (COELHO; MELLO, 2011, p. 13-14). 

 

A ideia de sustentabilidade como princípio revelador de um direito 

fundamental é plataforma de construção do entendimento normativo e vinculante da 

Assistência Social como um direito antipobreza que deve, obrigatoriamente, por 

força da norma constitucional programática que a instituiu, instrumentalizada por 

uma política pública social sustentável, combater a pobreza, buscar qualidade de 

vida, efetivar cidadania e transportar o hipossuficiente social e sua geração vindoura, 

a uma nova realidade que não mais dela necessite. 

A ideia do direito fundamental da sustentabilidade se apresenta como “uma 

posição jusfundamental atualizadora do princípio da dignidade humana.” (COELHO; 

MELLO, 2001, p. 18). Ainda nas palavras dos autores: 

 

É nesse contexto de atualização/efetivação do princípio da dignidade 
humana que aparece o princípio da sustentabilidade que, deixando de ser 
apenas um suporte conceitual da ordem Constitucional Econômica e Social, 
passa a ser considerado como direito fundamental. (COELHO; MELLO, 
2001, p. 18). 
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Diante da interdisciplinaridade do termo sustentabilidade, elevá-lo ao patamar 

de direito fundamental emerge na consolidação jurídica da pluridimensionalidade 

própria do paradigma da sustentabilidade, fazendo com que, o tratamento de 

questões referentes ao desenvolvimento sustentável não se limite apenas ao Direito 

Ambiental, mas ultrapasse essa seara jurídica e desdobre-se em outras, visto que, 

conferir ao Direito Ambiental a responsabilidade única da concretização do 

desenvolvimento sustentável é aceitar flagrantes deficiências jurídicas, normativas, 

políticas e ambientais. 

Nesse contexto, tem-se que, o reconhecimento da sustentabilidade como um 

princípio jurídico de outros ramos do Direito, não só do Direito Ambiental, mas de 

outros, tais como o Direito Administrativo, o Direito do Trabalho, o Direito 

Econômico, o Direito da Seguridade Social, o Direito Urbanístico, o Direito do 

Consumidor, o Direito Minerário, os Direitos Humanos, entre outros:  

 

[...] Revela a intenção de dotá-los de uma unidade teórico-normativa 
enquanto desdobramentos da unidade semântico-principiológica da 
Constituição Federal. Trata-se de um movimento que, a despeito de 
incipiente, merece ser louvado, haja vista que seu direcionamento para um 
tratamento interdisciplinar dos ramos do Direito promove a compatibilização 
racional dos objetivos, por vezes diversos, que áreas específicas do Direito 
perseguem. Compatibilização levada a cabo através de uma reconstrução 
da principiologia desses segmentos, que, como se sabe, foram construídas 
sem necessariamente serem pautadas na preocupação com uma unidade 
de sentido constitucional – que tem como núcleo sustentador e irradiador de 
sentido a dignidade humana – para qual devem agora se voltar. (COELHO; 
MELLO, 2011, p. 19-20). 

 

A dignidade humana como fonte de ressignificação constitucional do 

desenvolvimento socioambiental, visto que, a interdisciplinaridade do Direito valida o 

termo “socioambiental” em matéria de sustentabilidade do desenvolvimento, abre os 

caminhos da sustentabilidade como um direito fundamental da pessoa humana, 

instrumentalizado pela força normativo-constitucional da dignidade como centro das 

ordens jurídicas contemporâneas, constatando que essa construção de fato, teve 

como condão de possibilidade a superação do dualismo entre desenvolvimentismo e 

ambientalismo que se pode observar no multidisciplinar conceito de 

desenvolvimento sustentável. Nos ensinamentos de Saulo Coelho e Rodrigo Mello: 
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A similaridade existente entre os fundamentos da dignidade humana e o 
desenvolvimento sócio-ambientalmente sustentável, qual seja, o homem 
como um fim em si mesmo, impassível de ser empregado como meio para 
consecução de fins diversos – sejam fins econômicos, razões de Estado ou 
qualquer outro que o valha -, além de permitir impinge que a 
sustentabilidade seja dotada de eficácia jurídico-constitucional. 
Ao revestir-se de eficácia jurídica, opera-se uma profunda transformação no 
que se refere à eficácia social do princípio da sustentabilidade: passa-se da 
fase do discurso com conteúdo variável de acordo com as conveniências de 
seu locutor (dos ambientalistas de todos os tipos aos mais estratégicos 
profissionais do marketing empresarial) para a fase da imperatividade que 
reveste uma norma jurídica posta e eficaz. (COELHO; MELLO, 2011, p. 20-
21). 

 

A sustentabilidade do desenvolvimento é multidisciplinar e ultrapassa a 

problemática ambiental para alcançar questões sociais, culturais, políticas, 

territoriais, jurídicas, dentre outras. Alcançada o patamar de direito fundamental, 

passa a ter coercibilidade quando da programação sistêmica da norma 

constitucional, norteando o legislador, as políticas públicas, a iniciativa privada e a 

sociedade em coletividade, dos objetivos a serem cumpridos em busca do direito ao 

desenvolvimento. 

Um dos objetivos a serem alcançados em busca do desenvolvimento é o 

combate à pobreza visto que, a mesma, tolhe a liberdade de escolha do cidadão 

que, vivendo em uma democracia, não é por ela representado e nem detém os 

meios necessários para representá-la. A Assistência Social configurada como direito 

antipobreza assume ser uma das formas da intervenção estatal na ordem social em 

busca do desenvolvimento sustentável socioambiental. 

Como analisado no primeiro capítulo, sabe-se que a liberdade é pressuposto 

para o desenvolvimento de modo que, nos regimes democráticos percebe-se 

nitidamente – em oposição ao visualizado nos regimes totalitários – que a cidadania 

é ou tenta ser efetivada e, reflete a atuação estatal em prol do desenvolvimento. O 

melhor termômetro de uma democracia é a efetivação de sua cidadania, por esta 

razão, importa a análise da sustentabilidade no viés da democracia socioambiental, 

tendo em vista que esta, não raras vezes, é condição de sobrevivência da 

sustentabilidade. 
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3.4 Sustentabilidade e democracia socioambiental 
 

 

O exame da associação do conceito de sustentabilidade com democracia é 

outra forma de explorara o conteúdo normativo e multidisciplinar da sustentabilidade. 

Nas lições de Cristiano Luis Lenzi: 

 

Assim como se pode estabelecer um vínculo entre sustentabilidade e justiça 
social, o mesmo pode ocorrer entre sustentabilidade e democracia. Em 
primeiro lugar, ambos são conceitos contestáveis. As concepções hoje 
existentes de sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável talvez não 
sejam menos numerosas do que as concepções que podemos encontrar de 
democracia. Além disso, ambos se revelam idéias imprescindíveis para a 
época atual. Como escreveu O’Riordan (1993), sustentabilidade, como 
ideal, é um conceito político tão importante como são os conceitos de 
democracia liberdade e justiça. Por fim, há uma semelhança quanto à 
popularidade alcançada por esses dois ideais nas ultimas décadas. Do 
mesmo modo que vivemos numa época em que todos se intitulam 
“democráticos”, estamos num momento em que todos se definem como 
verdes, ecologistas e, portanto, defensores de alguma versão de 
sustentabilidade. (LENZI, 2005, p. 109). 

 

A democracia, não raramente como já dito, pode ser apontada como uma 

condição para o desenvolvimento sustentável, de modo que, estabelecer uma 

relação de causalidade entre democracia e sustentabilidade é de todo o mais natural 

em um Estado Democrático de Direito. 

Todavia, “argumentar que há uma relação contingente entre sustentabilidade 

e democracia é, de certa forma, entrever a possibilidade de que a sustentabilidade 

possa vir a ser alcançada por meios não democráticos.” (LENZI, 2005, p. 109). 

Lenzi leciona que, se a sustentabilidade não precisa ser construída em um 

processo democrático, então ela deve, via de regra, ser incumbida ao encargo 

técnico, especialista e científico, revelando um certo tecnocratismo em sua essência 

(MUNSLOW; EKOKO, 1995). 

Nessa perspectiva falha de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável 

como discurso frágil e não emancipatórios de direitos, como analisado no próximo 

capitulo, não seria estranho considerar a democracia como um perigo para a 

sustentabilidade, já que os “especialistas” detêm maior conhecimento para defini-la e 

implementá-la. Porém, a intervenção do Direito no meio socioambiental, aliado à 

multidisciplinariedade de outra ciências sociais aplicadas, permite ainda existir 

razões para acreditar que essa visão esteja imersa em equívocos.  
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Cumpre ressaltar que decisões sobre sustentabilidade envolvem decisões de 

cunho eminentemente moral, visto que, diante dos inúmeros conceitos já analisados, 

percebe-se que, optar por modelos de sustentabilidade demanda algum tipo de 

escolha coletiva, logo de democracia. 

Questões como as de sustentabilidade não podem ser respondidas 

“cientificamente”, “pois dado seu conteúdo normativo, demandam respostas 

produzidas de forma intersubjetiva. e por razões tradicionais, nós podemos dizer que 

este processo político deveria ser um processo democrático.” (BARRY, 1999) 

Nessa seara, tem-se que, a sustentabilidade é conceito, princípio, direito 

fundamental em potencial emergente, processo político democrático, causa e 

consequência do modelo de desenvolvimento e intervenção estatal perante a ordem 

socioambiental e, diante do combate à pobreza, por via da Assistência Social, 

visando o equilíbrio do sistema social por meio das políticas públicas é, de forma 

capital em sua perspectiva social, plataforma de construção e execução entre o 

direito ao desenvolvimento e o Direito Antipobreza. 
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4 POLÍTICAS SOCIOAMBIENTAIS: PROPOSIÇÕES JURIDICAS AO BOLSA 
FAMÍLIA E AO BOLSA VERDE DIANTE DA EMERGENTE NECESSIDADE DE 
ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DO ESTADO SOCIOAMBIENTAL E 
DEMOCRÁTICO DE DIREITO  
 

 

No âmbito da consolidação do combate à pobreza, da exclusão e da 

desigualdade social, da cidadania socioambiental, da busca da efetivação dos 

postulados do Estado Socioambiental e Democrático de Direito e da tutela do Direito 

Humano ao Desenvolvimento, há de se constatar que a atual realidade da 

industrialização moderna, e, consequentemente, o crescimento econômico moderno 

trouxeram abismos fenomenais entre os mais ricos e os mais pobres.  

Os países ricos conseguiram dois séculos de crescimento econômico 

moderno; os mais pobres só começaram seu crescimento décadas depois, com 

obstáculos (SACHS, 2005). As políticas ruins do passado podem ser corrigidas, 

tendo em vista que a era colonial acabou. Até os obstáculos geográficos podem ser 

superados por tecnologias novas (NUNES, 2005). 

Nessa seara, a realidade mundial e nacional de combate à pobreza e 

erradicação da pobreza refletem a consagração do direito ao desenvolvimento como 

um direito humano, visto que, sendo este o termômetro de efetivação dos demais, 

não há que se falar em plenitude dos direitos humanos se os mesmos não forem 

vivenciados em sua completude.  

As políticas públicas assistenciais, sociais e ambientais emergem nesse 

contexto, como um verdadeiro Direito Antipobreza, capaz de, por via do 

ordenamento jurídico internacional e nacional ou interno, efetivar a cidadania social 

e ecológica, o desenvolvimento social, econômico e ambiental e combater a pobreza 

em várias de suas facetas. 

Nesse sentido, no campo da ordem jurídica interna, as políticas públicas 

assistenciais brasileiras configuram instrumentos de efetivação dos direitos sociais 

como categorias jurídicas concretizadoras dos postulados do Estado Socioambiental 

e Democrático de Direito, pela via do desenvolvimento e da justiça social, por meio 

da observância do princípio da solidariedade, implícito nas três áreas da Seguridade 

Social brasileira. 

Assim sendo, em obediência aos ditames constitucionais, a Assistência Social 

brasileira, pelo viés das políticas públicas, apresenta-se como um verdadeiro Direito 
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Antipobreza, objetivando a melhoria das condições de vida dos hipossuficientes e 

marginalizados, dos que desconhecem o direito a ter direitos, conforme foi 

consagrado por Hannah Arendt. Possui como objetivos a serem alcançados − 

através das políticas públicas assistenciais – os previstos no artigo 203 da 

Constituição Federal, configurando-se como instrumento de efetivação dos direitos 

humanos, dos direitos sociais, ambientais, políticos, econômicos, culturais, bem 

como da concretização do direito ao desenvolvimento e de sua sustentabilidade. 

As políticas públicas assistenciais brasileiras devem se apresentar como 

instrumentos garantidores da efetivação dos direitos humanos em conjunto com o 

pleno desenvolvimento social, ambiental e econômico do país, passando a constituir 

instrumentos de efetivação e concretização desses direitos e na busca pelo pleno 

desenvolvimento, e que este seja sustentável. 

Nesse sentido, a ordem social, econômica e ambiental brasileira, por via da 

Assistência Social brasileira, das políticas públicas sociais, dos Programas de 

Pagamento dos Serviços Ambientais, constituem um verdadeiro Direito Antipobreza 

e se apresentam como meios jurídicos legítimos da busca pela efetivação da 

cidadania pela via do combate à pobreza, à exclusão socioambiental e à 

desigualdade, tutelando o direito ao desenvolvimento sustentável. 

 O desenvolvimento socioambiental e econômico permeia a atuação estatal 

em busca da concretização da cidadania e da efetivação dos direitos humanos. 

Assim sendo, a assistência social se apresenta como uma das mais variadas formas 

de intervenção do Estado no direito ao desenvolvimento e na tentativa de combate à 

pobreza, devendo, assim, configurar ações sustentáveis para atingir tais objetivos, 

divorciando-se da retórica e dos discursos e práticas elásticas e frágeis.  

 Importa destacar que a exclusão social, a desigualdade social, bem como a 

pobreza social e ecológica não guardam idêntica correlação. Mesmo diante de fatos 

geradores similares que ensejam o aparecimento destes fenômenos sociais, que 

devem e podem ser considerados como desastres socioambientais, seus 

desdobramentos são, na maioria das vezes, diferenciados e em escalas alarmantes 

na conjuntura moderna.  

Há tempos, a preocupação apenas era refletida com a inserção social e com 

os consequentes meios de inclusão dos excluídos do mercado de trabalho. 

Atualmente, a pobreza passa a configurar uma das preocupações mundiais e em 

conjunto com a exclusão social e ambiental passam a ser alvos da busca incessante 
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do Estado pela efetivação dos direitos de/ao desenvolvimento e, além disso, na 

tentativa da efetivação de um direito ao desenvolvimento sustentável, visto que, se o 

desenvolvimento não gera efetivação de direitos, sustentável ele não poderá ser 

considerado (NUSSBAUM, 2012). 

 A globalização, como fenômeno do processo de internacionalização das 

economias capitalistas, é responsável pelo novo paradigma de consumo e, 

consequentemente, por uma nova conceituação da exclusão social, que atinge o 

conceito macro e, como já estudado, de meio ambiente, gerando a marginalização 

dos povos hipossuficientes e excluídos não só do seio social, mas também de seu 

habitat natural, cultural e geográfico, principalmente no que se refere à sensação de 

exclusão social e ambiental. Isso se deve ao fato de que, dependendo do nível de 

desenvolvimento do país e da sustentabilidade do desenvolvimento por ele 

alcançado, esta sensação, bem como a própria exclusão, aufere patamar minorado 

ou majorado. 

 O conceito de ambos os institutos é multidisciplinar, sendo influenciado por 

questões sociológicas, ambientais, econômicas, dentre tantas outras áreas 

responsáveis pela plataforma de construção da conceituação de pobreza, 

desigualdade e exclusão social. 

 A dificuldade de encontrar formas de inserção social na era moderna é, dentre 

tantas outras causas, a maior responsável pela emergente necessidade de 

reconstrução dos ditames do Estado Socioambiental e Democrático de Direito. Isso 

se justifica porquanto, na busca pelo combate à pobreza social e ecológica, à 

desigualdade social e ecológica e à exclusão social e, também, à ecológica, a 

efetivação da cidadania social e ambiental, sendo esta, o “direito a ter direitos” (e 

obrigações) e a consequente inserção social configuram a plenitude dos direitos 

humanos, bem como a concretude do Direito Humano ao Desenvolvimento. 

 Importa ressaltar a necessidade de (re)definir o desenvolvimento, visto que, 

no contexto da evolução da sociedade moderna que atualmente preza pela 

sustentabilidade deste desenvolvimento, Souza-Lima e Maciel-Lima (2014, p. 21) 

lecionam que: “Parece prudente esclarecer que a sociedade industrial moderna é 

muito jovem – ela só tem 300 anos – para se autoadjetivar como ‘sustentável’, aliás, 

há fortes evidências da insustentabilidade da sociedade industrial moderna.”. 
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 Bobbio já previa a constatação dessa realidade: “E ele terá a impressão de 

que a história humana, embora velha de milênios, quando comparada as enormes 

tarefas que estão diante de nós, talvez tenha apenas começado.”. 

 A sociedade moderna industrial busca um desenvolvimento sustentável pela 

via da insustentabilidade. Em termos econômicos, cresce-se a qualquer custo; em 

vias geopolíticas, os países mais ricos, com discurso elásticos e políticas 

emancipatórias, tendem a avançar para o próprio crescimento; na tecnologia, 

promessas de desenvolvimento limpo continuam reféns do processo de regeneração 

ambiental e da racionalidade instrumental dos sistemas. Por outro lado, o domínio 

cultural assegura uma retórica que simpatiza com a interculturalidade, mas, na 

maioria das vezes, o desenvolvimento sustentável é calcado nos modelos 

hegemônicos dos países centrais ou do hemisfério norte, em um tentativa de 

neutralizar culturas locais, tal como denunciou Souza Santos (2005); a última 

evidência da insustentabilidade da sociedade industrial moderna está relacionada à 

ética, “vez que se projeta, de forma contundente a dificuldade de materialização da 

equidade entre os seres humanos, sobretudo os menos ricos.” (SOUZA-LIMA; 

MACIEL-LIMA, 2014, p. 21). 

 Percebe-se que, diante de tais constatações, a sociedade industrial moderna 

está muito mais próxima de um desenvolvimento insustentável que de um 

desenvolvimento sustentável, sendo incoerente a mesma se autoadjetivar como 

sustentável, visto que há ainda uma enorme distância entre os grupos humanos que 

pertencem a uma mesma casa, a um mesmo meio ecológico e socioambiental. 

 Uma das grandes promessas da sociedade moderna industrial que se 

autointitula sustentável é, sem dúvida, o combate à pobreza, visto que, sendo um 

desastre socioambiental, ela própria produz e é fonte de degradação socioambiental. 

 Contudo, a sensação de pobreza, por vezes, como visto anteriormente, é 

igual ou maior que a própria pobreza, posto que, na maioria das situações, de forma 

capital, no que se refere aos povos do hemisfério sul, que não têm o direito ao 

“direito a ter direitos”, definido por Hannah Arendt, a promessa de sustentabilidade 

soa como piada de péssimo gosto para um ser humano que sequer vislumbra 

possibilidades de garantir uma miséria refeição diária básica. 

Nesse contexto, percebe-se que para a assistência ao desenvolvimento dos 

países pobres urge a realização de ações coordenadas dos países ricos, bem como 

dos próprios pobres, refletindo a efetivação e concretização dos direitos ao 
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desenvolvimento e do desenvolvimento, por meio de um pacto global pelo Direito ao 

Desenvolvimento. 

 Uma questão que precisa ser analisada nesta pesquisa é a dos beneficiários 

reais do direito ao desenvolvimento sustentável, visto a mesma tratar de uma 

problemática socioambiental de erradicação de pobreza, exclusão e desigualdade 

socioambiental. 

 

A promessa abstrata de ‘sustentabilidade’, com toda retorica bem 
intencionada - visto que, como analisado no capítulo anterior, dependendo 
de quem está discursando, o desenvolvimento sustentável pode ser 
qualquer coisa - tem dificuldade de esclarecer quem são os beneficiários 
dessa nova promessa. (SOUZA-LIMA; MACIEL-LIMA, 2014, p. 24). 

 

 O termo sustentabilidade há de ser analisado em um Estado Socioambiental e 

Democrático de Direito como sendo um conceito emancipatório. As promessas de 

desenvolvimento sustentável devem ser promessas emancipatórias, nos discursos 

elásticos e retóricos fragmentados e frágeis, que atingem uma minoria, 

absolutamente.  

 As promessas emancipatórias de desenvolvimento sustentável devem ser 

pautadas na emancipação de todos os seres e manifestações vivas, de todo o sopro 

de vida, ou seja, a tutela socioambiental deve visualizar os “outros” não só com a 

visão micro do cuidado com os seres humanos, mas com toda a forma de vida 

existente no meio ambiente. Isto implica que a proteção do Direito, em qualquer 

seara de sua atuação, no presente caso, no âmbito do Direito Antipobreza, deve, por 

força dos postulado do Estado Socioambiental e Democrático de Direito, tutelar os 

sujeitos de direitos, humanos ou não, visto que “o princípio da igual consideração de 

interesses defendidos por Peter Singer tem como ponto de partida que o ingresso na 

comunidade moral independe das características ou aptidões de cada ser.” 

(GORDILHO, 2008, p. 67). 

 Importa evidenciar que o princípio da igual consideração não preconiza que 

se deva dar o mesmo tratamento a todos os seres vivos, absolutamente, pois, como 

bem leciona Heron Gordilho, “é a consideração dos interesses que deve ser igual e 

não o tratamento”, visto que “a capacidade de sofrimento e/ou fruição de felicidade é 

a única característica capaz de conferir a cada indivíduo o direito a uma igual 

consideração de interesses [...]” (GORDILHO, 2008, p. 67). 

 Ainda nas sábias palavras do autor supracitado: 
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Em determinadas circunstâncias, esse princípio pode até mesmo exigir o 
tratamento diferenciado de seus membros. 
Os cães, por exemplo, não possuem nenhum interesse em votar, e o 
princípio da igual consideração de interesses não exige que lhes sejam 
assegurados direitos de cidadania. No entanto, eles sentem dor de uma 
maneira muito semelhante aos seres humanos, o que exige que o seu 
interesse em não sentir dor seja levado em consideração no cálculo total 
utilitário. (GORDILHO, 2008, p. 67). 

 

 Nesse sentido, Heron Gordilho ainda leciona que, diante do discurso 

emancipatório, quanto maior for a proposta de mudança, maior a oposição dos 

segmentos sociais, porque esses segmentos temem perder seus privilégios. Isso 

leva a crer que o abolicionismo animal e a sua consequente configuração como o 

“outro” merecedor da tutela do Direito Antipobreza e do desenvolvimento sustentável 

emancipatório não são uma via fácil de ser conquistada, porém é fulcral para a 

justiça socioambiental preconizada pelos postulados do Estado Socioambiental e 

Democrático de Direito. 

 

Foi a lição que aprendemos com todos os movimentos de emancipação: 
primeiro eles são ridicularizados, depois são vistos com simpatia, até que 
um dia eles são vistos como integrantes permanentes da nossa esfera de 
moralidade. (GORDILHO, 2008, p. 151). 

 

 O direito ao desenvolvimento deve ser real e sustentável, no sentido de que 

represente a ordem jurídica fundada nos ditames do Estado Socioambiental e 

Democrático de Direito e que, consequentemente, emane direitos concretos como 

novas formas de cuidados em relação aos outros. É o Direito cuidando dos direitos 

em relação aos outros, posto que, se não houver direitos a serem efetivados para 

todos, não há como o Direito sobreviver. 

 Nesse contexto macro, quem seria esse “outro”? Os grupos de pressão, as 

minorias excluídas, os animais, a flora? Para o Direito Socioambiental, os outros são 

todas as outras formas singulares de vida que contribuem com a sustentação do 

planeta, ou seja, os homens, a fauna, a flora, a vida sob a Terra. 

 Esse convite à aprendizagem de que os seres vivos são capazes de cuidar 

melhor uns dos outros implica um papel do Direito mais ativo e positivo, que fuja da 

regra de efetivação dos direitos básicos por meio de normas de conteúdo 

programático, preconizados por Bobbio (2014), quando da caracterização da 

segunda geração de direitos fundamentais. 
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 O Direito deve intervir no socioambiental por meio da promessa de 

emancipação de um desenvolvimento sustentável concreto, real e emancipatório, 

com o fortalecimento dos tecidos sociais, econômicos, ambientais, políticos, 

espaciais, culturais e existenciais de todo o microssistema jurídico. 

 Nesse sentido do fortalecimento dos segmentos do sistema jurídico e social, 

Enrique Leff (2012) reflete sobre o fortalecimento da relação entre economia e 

justiça social, lecionando que, no plano da efetiva ação política, uma ética social e 

jurídica fundamentada na dignidade da pessoa humana contribui para o 

estabelecimento e a manutenção de uma economia efetiva e consequentemente 

comprometida com justiça social, orientando a utilização de instrumentos de política 

econômica, social e ambiental. 

  Cumpre ressaltar e, com extrema pertinência destacar, a corrente ecologista 

atual (ALIER, 2007), que vem conquistando notoriedade e importância quando da 

efetivação do desenvolvimento sustentável como meio emancipatório de todos que 

vida possuírem no meio ambiente, através do fortalecimento dos tecidos social, 

econômico, político, jurídico, filosófico, sociólogo, cultural e geográfico, que é o 

movimento denominado de “ecologismo dos pobres” ou “justiça ambiental.” 

 

 

4.1 Ecologismo dos pobres: o movimento de justiça ambiental na seara do 
Direito Antipobreza e do desenvolvimento sustentável 
 

 

Qualquer estratégia de sentir e viver, configurando a efetivação do direito à 

vida, conforme preconiza a Constituição Federal de 1988, e não à sobrevida, como 

já analisado no primeiro capítulo, envolve condicionantes não apenas ecológicas, 

mas, sobretudo, condicionantes socioculturais. 

O movimento denominado “ecologismo dos pobres” ou “justiça ambiental” 

assinala que, “desgraçadamente o crescimento econômico implica maiores impactos 

no meio ambiente, chamando a atenção para o deslocamento geográfico das fontes 

de recursos e das áreas de descarte dos resíduos.” (ALIER, 2007, p. 34-35).  

Essa corrente assinala que, muitas vezes, as minorias, que ora são excluídas 

do sistema socioambiental preconizado pelo hemisfério norte − como os grupos 

indígenas, os camponeses, os pescadores e população ribeirinha − têm coevoluído 
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sustentavelmente com a natureza, assegurando o direito à vida das diversas formas 

de vida, conservando, por conseguinte, a biodiversidade. 

Acerca do tema, cumpre retomar brevemente a formação histórica do 

movimento de justiça ambiental e sua integração ao ecologismo dos pobres, isso 

porque, até muito recentemente, a justiça ambiental, como um movimento 

organizado, permaneceu limitada à área geográfica de seu país de origem, qual 

seja, os Estados Unidos, avançando na luta contra casos locais de “racismo 

ambiental”. Preliminarmente, a justiça ambiental possuía vínculos estreitos e sólidos 

com o movimento dos direitos civis de Martin Luther King nos anos 1960. 

Muito embora o ecologismo dos pobres constitua uma denominação aplicada 

a movimentos do Terceiro Mundo, os quais lutam contra os impactos ambientais que 

ameaçam os pobres (sendo estes a ampla maioria da população em muitos países), 

em comparação ao chamado “culto ao silvestre”, o movimento por justiça ambiental, 

dadas as dimensões que as questões do racismo e do antirracismo assumem na 

sociedade norte americana, é, sem sombra de dúvidas, um produto da ideologia 

americana (ALIER, 2007). 

Em razão da promessa de emancipação do desenvolvimento econômico, ou 

pelo menos, da retórica dessa emancipação na sociedade industrial moderna, essa 

corrente está crescendo em nível mundial, em razão dos inevitáveis conflitos 

ecológicos.   

À medida que se expande a escala da economia, mais os sistemas naturais 

de todas as formas de sentir e viver existentes no meio ambiente são 

comprometidos. Consequentemente, mais enfraquecido se torna o direito das 

gerações futuras, da solidariedade intergeracional, dos mecanismos de tutela 

estatal, da erradicação da pobreza, da exclusão e da desigualdade socioambiental. 

Nesse contexto de luta e busca de emancipação socioambiental, o movimento 

por justiça ambiental dos Estados Unidos assumiu sua identidade no final dos anos 

80, conforme a literatura de Joan Martínez Alier:   

 

Sua história oficial destaca a primeira aparição em 1982. Quanto aos seus 
primeiros discursos acadêmicos, datam do início dos anos 1990. A noção 
de um ecologismo dos pobres também reporta a uma história de vinte anos. 
Ramachandra Guha identificou as duas principais correntes ambientais 
como wilderness thinking (o que agora rubricamos como ‘o culto ao silvestr’) 
e o scientific industrialism que ora estamos denominando como ‘credo da 
ecoeficiência’, ‘modernização ecológica’ e ‘desenvolvimento sustentável’.  
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A convergência entre a noção rural terceiro-mundista do ecologismo dos 
pobres e a noção urbana de justiça ambiental, tal como é utilizada nos 
Estados Unidos, foi sugerida por Guha e Martínez Alier. (ALIER, 2007, p. 
36-37). 
  

Guha e Martínez Alier compararam, nos anos 90, o movimento por justiça 

ambiental com o ecologismo dos pobres, que se encontra mais difuso e estendido 

na esfera internacional. Os autores propuseram explicar, com muita coerência, que 

podem e devem ser entendidos como integrantes de uma única corrente, visto que 

ambos os movimentos lutam em favor dos “outros”, do discurso emancipatório do 

desenvolvimento sustentável, quais sejam, todas as formas de sentir e viver a vida, 

destacando-se, nessa frente de luta, os grupos minoritários. 

Vale ressaltar que o ecologismo dos pobres e a justiça ambiental, não 

obstante emergirem aos cuidados das minorias, como configuração de movimento 

ecológico, preocupam-se com a maioria da humanidade, com os que não dispõem 

da efetivação dos postulados do Estado Socioambiental e Democrático de Direito. A 

preocupação com a maioria da humanidade denota o vetor substancial do 

ecologismo dos pobres: a emancipação socioambiental por via jurídica e política, 

diante dos caminhos do crescimento econômico.  

No contexto da maioria, é pertinente ratificar que são grupos minoritários 

específicos que necessitam da maior atuação do movimento do ecologismo dos 

pobres e por justiça ambiental; perfaz a incorporação de uma noção distributiva de 

justiça na emancipação socioambiental. 

A análise da formação histórica do ecologismo dos pobres demonstra que o 

componente histórico constitui a chave para a noção desse movimento. Nesse 

sentido, leciona Alier: 

 

Muitos dos conflitos sociais dos dias de hoje, do mesmo modo como ao 
longo da história, estão conotados por um sentido ecológico, sentido esse 
afiançado quando os pobres procuram manter sob seu controle os serviços 
e os recursos ambientais que necessitam para sua subsistência, ante a 
ameaça de que passem a ser propriedade do Estado ou propriedade 
privada capitalista. 
O ecologismo dos pobres é um conceito que atua como guarda-chuva, para 
abarcar as preocupações sociais e as formas de ação social nascidas no 
entendimento de que o meio ambiente é uma fonte do sustento humano.  
(ALIER, 2007, p. 346). 

 

 A justiça ambiental e o ecologismo dos pobres são expressões 

emancipatórias. No contexto dos Estados Unidos, através da luta contra o racismo 
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ambiental, podem ser compreendidos em um sentido limitado, como visto no 

decorrer da análise da formação histórica da justiça ambiental, referenciando um 

aspecto setorial, afetando populações minoritárias; contudo, seu âmbito de atuação 

é potencialmente mais amplo. 

O movimento pela justiça ambiental tem enfatizado, em sua emergente 

evolução, a absurda desproporcionalidade com que a preocupação socioambiental 

recai apenas em grupos específicos. Na contramão desse pensamento, a justiça 

ambiental fomenta a ideologia de que todos os seres humanos necessitam de 

determinados recursos naturais e de uma certa qualidade do meio ambiente, que 

configura a cidadania ecológica e social, bem como o equilíbrio do ecossistema 

biológico, para assegurar a efetivação do direito à vida com qualidade e bem-estar. 

Nessa perspectiva, o meio ambiente converte-se em um direito humano, 

integrador do direito ao desenvolvimento, que, conforme já analisado anteriormente, 

configura espécie nova de direito humano e perfaz o termômetro de sensibilidade na 

efetivação dos demais direitos humanos. Entretanto, devido ao crescimento 

econômico da sociedade industrial moderna, as violações aos direitos humanos 

ocorrem não com cunho de excepcionalidade – como deveria ser a regra – mas com 

aceitação e certa naturalidade por parte do Estado e da própria sociedade. 

É certo que, mesmo com a proteção socioambiental e fomento ao 

desenvolvimento sustentável como discurso emancipatório com beneficiários 

diversos, os governos da atualidade estão se esforçando para, pela via da retórica 

ou não, criar um quadro mais favorável quanto aos direitos humanos. Contudo, o 

que se percebe e se tem certeza é de que, lamentavelmente, apesar de toda tutela 

aos direitos humanos no século XXI, os impactos ambientais avançarão, e, 

consequentemente, haverá mais agressões aos direitos humanos do que antes. 

Alier discorre sobre tal paradoxo: 

 

Existem, pois, duas tendências opostas: uma na direção de um maior 
respeito quanto aos direitos humanos por parte dos países e, 
simultaneamente, uma outra de expansão dos ataques aos direitos 
humanos, em razão do incremento dos impactos ambientais sobre a vida 
das pessoas.  (ALIER, 2007, p. 275). 

 

Pela via da formação histórica do ecologismo dos pobres e do movimento de 

justiça ambiental, ratifica-se a dura realidade internacional vivenciada do direito 

humano ao meio ambiente e seus desdobramentos negativos. O impacto dessa 
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verdade é, sem sombra de dúvidas, incalculável e, perceptível, de forma capital, 

internamente nos países principalmente do hemisfério sul, como o caso do Brasil, 

que por força da ordem constitucional de 1988, influenciada pelo enraizamento da 

dignidade da pessoa humana em suas normativas, vive uma batalha antiga e longa 

pela efetivação dos direitos humanos e fundamentais em todas suas searas, 

especialmente os relacionados à efetivação da cidadania e da qualidade de vida 

socioambiental, os relacionados ao Direito Antipobreza. 

A pobreza ainda é pouco pesquisada e analisada pelo Direito, não obstante 

ser um desastre socioambiental que, além de gerar consequências e proporções 

extremamente negativas, ainda tem por causa fatos geradores também danosos ao 

meio ambiente internacional e nacional no âmbito social, econômico, ecológico, 

jurídico, político, cultural, dentre outros. 

A pobreza, e por seguinte, o Direito Antipobreza, são ainda tidos como 

celeumas, paradoxos: a primeira, como uma situação lamentável e sem solução, o 

segundo, como um ramo jurídico pobre, por tutelar a pobreza, visto que o pobre 

normalmente não é consumidor, nem empregador, nem empresário, nem investidor, 

nem político, tampouco comete crimes de colarinho branco. Os sujeitos pobres são 

quase despercebidos, e o Direito, por vezes, camufla-os ainda mais com a pobreza, 

em seu sistema falho de permitir o “direito a ser pobre”, ao invés de fortalecer o ramo 

antipobreza. 

 Conforme leciona Eduardo Rabenhorst: 

 

Como bem observou Antoine Garapon (1999), as democracias de opinião, 
desdenhosas em matéria de moral pública, adoram os escândalos. 
Corrupção, desvios financeiros ou a revelação de práticas sexuais não 
convencionais, sobretudo quando envolvem personalidades públicas ou 
artistas famosos, ganham rapidamente espaço na mídia. Curiosamente, o 
ressurgimento acentuado da desigualdade nos países mais desenvolvidos, 
o triunfo do imaginário capitalista em quase todas as partes do globo e a 
permanência de um estado de pobreza absoluta que condena um terço da 
população mundial não parece realmente nos escandalizar. Esquecemos 
rapidamente aquela observação de Gandhi de que ‘tudo aquilo que se come 
sem necessidade é roubado do estômago dos pobres’. Ou da frase que 
Clarice Lispector coloca na boca do narrador de A hora de estrela: ‘sou um 
homem que tem mais dinheiro do que os que passam fome, o que faz de 
mim de algum modo um desonesto’. Para muitos, principalmente aqueles 
que abraçam uma visão teológica da pobreza, talvez essas sentenças 
acima transcritas sejam absurdas. Os pobres são pobres por azar ou 
por merecimento, não temos relação direta com isso. E é até bom que 
seja assim, pois, ironicamente, a glória de Deus é permitir que o pobre 
venha a viver. Ou quem sabe alguns venham a pensar: de fato, a 
pobreza é uma catástrofe moral, mas nada podemos fazer. Isso é um 
assunto a ser enfrentado e resolvido pelo Estado, não pela ação 
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individual. Menos relação ainda com a pobreza parece ter o direito. De 
fato, existe o direito de não ser pobre? É possível falarmos 
sensatamente de um dever jurídico de erradicação da pobreza? Caso a 
resposta seja positiva, qual seria o fundamento desse dever? 
(RABENHORST, 2006, p. 70, grifo nosso). 

 

Ainda conforme as lições do autor: “Não é difícil perceber que o discurso 

jurídico tende a considerar apenas os efeitos mais visíveis da pobreza. Donde a 

ênfase concedida ao direito à subsistência.” (RABENHORST, 2006, p. 71).  

Isso porque, no entendimento de Lena Lavines (2014), o combate à pobreza 

muda a lógica do sistema político e jurado de proteção social, consequentemente, 

tudo leva e aponta para que os Estados devam garantir o atendimento às 

necessidades primárias dos indivíduos, como ter o que comer, estar em boa saúde 

física, ter acesso a recursos naturais, ter moradia e viver em condições de 

segurança pessoal e coletiva em um meio ambiente equilibrado. 

Nesse diapasão, novamente leciona Rabenhorst (2006), diante da História, 

percebe-se que o Direito ainda encara o combate à pobreza de maneira fraca:  

 

A função semântica do direito indica uma certa relutância em levar em 
consideração a extensão da diferença na riqueza, na renda, ou nos 
recursos distribuídos entre os indivíduos. Por conseguinte, não é injusto 
dizer o discurso jurídico tende a perpetuar o conceito social de classes. É 
como se o direito não fosse capaz de perceber que as divisões sociais 
causadas pelas grandes disparidades salariais, sempre produzem 
empobrecimento e pioram as condições de vida dos menos favorecidos. A 
maior parte dos juristas ignora, ou oculta, o papel que as instituições legais 
exercem na reprodução da hierarquia social, impedindo a pró- pria 
emergência de oportunidades iguais. Daí a observação de que qualquer 
discussão acerca de direitos iguais, ainda que importante para uma 
estratégia antipobreza é inócua, se ela faz abstração de um reexame do 
próprio direito de propriedade. Por fim, apesar dos avanços, muitos juristas 
teimam em conceber as normas que buscam erradicar a pobreza como 
simples programas políticos, e não como verdadeiras normas jurídicas, 
dotadas de plena eficácia. A pobreza, por conseguinte, é vista como um 
fato, não como uma ilegalidade. Em suma, como revela o irônico título 
desta intervenção: o direito é pobre na forma como entrevê a luta 
contra a pobreza. (RABENHORST, 2006, p. 71-72, grifo nosso). 

 

Ana Luísa Soares Peres, Letícia de Souza Daibert e Guilherme Andrade 

Carvalho (2018), no âmbito do Direito Internacional, lecionam que o mesmo vem 

atuando em sentido favorável à desconstrução de um Direito pobre, em prol da 

construção de um Direito Internacional Antipobreza mais atuante e emancipador no 

combate à pobreza, exclusão e desigualdade, preconizando que a perspectiva 
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internacional de combate à pobreza deve presar pela efetiva mudança e 

transformação social: 

 

O Direito Internacional não deve ser visto como um instrumento legitimador 
de um sistema que favorece a perpetuação da pobreza justificando a 
atuação de determinado grupo em detrimento de outro. Como ramo da 
ciência social aplicada, o Direito deve ser uma ferramenta de mudança e 
transformação social, acompanhando as evoluções e as necessidades 
emergentes nessa estrutura. Esse pressuposto, contudo, implica discussões 
sobre a real natureza do sistema regulado pelo Direito Internacional – seria 
uma comunidade internacional, com o compartilhamento de valores e 
objetivos comuns, ou tratar-se-ia de uma sociedade internacional, 
caracterizada pela heterogeneidade de interesses.  
De forma mais pragmática, pode-se questionar se os sujeitos do Direito 
Internacional estariam interessados em construir uma realidade melhor para 
todos, ou atuariam apenas de forma egoística, na medida em que 
buscariam satisfazer necessidades individuais.  
Segundo Koskenniemi, o mundo seria tanto um conjunto de unidades 
autocentradas, quanto uma totalidade funcional, uma vez que não há uma 
representação do todo que não seja, concomitantemente, uma 
representação do particular. (PERES; DAIBERT, ANDRADE, 2018, p. 265-
266, no prelo). 

 

O Direito, como ciência jurídica e ramo da ciência social aplicada, deve 

transcorrer de forma que atue como instrumento de mudança e transformação 

social, de modo que tanto o direito internacional como o interno dos países possam 

instrumentalizar o ramo antipobreza como campo de atuação jurídica emergente, 

não obstante o desastre socioambiental da pobreza já seja velho inimigo do Direito. 

 

 

4.2 Direito Antipobreza à luz da Constituição Federal Brasileira de 1988 
 

 

A luta pela erradicação da pobreza é antiga no cenário internacional e 

nacional. Ela ainda é atual, principalmente no Brasil, que não é considerado um país 

pobre pela Organização das Nações Unidas, mas um país desigual, em razão de 

enfrentar uma luta inacabada. 

O filósofo Sérgio Paulo Rouanet discorre sobre a batalha antiga de Voltaire 

pelos direitos humanos e combate à pobreza: 

 

É atual porque apesar dos progressos importantíssimos, muitas das 
aberrações que Voltaire combateu renasceram ou se agravaram. O direito 
ao bem estar é negado na pratica pela pobreza absoluta em que vegeta a 
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maioria da população do mundo. Inútil dizer que esse direito é transgredido 
no Brasil, cujos indicadores sociais estão entre os piores do mundo. 
Eis a atualidade de Voltaire, a exacerbação, hoje em dia, do fanatismo, da 
tirania, da injustiça, da miséria, e da violência, mostram como precisamos 
do homem cuja mensagem infatigável foi a defesa do direito à tolerância e a 
razão, do direito à liberdade individual e coletiva, do direito à justiça e à 
equidade, do direito ao desenvolvimento e ao bem-estar, do direito à paz e 
à universalidade. (ROUANET, 2004, p. 6-5). 

 

A luta pela efetivação dos direitos humanos e fundamentais de combate à 

pobreza, pela efetivação do desenvolvimento sustentável e pela erradicação da 

exclusão e desigualdade social é ainda inacabada, visto que a pobreza não 

acontece por si só, principalmente em países que possuem recursos naturais, 

humanos, tecnológicos, financeiros, sociais, políticos, jurídicos e ambientais, como é 

o caso especifico do Brasil.  

A pobreza, como um desastre socioambiental conforme se defende nesta 

pesquisa, é produzida, não possui existência própria a não ser como fruto da 

derivação humana, do mercado capitalista cujas engrenagens, por diversas vezes, 

“produzem e reproduzem incessantemente a desigualdade social, econômica e 

política, com as suas consequentes situações de extrema injustiça.” (POLANY, 

1987, p.161). 

Diante da conjuntura internacional e, visualizando a situação interna 

brasileira, a pobreza social e ecológica, a desigualdade social, a exclusão 

socioambiental, atrelada à desinformação do cidadão − ou quiçá, apenas do 

beneficiário da normativa da legislação do Direito Antipobreza no Brasil – devem 

levar à institucionalização da miséria como crime contra a dignidade da pessoa 

humana. Isso porque muitos desses sujeitos não possuem “o direito a ter direitos” 

arendtiano, uma vez que é espantosa a semelhança entre miséria e pobreza, 

exclusão e desigualdade vivida historicamente pelos brasileiros e pelos seres vivos 

no meio ambiente brasileiro, e entre as condições a que são submetidos por seus 

iguais ou por aqueles que seriam detentores de sua tutela e os campos de 

concentração, cuja pertinente e lúcida análise é realizada por Hannah Arendt, 

levando os seres vivos a situações-limites de total prejuízo à qualidade de vida 

socioambiental. 

É inegável que, pela dimensão territorial do Brasil, deveria o mesmo orgulhar-

se de ser um país dos contrastes naturais e diversidade ambientais, todavia, do 

grande abismo gerado do contraste social, o Brasil não deve se orgulhar.  
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O grande problema é que a realidade socioeconômica do Brasil está longe de 

ser congruente e harmoniosa, consequentemente, os ditames do Estado 

Socioambiental e Democrático de Direito não serão obedecidos nem efetivados, em 

razão do grave desequilíbrio do sistema normativo ineficaz de combate à pobreza e 

à desigualdade em todas as suas searas de existência. Conforme preconiza 

Eduardo Rabenhorst: 

 

É bem certo que não existe solução fácil e rápida para o problema da 
pobreza no mundo, e menos ainda no Brasil. Contudo, o combate ao 
fenômeno da pobreza pode ser iniciado por vários caminhos: vontade 
política e compromisso com os valores da igualdade social e dos direitos 
humanos; formulação de uma política econômica adequada para haver 
devida geração de recursos; a existência de um setor público eficaz na 
utilização de tais recursos oriundos da sociedade; elaboração de políticas 
na área da educação, da saúde, do trabalho, da proteção à infância e do 
combate à discriminação social etc. Não se trata de um caminho fácil de ser 
percorrido. A construção de uma sociedade comprometida com valores de 
eqüidade e justiça social, que não incorra nos usos do populismo ou 
messianismo político, é tarefa coletiva, e não apenas dever do Estado. 
Como bem assinalou Michel Walzer, devemos assumir nossa 
responsabilidade coletiva no assassinato simbólico dos mais necessitados; 
somos todos cúmplices, em graus diversos (WALZER, 1995).  
O direito se mostra pobre quando não consegue vislumbrar a pobreza como 
uma verdadeira violação da dignidade humana, em todas as suas 
dimensões. Tal miopia decorre, como já afirmamos, da permanência de 
uma visão fragmentada dos direitos humanos. (RABENHORST, 2017, p. 77-
78). 

 

Nesse sentido, as declarações em favor dos direitos humanos, sociais e 

ambientais tendem, na grande maioria das vezes, a ficar apenas em vetores e 

indicares a serem executados por meio de normas constitucionais programáticas e 

se findar apenas em enunciados e/ou propostas, uma vez que sempre costumam 

ser utilizadas para exercer o papel de instrumento ideológico de controle das 

expectativas socioambientais (ALVARENGA, 1998). 

Diante desse cenário, a relação normativa existente entre Estado 

Democrático e a luta contra a pobreza é vital para a manutenção e execução dos 

ditames e postulados norteadores de tal modelo de sistema de governo.  

No Brasil, o discurso de combate à pobreza volta à agenda jurídica e política 

nos anos 1990, influenciado pela normatização constitucional da CF/88, que 

preconiza a erradicação da pobreza com um dos um dos objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil. Todavia, a história brasileira revela que a pobreza, 

mesmo não estando presente no sistema normativo brasileiro há tempos, é velha 

inimiga do Brasil, principalmente quando, em alguns momentos cruciais da formação 
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econômica-social brasileira, a elite política realizou estrategicamente um jogo 

pesado de atraso social (DELGADO, 2003). 

A pobreza já foi sentida de forma gravíssima na história do Brasil, quando da 

Lei Áurea de 1888. Sem dinheiro ou qualquer proteção legal, os escravos não 

puderam se estabelecer na lavoura, na qual trabalharam e tiraram seu sustento a 

vida inteira.  

O século XX já remonta a uma realidade brasileira em que os cidadãos 

trabalhadores foram inseridos em um regime de trabalho livre, bem distinto do 

chamado mercado de trabalho europeu ou norte-americano coetâneos. Naquele 

período, formou-se uma imensa massa de homens livres e totalmente excluídos, 

marginalizados e inseridos em um quadro de desigualdade social ferrenha. A 

inserção em um mercado de trabalho nacional, urbano e industrial somente se daria 

de forma mais significativa no pós-guerra, durante o “boom” da industrialização 

substitutiva de importações, que praticamente se esgotou no final dos anos 70 

(DELGADO, 2003). 

Constata-se que a realidade brasileira se configurou em praticamente cem 

anos de história econômica e social, sempre se omitindo do aspecto ambiental, um 

mundo do trabalho totalmente voltado à dependência de relações pessoais, 

patrimoniais e de manutenção da desigualdade, pobreza e, por conseguinte, da 

exclusão. 

A evolução da construção de um direito brasileiro voltado a combater a 

pobreza sempre sofreu retrocessos. Os avanços nesse sentido foram praticamente 

imperceptíveis, em razão da herança histórica do mercado de trabalho falho e 

explorador do início da formação da sociedade industrial no país, bem como pela 

presença do mercado de terras, herdado também dos moldes de colonização nos 

países não de povoamento, mas de exploração, como foi o caso do Brasil. À essa 

herança histórica prejudicial, soma-se um modelo de modernização e 

industrialização no pós-guerra, sem muitas mudanças das relações sociais 

estruturantes. 

Não se pode negar que, na Era Vargas, o Brasil iniciou um crescente 

processo de extensão e consolidação das Leis do Trabalho, em 1941 – que, em 

tempos atuais, no que concerne às relações de trabalho em pleno século XXI, o 

Brasil se encontraria em condições mais justas de tutela trabalhista, visto a carga de 

luta que a consolidação das Leis do Trabalho carregava em seu teor e, atualmente, 
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não carrega mais. As Leis do Trabalho configuraram um processo jurídico e político 

de avanço dos direitos trabalhistas, atingindo seu ponto máximo no final dos anos 70 

e início dos anos 80, com a exaustão do modelo de crescimento industrial do pós-

guerra.   

Desde então, passados mais de trinta anos, sente-se a pobreza, a 

desigualdade, a exclusão, a estagnação econômica, a miséria, a invisibilidade dos 

pobres. Sim, parece que a pobreza no Brasil já é natural, não incomoda mais ao ser 

vista: de tão cotidiana, está se tornando invisível e imperceptível. O setor informal do 

trabalho cresce porque o pobre não tem emprego e, quando beneficiário da política 

pública de assistência social de transferência de renda, comprovando aumento de 

ganhos e consequentemente uma renda per capita maior, foge-se da linha de 

pobreza, perde-se o benefício, de tal modo que, escolhe-se, por muitas vezes, 

cumular o benefício com o trabalho informal. 

Sem mudanças nas relações socioambientais e econômicas estruturantes, 

sem intervenção direta do Direito no combate a esse desastre social e ambiental que 

é a pobreza, sem a atuação de políticas públicas sustentáveis emancipatórias, os 

grandes eixos reprodutores do país não findarão, ao contrário, serão mantidos e 

fortalecidos a cada dia que um indivíduo tiver ainda, e de forma desumana, o direito 

assegurado de ser pobre. 

Avanços no Direito Antipobreza brasileiro estão sendo percebidos, apesar da 

conjuntura historicamente desfavorável. A estrutura da Constituição Federal de 1988 

inova qualitativamente o enfrentamento da pobreza, da exclusão e da desigualdade, 

tratando-os no bojo de seu texto constitucional e doutrinário.  

Os princípios e direitos fundamentais, a estrutura de Estado habilitada a 

executá-los e as diretrizes setoriais das políticas sociais de erradicação da pobreza 

a serem seguidas são aspectos que o constituinte de 1988 agregou ao rol normativo 

jurídico do Direito Antipobreza brasileiro e que são plenamente consistentes com as 

ideias do Estado Socioambiental e Democrático de Direito (DELGADO, 2003).  

No Brasil, essa relação é explicitamente reconhecida pela Constituição 

Federal de 1988, quando é preconizado no artigo 3°, inciso III, da CF/88, um dos 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: “III – erradicar a pobreza 

e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.” (BRASIL, 1988). 



 131 

 

Com todos os seus possíveis limites, a atual Constituição Brasileira criou o 

espaço jurídico adequado para combater pobreza, desigualdade, exclusão social e 

para efetivar políticas públicas configuradoras do Direito Antipobreza. 

Com isso, abriu as portas para as políticas públicas com o intuito de 

efetivação de uma justiça social e ambiental, como fica claro no preâmbulo 

constitucional, no qual se afirma que o Estado democrático e também 

socioambiental é: 

 

Destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a 
justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 
preconceitos. (BRASIL, 1988). 

 

O artigo 3°, incisos I, II, II, e IV, que preconiza a ordem de construir uma 

sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a 

pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, 

promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação; bem como o artigo 170, que dispõe que 

“a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa 

tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 

social”; da mesma forma o artigo 193, que dispõe sobre a ordem social brasileira e 

sua plataforma de base fundada no primado do trabalho, com objetivo de assegurar 

o bem-estar e a justiça social a todos; o artigo 225, que dispõe que é direito de todos 

ter direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo configurado como 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 

poder público e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes 

e futuras gerações, indicam a existência do conjunto de normas constitucionais que, 

programando diretrizes a serem seguidas e, figurando como norma geral a ser 

seguida diante das normas infraconstitucionais, o arcabouço jurídico e legal do 

Direito Antipobreza brasileiro, fundado na tutela do Direito Humano ao 

Desenvolvimento de forma sustentável, erradicando pobreza, exclusão 

socioambiental e desigualdade por meio da efetivação da cidadania. 

Cabe mencionar ainda, no rol do chamado Direito Antipobreza brasileiro, a 

Emenda Constitucional 31 de 14 de dezembro de 2000 (BRASIL, 2000), que 

modificava “o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzindo artigos 
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que criam o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza”, (artigos 79-82), embora 

tal fundo fosse somente instituído somente para vigorar dez anos depois, em 2010. 

A história de combate à pobreza no Brasil revela que as experiências de 

redução do nível de pobreza estão associadas, tradicionalmente, a períodos de 

crescimento econômico, não de desenvolvimento, quiçá, sustentável. Isso 

demonstra que o crescimento econômico pode ser suficiente, mesmo que 

configurando uma via lenta para combater a pobreza. Contudo, não é suficiente para 

combater a desigualdade no país. Nesse sentido, “embora conduza a uma redução 

da pobreza, a via do crescimento econômico necessita durar um longo período de 

tempo para produzir uma transformação relevante na magnitude da pobreza.” 

(BARROS; HENRIQUES; MENDONÇA, 2000). 

Importa destacar que nenhum direito, principalmente configurado como sendo 

uma norma constitucional programática, será efetivado sem um conjunto de ações 

coletivas e lutas. Não seria diferente com o cenário brasileiro, visto que a História 

revela as lutas sociais e o sentimento de esperança em que o texto constitucional se 

inspirou.  

A atual Filosofia do Direito inspirou a Constituição Cidadã brasileira, tendo em 

vista que a CF/88 é uma constituição dirigente, ou seja, enuncia um projeto de país 

e de sociedade e visa a mudar a realidade por meio não apenas da retórica de um 

discurso jurídico elástico, mas da teoria do direito, que tem uma dimensão 

normativa, que reflete sobre os fundamentos morais do direito ou a sua justificação 

normativa.  

Lecionam Thomas da Rosa Bustamante e Fabrício Bertini Pasquot Polido 

sobre o novo papel da Filosofia do Direito Internacional no pensamento jurídico-

político contemporâneo: 

 

A filosofia do direito não se reduz mais, como defendia a maioria das 
concepções do positivismo jurídico, ao problema da identificação do direito 
positivo e à determinação da validade e estrutura das proposições jurídicas. 
Além da imprescindível dimensão analítica ou conceitual, a teoria do direito 
tem também uma dimensão normativa, que reflete sobre os fundamentos 
morais do direito ou a sua justificação normativa. (BUSTAMANTE; POLIDO, 
2017, p. 9). 

 

Nesse mesmo norte de busca de efetivação de direitos por meio do texto 

normativo constitucional, Ferdinand Lassalle (2001, p. 162), em sua obra “O que é 

uma constituição”, afirma que: “é sempre bom lembrar para pensarmos 
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sociologicamente uma constituição e seu papel de transformação social: qual é sua 

natureza mais íntima e quais são os seus modos de atuar na sociedade.”.  

A constituição é a lei fundamental de um país e sua essência se apoia em 

pontuais fundamentos. Estes existem como relações de necessidade normativa, 

referem-se aos processos fundos, duradouros, constitutivos da vida em sociedade; 

sendo assim, a durabilidade de uma Constituição e sua adequação a determinada 

nação é espelhada no que Lassalle chama de “fatores reais de poder”: 

 

Estes são simultaneamente, os fatores reais de poder, são simultaneamente 
necessidades ativas que tomam corpo e forças ativas da sociedade, pois 
informam suas instituições, leis, mas produzem sentimentos e lealdades de 
grande poder de persuasão política. (LASSALLE, 2001, p. 163). 

 

A sociologia política preconiza que as forças sociais somente se transformam 

em fatores reais de poder quando metamorfoseadas em forças organizadas 

politicamente (REGO; PIZANI, 2013). 

O conjunto de ações, propósitos políticos, táticas e estratégias 

multidisciplinares e, cientificamente harmoniosas entre si, configura plataforma 

sólida para o Direito produzir e, mais que isso, efetivar um corpo de normas 

dispostas a promover cidadania, desenvolvimento sustentável, equilíbrio 

socioambiental e erradicação não apenas da pobreza, mas da desigualdade social. 

A normativa constitucional, seja ela programática ou não, deve efetivar 

direitos e “saltar” da retórica do texto frio da lei impressa em um papel, para galgar 

instrumentalização na busca de efetiva emancipação de seus cidadãos, posto que 

as lutas por uma qualidade de vida melhor e pela justiça distributiva devem ser 

fundamentos do Estado democrático e fonte sólida de suas atuações. Isso porque a 

norma constitucional sempre é precedida, em seu ciclo de formação, por grandes 

embates e lutas sociais. As lutas, de algum modo, se traduzem, se inscrevem, 

emergem no texto legal constitucional, normalmente são “paridas no conflito e pelo 

conflito.” (REGO; PINZANI, 2013, p. 164). 

Com a Constituição Federal de 1988, essa regra aparece visível a olho nu: 

 

A produção normativa nascida dela pode ser vista como tentativa de uma 
síntese jurídica do conflito e como modo de cicatrizar as feridas ainda 
abertas. Seu destino é o de abrir fendas, veredas para o futuro. (REGO; 
PINZANI, 2013, p.164). 
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Cumpre ressaltar o desabafo de Piero Clamandrei, jurista italiano constituinte 

de 1947, que ao ver finalizada a Constituição da República Italiana de 1948, afirmou: 

“Quanto sangue, quanta dor para chegar até ela? Os jovens que caíram em 

combate, os enforcados, os torturados, os mortos de fome nos campos de 

concentração na África, na Rússia.” (CALAMANDREI,1955, p. 26). 

Na luta pela Constituição Cidadã, foram quantos seres vivos, quantos índios, 

quantos negros, quantos jovens, quantas mulheres, quantas crianças, quantos 

homens, quantos animais, quanta flora, quantos injustiçados, miseráveis, pobres, 

excluídos e marginalizados, perseguidos e torturados, explorados e subutilizados em 

seu grande e imenso valor, desde a colonização até a queda da ditadura? A 

Constituição brasileira não deve ser apenas um discurso elástico e fácil de se 

lamentar quando não efetivada: em respeito à história, deve ser emancipatória, 

como é a luta pelo desenvolvimento sustentável em um Estado Socioambiental e 

Democrático de Direito. 

Por fim, a Constituição define e redefine os fins do Estado e, quando estes 

fins são fundados nos postulados do Estado Socioambiental e Democrático de 

Direito, assemelham-se ao objetivo maior dos processos constituintes modernos. 

Nesses moldes, não se pode nem se deve esquecer as sempre vivas e 

pertinentes lições de Habermas (2002), de que o Direito nem sequer existiria se não 

existissem direitos, afinal não se pode negar que uma Constituição é um programa 

de direitos e deveres de cidadania, que devem ser efetivados em um Estado 

Socioambiental e Democrático de Direito. 

A voz da democracia só se constitui com a real efetivação da cidadania, 

através de normas positivadas que reflitam a identidade da nação beneficiária da 

norma, seus conflitos e lutas, sua verdade e sua história. 

Nos ensinamentos de Norberto Bobbio (2014), uma Constituição não pode ser 

uma máscara de paz, que esconde o rosto cheio de rancores, de ressentimentos, de 

vergonha, de medo, de insustentabilidade, na tradução da conjuntura da sociedade 

moderna.  

Walquiria Leão Rego e Alessandro Pinzani discorrem e lembram o deputado 

Ulysses Guimarães, presidente nacional da Assembleia Constituinte, na sessão de 

encerramento dos trabalhos constituintes, apresentando à nação o que chamou – e, 

por muitas vezes fora nesta pesquisa chamada – de Constituição Cidadã, sobre a 

capital e primordial identidade da Constituição Federal de 1988 quanto à 
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emancipação política, jurídica, social, econômica, ecológica e cultural, que 

culminava, naquele instante, em uma normativa reveladora do desejo do povo 

brasileiro em ser protagonista de sua própria história: 

 

Há, portanto, representativo e oxigenado sopor de gente, de rua, de praça, 
de favela, de fábrica, de trabalhadores, de cozinheiras, de menores 
carentes, de índios, de posseiros, de empresários, de estudantes, de 
aposentados, de servidores civis e militares, atestando a 
contemporaneidade e autenticidade social do texto que ora passa a vigorar. 
Como caramujo, guardara para sempre o bramido das ondas de sofrimento, 
esperança e reinvindicações de onde proveio. (REGO; PIZANI, 2013, p. 
167). 

  

O arcabouço legal normativo e jurídico brasileiro de combate à pobreza, que 

constitui o Direito Antipobreza brasileiro, fundado no sofrimento, na esperança, na 

luta de milhões de brasileiros ainda sem voz, sem vez, sem direito a ter direitos e, 

absurdamente, sendo detentores do direito a ser pobre, mas cujos bramidos de dor 

e sofrimento foram guardados no bojo do texto constitucional à espera de políticas 

públicas transformadoras de combate ao desastre socioambiental da pobreza, é a 

via eficaz e mais segura de consolidar os postulados do Estado Socioambiental e 

Democrático de Direito de forma sustentável e desenvolvimentista. 

Cumpre ressaltar a importante análise da evolução dos conceitos de pobreza, 

desigualdade e exclusão social, dentro dos parâmetros capitais para a busca pela 

efetivação da cidadania socioambiental através do combate à pobreza e da busca 

pelo desenvolvimento sustentável como instrumento emancipatório na concretude 

dos direitos e deveres a ela inerentes. 

 

 

4.3 Pobreza, desigualdade e exclusão: origem e análise do cenário 
internacional e brasileiro do desastre socioambiental que é a pobreza 
 
 

A globalização configura o processo de internacionalização das economias 

capitalistas, e isso é visível, facilmente. Contudo, importa tecer sábias palavras de 

Amartya Sen e Bernardo Kliksberg sobre critérios de julgamento para esse 

fenômeno que ora se apresenta como herói, ora como vilão: 

 

Mas será que a globalização é mesmo uma nova maldição do Ocidente? Na 
verdade, ela nem é nova nem necessariamente ocidental; e não é nenhuma 
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maldição. Por milhares de anos, a globalização tem contribuído para o 
progresso do mundo, por meio da viagem, do comércio, da migração, da 
difusão de influências culturais e da disseminação do conhecimento e do 
saber. [...] Essas inter-relações globais têm sido, com frequência, muito 
produtivas no desenvolvimento de vários países. E não tem 
necessariamente tomado a forma de influência ocidental crescente. Na 
verdade, os agentes ativos da globalização não raramente se localizam bem 
longe do Ocidente. (SEN; KLIKSBERG, 2010, p. 18). 

 

Nesse diapasão, percebe-se que os agentes da globalização não são em sua 

totalidade nem europeus nem ocidentais: “de fato, a Europa teria sido muito mais 

pobre − econômica, cultural e cientificamente − se tivesse resistido à globalização da 

matemática, da ciência, e da tecnologia daquela época” (SEN; KLIKSBERG, 2010, 

p. 19). 

A análise da influência da globalização no processo de desenvolvimento e, 

por conseguinte, no nível de pobreza vivenciado por determinados países, comporta 

a diferenciação conceitual de alguns termos e institutos responsáveis por essa 

realidade, que se apresenta como um verdadeiro desastre socioambiental. 

Assim, necessário é diferenciar a pobreza, desigualdade, sensação de 

exclusão social e exclusão social no modelo econômico capitalista, visto que o 

fenômeno da globalização mantém relações intrínsecas com a evolução da exclusão 

social na modernidade. 

Importa pontuar algumas diferenças entre o termo exclusão e outros 

aparentemente correlatos, como exploração, pobreza e desigualdade, espécies que 

guardam entre si diferenças e semelhanças. 

De forma incipiente, pode-se destacar, para iniciar a análise da origem da 

pobreza e da sua distinção da exclusão e da desigualdade, o pensamento de 

Zaffaroni, que guarda uma certa lógica não tanto voltada à dignidade da pessoa 

humana, mas a uma seara da frieza do sistema capitalista que ainda não se rendeu 

a ela. O autor afirma que estar excluído não significa ser explorado. Para ele, “ser 

explorado é uma dialética; sem explorador, não existe explorado”, porém, “o incluído 

não precisa do excluído”, assim, o excluído seria alguém “fora do sistema produtivo, 

que perturba, que está demais, que nasceu errado, descartável”; “estar excluído não 

significa ser explorado.” (FEITOSA, 2013). 

O conceito de exclusão emerge antes mesmo do conceito da pobreza, não 

porque aquela seja causa desta, é a via inversa: o desastre provocado pela pobreza 

social ou ecológica, normalmente no âmbito da sociedade moderna industrial que se 
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é que se autoadjetiva de sustentável, leva os seres vivos à exclusão e 

marginalização, a deterem um direito não positivado e nem normatizado em nenhum 

diploma legal alienígena ou interno, que é o absurdo direito de ser pobre, 

principalmente nos países do hemisfério norte. 

Por essa razão, o conceito de exclusão se mostra, por vezes, útil 

metodologicamente quando utilizado, para se entender as causas, consequências e 

espécies desse desastre que, historicamente, permeia e destrói o meio ambiente e o 

equilíbrio do seu sistema e de toda a coletividade socioambiental que é a pobreza. 

 É o que se observa dos ensinamentos de Amartya Sen e Bernardo Kliksberg: 

 

[...] O conceito de exclusão tem se demonstrado útil como ideia 
organizacional. Muitas privações e violações de direitos humanos de fato 
assumem a forma da exclusão de prerrogativas individuais elementares que 
deveriam ser dadas como certas, como o acesso à justiça ou a liberdade de 
expressão. A linguagem de exclusão é suficientemente apta, assim como o 
são a versatilidade e o alcance do seu conceito. Podemos, com proveito, 
discutir uma variedade de exclusões, escolhidas a partir de uma diversidade 
de áreas, abrangendo os campos político, econômico e social. (SEN; 
KLIKSBERG, 2010, p. 33). 

 

Na conjuntura atual do capitalismo e do modelo econômico do liberalismo, do 

consequente declínio do Estado do Bem-Estar Social e do crescimento das 

empresas transnacionais, percebe-se que a precarização e a diferenciação nas 

relações de trabalho geram os fenômenos da exclusão e desigualdades sociais 

(exército de excluídos) em uma proporção jamais visualizada na história, isto 

porque, na conjuntura da sociedade industrial moderna, há maior exploração e, 

consequentemente, uma maior exclusão. 

O sentimento de desamparo que emerge na era moderna é percebido e 

notado quando o Estado reestrutura a sua função e passa a deter a preocupação 

com o novo fenômeno da exclusão social, oriundo do antigo fenômeno da pobreza 

(DUPAS, 2005). 

 

 

4.3.1 A exclusão social como elemento de análise e verificação da pobreza 
 

 

Atrelado ao fenômeno da globalização, o consumismo fundado no modo de 

vida das sociedades ocidentais − principalmente dos países do hemisfério sul, que 
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multiplicam, sem nenhuma sustentabilidade, o comportamento dos países do 

hemisférios norte − aponta para a crescente conjuntura do sentimento de 

desamparo, posto que quem não consome na proporção da sociedade ocidental, 

sente-se desamparado não só socialmente, mas pelo Estado que não tutela de 

modo eficaz o fenômeno da exclusão social. É o que se constata dos ensinamentos 

de Maria Luiza Feitosa: 

 

A precarização e a diferenciação nas relações de trabalho representam 
fatores que, aliados à crise do Estado de Bem-Estar, especialmente na 
chamada periferia do mundo capitalista, levaram à enorme exclusão e a 
desigualdades sociais. Mais do que explorados, este processo começou a 
gerar um exército de excluídos, entes vulneráveis que sequer conseguem 
pertencer ao mercado de consumidores. (FEITOSA, M. L. A., 2013a, p. 
106). 

 

Percebe-se que há uma anedota latino-americana quando da projeção do 

consumo da sociedade ocidental. Essa anedota, contada por Wolfe e referida em 

Dupas, caricatura a sociedade consumidora dos países periféricos seccionada em 

três grupos: a) detentores de cartões de crédito; b) os que não possuem, mas 

gostariam de possuir; c) os que nunca sequer ouviram falar em cartão de crédito, 

conforme Feitosa (2013), que complementa:  

 

Há autores que enfatizam a compreensão de que o capitalismo, ao suscitar 
a racionalidade acumulativa e individualista, instigadora de competição 
entre os agentes, teria concebido a categoria do ‘outro’ como alguém a ser 
vencido, em processo de hiperobjetivação do mundo [...] Para Dupas, o 
atual padrão de acumulação do capital, aliado à revolução tecnológica, teria 
mudado o conceito de ocupação, trazendo novos e piores parâmetros para 
as relações de emprego – quais sejam,flexibilidade, precariedade, 
instabilidade, entre outros. Segundo Martins, a sociedade capitalista ‘exclui 
para incluir, mas incluir de outro modo, segundo suas próprias regras’, 
seguindo sua própria lógica. (FEITOSA, M. L. A., 2013a, p. 106-107). 

 

Nessa conjuntura falha, a sociedade contemporânea passa a consumir como 

parte da realização social e pessoal, elevando, assim, o sentimento de exclusão 

relativizado da era moderna: necessidades básicas passam a configurar o “ter” 

material. A satisfação de vida passa a ser medida pelo “ter” e não pelo “ser”, 

aumentando, consequentemente, não mais a sensação de exclusão social atual, 

mas a própria exclusão social da modernidade e desconfigurando o real sentido de 

qualidade de vida socioambiental. 

 



 139 

 

Com a globalização, ante o agravamento da desigualdade, o tema da 
exclusão social se dissemina em análises interdisciplinares, abrangendo 
questões econômicas, políticas, sociológicas, antropológicas, psicológicas 
etc., e impactando as concepções de integração social e/ou de ordem social 
[...] Atente-se, pois, que a abordagem da exclusão, além de transversal, é 
multidimensional e multinível. Segundo Gerry Rodgers, abrange o acesso a 
bens e serviços, assim como engloba questões de segurança, justiça e 
cidadania, podendo representar desde a exclusão do mercado de trabalho 
(desemprego) à exclusão do trabalho regular (trabalho precário e parcial) ou 
mesmo à exclusão no mercado de trabalho (diferença entre empregos ruins, 
de maior oferta, e empregos bons, de maiores exigências), tudo isto em um 
quadro que pode mudar de acordo com critérios como raça, gênero, idade 
etc. (FEITOSA, 2013, p. 108). 

 

Nesse contexto, importa ressaltar a conceituação de Guarry Rogers sobre os 

“velhos” e os “novos excluídos”.  

Os “velhos excluídos” são aqueles que sempre viveram em situação de 

exploração, suportando formas diversas de colonização (terceiro mundo e periferia); 

noutro norte, os “novos excluídos” são os grupos até recentemente integrados, mas 

marginalizados do padrão de desenvolvimento considerado ideal, em razão de 

guerras ou crises econômicas. (SACHS, 2005). 

Por esta razão, no contexto da distinção entre aqueles que historicamente 

configuram como excluídos e os recentemente incluídos na exclusão social, é que 

se percebe a real preocupação com o fenômeno da exclusão: antes da exclusão 

moderna, preocupava-se, tanto o Estado como a sociedade, com as condições de 

exploração na qual a exploração se dava; no contexto moderno, tal preocupação 

também apresenta roupagem moderna, tendo em vista que a maior dificuldade de 

encontrar formas de inserção social vence a então preocupação com as condições 

da exploração. Assim, atualmente, inserir na sociedade o excluído é o papel capital 

das políticas públicas sociais do Estado moderno, conforme se extrai dos 

ensinamentos da doutrina moderna: 

 

Para aqueles Estados cujos governos abraçam orientação social, importa 
adotar as necessárias políticas públicas de inclusão, nos mais variados 
campos; para o mercado e para a sociedade civil, os mecanismos da 
inclusão passam pela instrumentalização de recursos econômicos e 
humanos, a serem repassados ao Estado sob a forma de contribuição. Há 
que se pensar aqui na substituição de valores econômicos meramente 
estéticos ou matemáticos por valores sociais éticos, que abrangem a 
responsabilização dos agentes na urgente tarefa de promoção da igualdade 
social e da proteção dos vulneráveis. (FEITOSA, 2013, p. 109). 

 



 140 

 

A exclusão social é percebida em diferentes níveis, quais sejam: exclusão do 

mercado de trabalho, do trabalho regular, do acesso a moradias decentes e a 

serviços comunitários, do acesso a bens e serviços, dentro do mercado de trabalho, 

da possibilidade de garantir a sobrevivência, do acesso à terra e dos direitos 

humanos. Todos esses níveis configuram uma das facetas do fenômeno da 

exclusão social e exemplificam a conceituação interdisciplinar do mesmo, bem como 

o posicionamento estatal em busca da inserção: 

 
 
Diante da abrangência desse quadro teórico e conceitual, cabe reconhecer 
que a questão da exclusão ficou tão expandida e complexa, que hoje não se 
luta mais contra a exploração imposta pelas condições exaurientes do 
trabalho, como ocorreu no período do fordismo. Na atualidade, muitos 
sustentam que o impacto das estruturas globalizantes teria obrigado, em 
definitivo, os Estados a adotarem fórmulas capazes de garantir alguma 
inserção no trabalho, ainda que ao custo da perda de garantias 
constitucionais, conformando-se estoicamente com a ideia de perder os 
anéis para não ficar sem os dedos. (FEITOSA, 2013 p. 108). 

 

O tipo de desenvolvimento (in)sustentável reflete no nível da exclusão social. 

No terceiro mundo e na periferia internacional, o modelo de crescimento pautado e 

construído na dependência emerge e desemboca nas teorias dos modelos de 

desenvolvimento de Furtado: 

 

A exclusão pode ainda estar vinculada ao tipo de desenvolvimento adotado 
pelo país, sabendo-se que não se trata, no caso dos países periféricos, de 
uma opção. Neste ponto, no Brasil, cabe destacar a dimensão histórica e 
estrutural da exclusão, gerada pela divisão social de trabalho e pelos 
processos de exploração capitalistas. É a dupla crise da periferia, a qual se 
refere Furtado: a da própria civilização industrial, oriunda da racionalidade 
instrumental exauriente e a crise espenicadas economias periféricas, em 
razão da dependência. (FURTADO, 2002, p. 68). 

 

Aliado ao modelo de desenvolvimento e diante do reflexo do uso do termo 

multidisciplinar, exclusão social significa desde estar excluído da possibilidade de 

“garantir a sobrevivência física, até um sentimento subjetivo de ressentimento por 

não desfrutar de bens, capacidades ou oportunidades que outros indivíduos 

desfrutam.” (FEITOSA, 2013, p. 108). 

A sensação de exclusão apresenta-se diferente nos países centrais e nos 

periféricos; não obstante as fontes serem idênticas, percebe-se que o grau efetivo é 

diferente. A plataforma de construção multidisciplinar da exclusão social é 

responsável pela origem idêntica e pelos reflexos divergentes. 
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Quando da análise da exclusão social em um quadro comparativo entre os 

países ricos e os pobres, Dupas leciona com perfeição que aquele conceito se 

diferencia da pobreza quando se trata da qualidade de vida socioambiental dos 

países ricos, e a falta desta nos países pobres: 

 
 
A existência nos países mais ricos de mecanismos públicos de bem-estar 
social, faz que o conceito de exclusão relevante para eles possa ser, 
em alguma medida, descolado daquele de pobreza, o que não me 
parece pertinente no caso dos países nos quais os cidadãos não dispõem 
dessa rede de proteção. (FEITOSA, 2013, p. 110, grifo nosso). 

 

Nesse contexto, diante da evolução conceitual da exclusão social, importa 

destacar a fundamental importância deste conceito para o estudo do desastre 

socioambiental que se configura a pobreza e para a diferenciação de pobreza e 

desigualdade. É o que se percebe mediante a recente preocupação com a 

desigualdade e a pobreza no mundo moderno, mesmo que tais fenômenos já sejam 

antigos na história da civilização humana: 

 

Nesse ponto da análise, outra assertiva se impõe: o fato de sempre ter 
havido exclusão, mas de ser recente a preocupação com a 
desigualdade e a pobreza. Martins, ao pontuar que o capitalismo gera 
excluídos e incluídos segundo sua lógica egoística, assevera que quem está 
incluído pelo capital pode estar sendo desenraizado de sua condição 
humana, do sentimento de solidariedade e respeito para com o outro. 
(MARTINS, 2007, p. 34, grifo nosso).  

 

Importa destacar que, nos países subdesenvolvidos, chamados anteriormente 

de terceiro mundo, como o Brasil, surgiram os esquemas de facilitação, clientelismo, 

favorecimentos e corrupção. Nesses países, não há que se falar em 

inclusão/exclusão de minorias, uma vez que excluídos são a maioria, ou, do ponto 

de vista dos incluídos, simplesmente os “outros”, que em nada se assemelham aos 

destinatários do direito emancipatório do desenvolvimento sustentável. 

Esta racionalidade despolitizada teria afastado, especialmente no contexto da 

periferia, a possibilidade da programação política do desenvolvimento inclusivo e 

plural, única maneira de materializar, em prol de todos, o conceito de 

desenvolvimento que interessa ao conjunto do país que deve ser, sem sombra de 

dúvidas, sustentável, posto que, se o desenvolvimento não gera inclusão, 

sustentável ele não pode vir a ser considerado. 
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O foco da definição de exclusão social em países periféricos é divergente do 

apresentado nos países desenvolvidos. A face fundamental da exclusão é percebida 

quando da real incapacidade de satisfazer as necessidades básicas, que não é o 

sentimento gerado pela exclusão social nos países ricos e desenvolvidos. 

 

 

4.3.2 As várias dimensões da pobreza social e ecológica e da desigualdade 
socioambiental 
 

 

A aferição de políticas públicas para a redução da exclusão e das 

desigualdades se baseia em mecanismos de averiguação da pobreza e, por esta 

razão, antes de invocar a política socioambiental nesta pesquisa, pertinente é 

entender o fenômeno que se apresenae como fato gerador para a formação de um 

vasto número de políticas assistências sociais e ambientais no Brasil. 

Leciona Eduardo Rabenhorst (2006) que a pobreza é um fenômeno complexo 

e que, de maneira macro e muito genérica, pode-se defini-la como “uma situação na 

qual as necessidades humanas básicas não são adequadamente atendidas” 

(ROCHA, 2003, p. 15).  

É certo que ainda na sociedade moderna, mesmo a pobreza sendo um 

fenômeno muito antigo, existe muita discussão sobre a identificação de tais 

necessidades humanas e dos seres vivos de forma macro − visto o desenvolvimento 

sustentável emancipar o cuidado de todos com qualquer forma de sentir e viver, 

incluindo seres humanos, faunas, flora, e todas as formas vivas conhecidas no meio 

ambiente. 

Não se pode negar que as necessidades se confundem com preferências 

subjetivas, e qualquer intervenção do Estado no sentido de construir preferências 

coletivas, em nome de um bem comum, poderia, como ocorre com o discurso 

elástico dos direitos humanos e do desenvolvimento sustentável, soar como ação 

autoritária e perigosa. Isso porque, destaca Rabenhorst (2006), as necessidades 

humanas básicas podem variar de uma cultura para outra, são históricas e estão 

atreladas ao diversos modos de produção, tendo em vista que, em uma sociedade 

plural, cabe aos grupos sociais a tarefa de definir suas necessidades fundamentais e 

identificar os meios de satisfazê-las. 
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Prosseguindo sob os ensinamentos de Rabenhorst (2006), percebe-se ainda 

ser possível a construção de uma definição objetiva e universal das necessidades 

humanas básicas, de modo que, na vertente do filósofo grego Epicuro, por exemplo, 

há tempos que a história registra a existência de um inventariado de uma lista básica 

das necessidades humanas que comportava quatro modalidades: a) as 

necessidades naturais indispensáveis (beber, comer etc.); b) as necessidades 

naturais dispensáveis (sexo, amor etc.); c) as necessidades vãs e artificiais 

(riquezas, glória etc.); d) as necessidades vãs e irrealizáveis (desejos de 

imortalidade etc.). No âmbito da sociedade moderna industrial, Abraham Maslow, 

psicólogo norte-americano, elaborou um rol diferente que compreende: 

 

Uma distinção hierárquica entre as necessidades humanas básicas 
atreladas à sobrevivência (motivações de deficiência) e as necessidades 
ligadas à satisfação e desenvolvimento pessoais (motivações de 
crescimento).  (MASLOW, 2006, p. 73). 

 

Nas palavras de Rabenhorst: 

 

As primeiras são do tipo fisiológico (comer, beber, respirar etc.) e seu déficit 
ameaça a própria existência dos indivíduos. Contudo, como os seres 
humanos não possuem apenas uma dimensão biológica, e demandam mais 
do que a mera sobrevivência, faz-se mister pensar ainda um segundo nível 
de necessidades, do tipo psicológico, que estão vinculadas diretamente à 
ordem de satisfação: pertencimento (amor, amizade, relações afetivas etc.) 
estima (respeito, atenção, liberdade). Todo modelo de hierarquização das 
necessidades humanas é fortemente criticável. Porém, dificilmente alguém 
pode negar que as necessidades acima identificadas afetam a própria 
possibilidade de existência e atuação dos indivíduos como efetivos sujeitos. 
(RABENHORST, 2006, p. 74). 

 

Importa destacar as pertinentes lições do economista chileno Manfred Max-

Neff, quando preconiza que não se deve confundir as necessidades humanas 

propriamente ditas com os meios que satisfazem tais necessidades. Discorre o 

autor: 

 
As necessidades humanas básicas são invariáveis, mas a forma como as 
sociedades procuram satisfazer tais necessidades é algo culturalmente 
determinado. Tal distinção é fundamental para entendermos o fenômeno da 
pobreza. Afinal, estamos acostumados a identificar a pobreza apenas com 
os aspectos de subsistência. Contudo, ser pobre não é apenas não dispor 
de bens primários essenciais. Na verdade, cada tipo de necessidade 
humana básica não satisfeita corresponde um tipo de pobreza. Dessa 
forma, existe pobreza de subsistência, mas também pobreza de proteção, 
pobreza de afeto, pobreza de entendimento etc, cada uma delas gerando 
patologias específicas. (MAX-NEFF, 1993, p. 15). 
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É nesse contexto que o estudo intitulado de “Linhas de pobreza”, de Amartya 

Sen, faz-se salutar na tentativa de entender a real diferença entre pobreza absoluta 

e relativa. A pobreza absoluta seria a que expressa a não satisfação de um conjunto 

de necessidades básicas, o “mínimo vital”; a relativa se configura quando se 

compara uma camada que alcançou patamar mínimo de sobrevivência a estratos de 

maior renda e bem-estar com a dimensão da desigualdade, adotando como 

referência o padrão de riqueza alcançado (SEN, 1997). 

O conteúdo da linha de pobreza está intrinsecamente relacionado ao grau de 

arbitrariedade estabelecido na sociedade, visto que a definição de pobreza que terá 

efetividade será a que a sociedade considera razoável, diante das dimensões 

conceituais, culturais e políticas. 

Os pobres, conforme as linhas de pobreza, são aqueles cuja renda não atinge 

exatamente a indicada pela linha de pobreza. Após identificação da linha de 

pobreza, o cálculo do quociente entre o número de pobres e a população total 

(índice impróprio) deve ser levantado e observado. Aquilo que não contempla a 

distribuição de renda entre os mais pobres falseia o tipo de políticas que deveriam 

ser assumidas para combater a pobreza. 

 As linhas de pobreza incluem mais do que simples alimentos básicos para 

traçar suas definições. Na construção da linha de pobreza, são envolvidos 

elementos como moradia, saneamento, educação, saúde, segurança, previdência, 

cidadania. Como as sociedades são diferentes, os elementos utilizados para 

determinar o corte entre os pobres e os não pobres devem também distinguir 

conforme a cultura, os costumes, as expectativas, os hábitos e a identidade de cada 

comunidade. Isso evidentemente acarreta um problema para definir pobreza de 

forma objetiva, quando há países e regiões muito díspares. 

Desta forma, sempre haverá um grau de arbitrariedade envolvido na 

demarcação entre pobres e não pobres. A definição de pobreza que terá efetividade 

será aquela que a sociedade considera razoável. O enfoque mais conveniente é a 

pobreza vista como dificuldade de acesso real aos bens e serviços mínimos 

adequados à sobrevivência humana digna. Na sociedade moderna, percebe-se que 

esse acesso é balizado por duas vias: a renda disponível e as políticas públicas de 

bem estar social que, fundadas nos pilares do Estado Socioambiental e Democrático 

de Direto, apresentam-se como políticas públicas socioambientais  
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Assim sendo, Sen salienta que identificar quem é pobre não implica por si só 

um direito legal à assistência pública social. Isso vai ser direito a ser conferido se o 

Estado a que o indivíduo pobre pertence tem condição de conferir a ele este direito; 

se o Estado, possuindo a capacidade de tutelar este dever que lhe seria inerente, 

assim conseguir. Segundo Sen e Kliksberg: 

 

A pobreza deve ser definida a partir da variabilidade interpessoal na 
conexão entre renda e capacidades [...] a igualdade de oportunidades passa 
por uma igualdade de capacidades. (SEN; KLIKSBERG, 2010, p. 109). 

 

A pobreza não é uma questão de escassez de bem-estar, senão de 

incapacidade para conseguir bem-estar precisamente pela ausência de meios. A 

necessidade de reconstruir o Estado, a transformação no welfare, a ideia de que não 

há direitos sem responsabilidades, o desenvolvimento alternativo e a estrutura 

política radical utópica, bem como a solidariedade intergeracional são meios 

capazes de “ajuda para auto ajuda”.  

Importa destacar que pobreza não é apenas penúria, é, sobretudo, não 

conseguir alçar-se à condição de sujeito capaz de comandar seu próprio destino, 

como salientou Demo e ratificou Eduardo Rabenhorst (2006). A pobreza possui 

características não econômicas, configura o não ter e também o não ser, ou estar 

impedido de ser. Amartya Sen salienta que a “pobreza deve ser vista como privação 

de capabilities básicas em vez de meramente como baixo nível de renda, que é o 

critério tradicional de identificação da pobreza.”. 

Rabenhorst (2006, p. 74) ressalta o neologismo de Amartya Sem, que 

designa as “possibilidades e as chances que uma pessoa tem de realizar seus 

objetivos, de levar o tipo de vida que considera valiosa, e de incrementar suas 

possibilidades reais de escolha.”, para discorrer sobre o segundo conceito de Sen 

sobre a pobreza: 

  

O segundo conceito proposto por Sen é o de funcionamentos (functionings), 
outro neologismo que se refere a todos os modos de ser e de agir dos 
indivíduos, isto é, ao poder ser e ao poder fazer de uma pessoa. Tais 
funcionamentos variam dos mais elementares (alimentar-se, preservar a 
vida etc.) aos mais complexos (respeito, reconhecimento etc.). As 
capacidades, por seu turno, refletem as opções abertas aos indivíduos por 
diferentes conjuntos de funcionamento. Tal distinção possibilita ao 
economista hindu a construção de uma noção de justiça social que 
ultrapassa a mera distribuição e bens sociais primários - como é o caso do 
modelo proposto por Rawls - e o estabelecimento de uma diferença entre as 
noções de pobreza absoluta (nível de vida abaixo do mínimo fisicamente 
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adequado) e pobreza relativa (decorrente do nível de desigualdade 
socioeconômica de uma sociedade). A identificação das necessidades 
humanas básicas não é importante apenas para um melhor entendimento 
da pobreza. Ela é vital também para a própria compreensão dos direitos 
humanos, como bem mostrou Galtung (1994). De fato, as necessidades 
humanas mantêm uma relação complexa com os direitos. (RABENHORST, 
2006, p. 75). 

 

Portanto, ainda que o estudo da pobreza não possa nunca ser limitado a uma 

análise da desigualdade ou da exclusão, tal fenômeno, via de regra, sempre é 

associado a uma renda mínima ou insuficiente. Isso significa que a renda representa 

um elemento capital no estudo sobre pobreza, mesmo não sendo o único e 

determinante em sua conceituação. 

O problema de avaliar a pobreza só por meio da renda é que esta última não 

reflete a real qualidade de vida que o Estado Socioambiental e Democrático de 

Direito define como direito ao bem-estar do indivíduo, não configurando garantia real 

de que o direito à felicidade humana, que não consegue coexistir com a pobreza, 

está sendo ou não alcançado. A renda não revela, por completo, o bem-estar dos 

indivíduos. 

É verdade que muitas vezes se tenta combater pobreza a fim de expandir a 

felicidade humana. Todavia, para Gilberto Dupas (1999), a pobreza não seria o 

verdadeiro inimigo da felicidade, nem mesmo a riqueza, mas sim, o produtivismo. A 

pobreza deve ser definida, então, a partir da variabilidade interpessoal na conexão 

entre renda e capacidade. A suficiência de determinados níveis de renda deve ser 

julgada em termos de capacidade (SEN, 1999). 

Nesse sentido, Amartya Sen preconiza que, para definir a pobreza, dois 

passos devem ser dados: o primeiro, identificar os pobres entre a população geral; o 

segundo, considerar as diferentes características comuns aos pobres para chegar a 

uma avaliação do nível de pobreza na sociedade (REGO; PINZANI, 2013). 

Para caracterizar e definir pobreza, duas perspectivas devem ser analisadas 

de forma que uma não exclua a outra, absolutamente, ambas devem ser utilizadas 

de forma complementar e cumulativamente. A primeira seria analisar a pobreza por 

uma perspectiva descritiva, identificando a mesma como sendo o reconhecimento da 

privação, devendo conduzir à recomendação de medidas. A segunda, sob a vertente 

política, analisando e identificando a pobreza como um foco de medidas que a 

sociedade deve tomar para enfrentar determinados problemas (DUPAS, 1999). 



 147 

 

É fato que a pobreza deve ser entendida como a incapacidade de satisfazer 

necessidades básicas, todavia não é trivial definir necessidades básicas, de modo 

que é preciso levar em conta outros conceitos para se chegar ao conceito de 

pobreza. A ideia de linha de pobreza lecionada por Sen é, de fato, um grande 

avanço na elaboração conceitual de pobreza, não obstante ele mesmo afirma que 

outros elementos são necessários para uma definição mais completa e macro desse 

desastre antigo, mas, infelizmente, sempre atual. A exclusão, inclusive, como já 

analisada, deve carregar em sua construção conceitual a definição de pobreza e 

envolver a ideia de linha de pobreza, isto porque a pobreza pode também ser 

definida como a principal dimensão da exclusão (DUPAS, 1999). 

A pobreza abarca vários conceitos e inúmeras construções, essa realidade é 

percebida em razão do processo de formação conceitual da pobreza, visto que a 

mesma emerge ora como causa, ora como consequência, contudo, 

independentemente de sua conceituação, sempre como desastre. 

Conceituar pobreza se torna difícil como o é conceituar sustentabilidade, 

desenvolvimento sustentável e direitos humanos, devido aos seus inúmeros 

significados. O conceito retórico, elástico, multiuso desses institutos, quando não 

utilizado com poder de transformação social, ambiental, econômica, cultural, política 

e jurídica, podem sabotar a luta pela efetiva cidadania ao invés de tutelá-la, pois 

passa-se a visualizar o desastre da pobreza como algo natural a ser lamentado, e 

não modificado, quando não se torna, inclusive, um discurso de aceitação da 

existência do direito a ser pobre. 

A certeza que se percebe quando da conceituação da pobreza é a de que a 

mesma não é construída apenas com elementos econômicos e direcionados à 

renda. São inúmeros os elementos de constituição da pobreza, podendo ser 

destacados: a insatisfação de necessidade básicas, o impacto negativo ao meio 

ambiente equilibrado, a privação da capacidades, os índices dos programas 

internacionais e internos de desenvolvimento, as vozes dos pobres, o conceito 

extraído dos ordenamentos jurídicos, a cultura regional de cada sociedade moderna. 

Pobreza, então, possui, ironicamente, conceito rico de detalhes, mesmo que 

espelhe a mais pobre da condição humana: a ausência da cidadania, que, por 

conseguinte, configura a falta do direito a ter direitos, da retirada da inserção 

socioambiental do ser vivente, da morte política como cidadão em uma sociedade 

plural, antes mesmo da existência de sua morte física. 
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Pobreza enfim, pode ser definida, nos tempo atuais e em meio aos ditames 

do Estado Socioambiental e Democrático de Direito, como sendo o desastre 

socioambiental criado − não nascido, visto que a mesma só se mantém em razão da 

ação humana − que permeia, historicamente, a evolução dos seres vivos, sendo 

causa da desigualdade e exclusão e possuindo, como elementos intrínsecos de seu 

processo de manutenção, elementos econômicos e não econômicos. 

Há a necessidade de consideração de fatores subjetivos quando da 

construção do conceito de pobreza, visto que, capital não confiar somente em 

indicadores quantitativos, visto que, tentar simplificar a medição da pobreza 

recorrendo a um indicador só, especialmente a indicadores ligados à renda e ao 

consumo.  

É cristalino que combater pobreza, conceituando-a de forma micro, é 

combater números, por isso o crescimento econômico consegue combater a 

pobreza, lentamente, mas não erradica a desigualdade, visto que esta, como o 

conceito macro de pobreza, depende de ações qualitativas para a sua 

desconstituição.  

Seebohm Rowntree, em 1901, já distinguia algumas espécies de pobreza, 

como a existência da pobreza primária e secundária, além de seu conceito geral:  

 

A pobreza primária é definida pela dificuldade ou impossibilidade de 
satisfazer necessidades básicas, como nutrição, moradia, etc. por meio da 
renda. A pobreza secundária é definida pelo fato de que, também quando 
sua renda é suficiente, em si para satisfazer as necessidades, os pobres 
não conseguem fazê-lo por razões não imediatamente ligadas à renda. 
(SILVA, 2013, p.15) 

 

A filósofa Paulette Dieterlen faz a distinção da pobreza extrema e da pobreza 

moderada, considerando tanto do ponto de vista econômico quanto do ético, do 

ponto de vista objetivo e também do subjetivo: 

 

Os pobres extremos são as pessoas que não possuem um nível de nutrição 
suficiente, o qual incide em um desempenho físico e mental deficiente, que 
não lhes permite participar do mercado de trabalho, nem em atividades 
intelectuais como a educação. 
Os pobres extremos nascem e morre, em modo geral, na mesma situação. 
Por outro lado, os pobres moderados são os que, devido ao grau de 
desenvolvimento de um país em um momento dado, não satisfazem as que 
se consideram como necessidades básicas. Diferenciam-se dos pobres 
extremos por terem a capacidade, porém não oportunidades, de participar 
de atividades econômicas e intelectuais. (DIETERLEN, 2003, p. 27). 
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Diante da distinção entre pobreza extrema e moderada, é nítido que o Estado, 

por via de sua ação instrumentalizada através das políticas públicas, deve 

preconizar medidas imediatas e de urgência para retirar os pobres extremos da 

situação de marginalização, fraqueza e vulnerabilidade. 

Lilian Lopes Ribeiro e Emerson Marinho distinguem a pobreza voluntária da 

involuntária. Essa distinção é capital quando da análise da política socioambiental de 

erradicação da pobreza, visto que, os pobres involuntários seriam aqueles que se 

assemelhariam ao conceito supracitado de pobres extremos, definido por Paulette 

Dieterlen, e que, mesmo com renda acima da extrema pobreza, beirando a migração 

para a pobreza moderada ou até mesmo ingressando nelas, são considerados 

pobres involuntários porque não possuem respaldo estatal para emergir e sair da 

pobreza além das ações que lhe são possíveis pela via individual, ou seja, pela 

consecução de renda. Seria o caso de uma família que, mesmo em condições de 

trabalho, não possui acesso a direitos básicos em razão da ausência de outros 

mesmos direitos básicos. 

Noutro norte, os pobres voluntários seriam aqueles que, em condições de 

trabalho e possuindo acesso a direitos básicos, mantém a pobreza como, 

naturalmente, elemento intrínseco de sua realidade e da sociedade em que vivem. 

Seria o caso de uma família que, com membros em idade adulta e em pleno gozo de 

saúde laboral, mantêm a ociosidade e se valem da política estatal. Isso é 

perfeitamente possível principalmente em países do hemisfério sul, onde a 

desigualdade, a má distribuição de renda, a ausência fiscalizatória e de poder de 

polícia do Estado se fazem presentes. 

Quando tal realidade é constatada, a política pública assistencial de combate 

à pobreza e o arcabouço jurídico inerente ao sistema normativo antipobreza devem 

sofrer ajustes substanciais, isso porque corre-se o sério risco de o Estado estar 

tutelando o extremamente pobre involuntário, em igualdade com o moderado pobre 

voluntário. Consequentemente, a política se torna injusta, fugindo de seu objetivo 

genuíno de tutela de hipossuficientes, tratando como iguais espécies de pobrezas 

diferentes. 

A preocupação com os mais pobres é tão intensa e sugere ações 

multidisciplinares que ultrapassa, inclusive, a teoria difundida por algumas correntes 

de desenvolvimento sustentável, perfazendo uma grande inquietação quando da 
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solidariedade entre gerações e seu aspecto de sustentabilidade ambiental, como 

leciona Joan Martínez Alier: 

 

[...] Não é uma reverência sagrada à natureza, mas, antes, um interesse 
material pelo meio ambiente como fonte de condição para a subsistência; 
não em razão de uma preocupação relacionada com os direitos das demais 
espécies e das futuras gerações de humanos, mas, sim, pelos humanos 
pobres de hoje. (ALIER, 2007, p. 34). 

 

A pobreza social é, sem dúvida, um desastre socioambiental, pois a pobreza 

social, em suas diversas faces, pode dar causa a uma pobreza ecológica. 

 É certo que a sustentabilidade ambiental e social, dentre as demais 

perspectivas de sustentabilidades já analisadas no capítulo anterior, se, por alguma 

situação, não forem efetivadas, mantidas e nem valorizadas como plataforma central 

de um Estado Socioambiental e Democrático de Direito, provocará o desastre 

socioecológico da pobreza, que produzirá derivações e impactos negativos e 

estrondosos para o equilíbrio do meio ambiente e da preservação de toda forma de 

vida. Faz-se mister a perseguição dessa plataforma, posto que o estado 

Socioambiental e Democrático de Direito preza pela justiça socioambiental, pela 

erradicação da pobreza e das desigualdades e pela concretude do Direito Humano 

ao Desenvolvimento sustentável como instrumento emancipatório de consecução 

para a cidadania da geração presente e das gerações futuras,  

 Nesse aspecto, percebe-se uma outra face da pobreza: a sua multiplicação. 

A pobreza social pode gerar uma face obscura dela mesma, qual seja, a pobreza 

ecológica; a pobreza ecológica, sendo incipiente em determinado momento no 

desequilíbrio do meio ambiente, poderá gerar a pobreza social. É o que se constatou 

nos Estados Unidos quando do combate ao racismo ambiental e do nascimento do 

movimento de justiça ambiental. 

  A pobreza ecológica pode, em determinados momentos, estar 

intrinsicamente relacionada com a pobreza social e os níveis de consumo da 

população. Constata-se isso quando o nível de renda alta, acima da linha de 

pobreza, pode ensejar em atitudes de consumo ambientalmente mais limpas; 

consequentemente, renda mais baixa, atitudes ambientalmente mais prejudiciais. 

Isso se deve ao fato de que os pobres possuem menor poder aquisitivo para arcar 

com a luta contra a poluição ambiental, sendo inclusive, muitas vezes, sujeitos 
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inseridos em seu contexto, sofrendo bem mais com os efeitos do desequilíbrio 

ecológico. 

 É de se imaginar o pobre extremo que sobrevive sem qualidade de vida, em 

meio aos lixões a céu aberto, que incrivelmente ainda existem no Brasil, mesmo 

diante das legislações específicas de tutela e regulação do Direito Ambiental. O 

pobre, nessa condição, tem assegurado pelo Estado o direito que não está 

positivado na Constituição Federal de 1988: o direito a ser pobre, visto que o seu 

direito à vida se torna prejudicado porque, simplesmente, vida não possui, apenas 

luta pela sobrevida, em meio à pobreza ecológica em que está inserido e que o leva 

a ser um pobre também social. 

 O caminho inverso também ocorre. O pobre social que, em meio as más 

condições de sobrevida, torna o ambiente ainda mais pobre involuntariamente, pois 

não detém acesso nem a direitos básicos de vida, nem goza de instrução para a 

emancipação da pobreza social, nem do combate à pobreza ecológica. 

 Elenir Almeida Santos discorre sobre esta dura e real situação 

socioambiental brasileira, que não permite a produção de um espaço que contemple 

os interesses coletivos para a construção da cidadania e de condições ecológicas de 

sobrevivência: 

 

Nesse sentido, enfatizamos que a realidade socioambiental brasileira e, a 
da maioria dos países da américa latina, abrange as populações envolvidas 
em situações de injustiça socioambiental, como populações indígenas, 
populações litorâneas e ribeirinhas (pescadores e caiçaras), populações 
urbanas marginalizadas, trabalhadores e populações rurais, trabalhadores 
extrativistas, entre outros.    
A crise ambiental tem origem na mesma racionalidade que empurra milhões 
de pessoas em todo o mundo para áreas desprovidas de infraestrutura que 
proporcione condições mínimas de conforte socioambiental. Essa 
racionalidade econômica não permite a produção de um espaço que 
contemple os interesses coletivos para a construção da cidadania e de 
condições ecológicas de sobrevivência. (SANTOS, E. A., 2014, p. 267-268). 

 

 Consuelo Yoshida (2011) ratifica a necessidade dos postulados do Estado 

Socioambiental e Democrático de Direito serem efetivados com urgência e 

prioridade, mediante a constatação da real situação do ambiente social e ecológico 

brasileiro e, indo além, quando também, de forma cumulativa, na maioria das vezes, 

percebem-se os inúmeros prejuízos que a pobreza e a desigualdade podem 

ocasionar em seus aspectos social e ecológico. 
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  Para a autora, temas como poluição, biodiversidade, exploração de 

recursos naturais renováveis e não renováveis, efeitos climáticos complexos, devem 

ser relacionados tanto para análise quanto para a implementação de soluções às 

questões da pobreza, miséria, desigualdade, exclusão, desemprego, riqueza, má 

distribuição, racismo ambiental e social, valores culturais, organização política, 

social, jurídica, econômica, ambiental e cultural. Nesse sentido, é perceptível 

constatar que muitas intervenções ambientais, através de políticas públicas, que têm 

o objetivo de reduzir os efeitos sobre a pobreza, consequentemente acarretam 

benefícios para o meio ambiente e vice-versa. 

  Ou seja, combater pobreza de forma macro, identificando-a como um 

desastre socioambiental e conectada aos inúmeros elementos de sua manutenção 

que não apenas os econômicos, visualizando que ora ela configura causa, ora 

consequência da ausência de efetivação dos postulados do Estado Socioambiental 

e Democrático de Direito, é atestar que a pobreza social gera a pobreza ecológica, e 

a pobreza ecológica gera a pobreza social. Assim, ambas são, portanto, combatidas 

pelo mesmo ramo do Direito, qual seja, o Direito Antipobreza. 

 Tratar a água, o ar, melhor sanear, proteger os animais, dentre outras ações 

ambientais geram a diminuição da pobreza, efetivando, por consequência, a 

cidadania, bem como oferecem um meio ambiente ecologicamente equilibrado aos 

seus detentores, através de um eficiente desenvolvimento sustentável. 

 A relação intrínseca entre o meio ambiente, a esfera econômica e a vida 

social deve ser observada quando das ações de combate à pobreza e à 

desigualdade, principalmente em países como o Brasil, que detém um quadro de 

desigualdade que mantém o alarmante e crescente quadro de pobreza nos dias 

atuais. 

 No capítulo anterior, restou constatado que os problemas sociais podem 

gerar insustentabilidade por si mesmos, além de afetar a sustentabilidade ecológica. 

Nesse sentido, agregando a conceituação de pobreza como um desastre 

socioambiental, a qual é mantida pela ação humana, não criada por si só, percebe-

se que a problemática ambiental deve ser analisada por uma perspectiva técnica e 

pela perspectiva das relações jurídicas e sociais. 

 O desenvolvimento sustentável, emancipatório e configurado como direito 

humano por si só, é considerado a questão central no combate à pobreza e para a 

efetivação da cidadania. Isso é perfeitamente visível não somente por seus 
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resultados técnicos, mas enquanto as causas profundas que um desenvolvimento 

insustentável gera, como a pobreza, miséria, desigualdade, fome, exploração, 

poluição, desastres humanos e naturais provocados pelas ações errôneas ou 

omissões humanas. 

 A pobreza ecológica é evidenciada quando percebe-se que o meio 

ambiente e a pobreza social se encontram, dividindo a mesma fatia de desigualdade 

e exclusão, de modo que, na luta por empregos em um mercado de trabalho 

desprotegido e vulnerável, os mais pobres, configurando os pobres na linha da 

pobreza extrema,  buscam terras na zona rural e urbana, para, muitas vezes, fincar 

moradia, produzir alimentos e subsistir em desconformidade aos postulados do 

Estado Socioambiental e Democrático de Direito. 

 Nesse sentido, importa analisar, como feito com a exclusão, a diferença 

substancial entre desigualdade e pobreza, visto que, não obstante sejam institutos 

diferenciados, importam em auxiliar a compreender as modificações que o 

ordenamento jurídico de Direito Antipobreza devem, urgentemente, sofrer em países 

como o Brasil, visto que, como já sabido, o crescimento econômico lentamente pode 

combater a pobreza, mas, nunca, a desigualdade. Isso porque a renda e o 

crescimento econômico, atrelados a outros elementos não econômicos, podem 

erradicar a pobreza configurada na linha de uma renda mínima, ou máxima, contudo 

não é suficiente para começar a reduzir a desigualdade no pais. 

 O Direito Antipobreza brasileiro deve, de forma capital, incluir em sua 

plataforma jurídica − consequentemente, as políticas públicas que emanam da 

legislação antipobreza, também sofreriam tal adequação − o importante fator no 

combate à pobreza, que é o reconhecimento da relação entre ela e a desigualdade. 

 Importa destacar, que, nos ensinamentos de Goran Therborn (2013), a 

desigualdade que deve perturbar a qualquer ser humano decente é a capacidade 

desigual de funcionar como um ser humano, a desigual capacidade de escolher uma 

vida digna e de boa qualidade – sobre condições de domínio de tecnologia humana 

e conhecimento humano. Ao menos para analisar desigualdade, deve-se concentrar 

na recusa de capacidade de funcionamento humano completo, isto é, devendo-se 

concentrar na vida digna da humanidade. Dessa forma, o autor aponta três 

derivações de desigualdade: 
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Desigualdade vital, referindo a construção social de oportunidades 
desiguais aos organismos humanos. Isso está sendo estudado pela 
avaliação das taxas de mortalidade, expectativa de vida, expectativa de 
saúde (expectativa de anos de vida sem nenhuma doença grave), e 
diversos outros indicadores de saúde da criança, como peso de nascimento 
e crescimento corporal por certa idade. Pesquisas sobre fome e má nutrição 
também são utilizadas. 
Desigualdade existencial, a alocação desigual de personalidade, isto é, de 
autonomia, dignidade, níveis de liberdade, e de direitos ao respeito e 
desenvolvimento próprio. Foi dada uma formulação legal fértil em uma Lei 
Britânica de ‘Common-Law’ em vigor em 1923 (sobre mulheres 
canadenses): ‘As mulheres são pessoas em questão de dores e 
penalidades, mas não são pessoas em matéria de direitos e privilégios’. 
(Munroe. Sem Data) 
Desigualdade de recursos, fornecendo agentes humanos com desigualdade 
de recursos para agir. É aqui onde a maioria das desigualdades começa, 
com a chegada do primeiro contracheque, desconsiderando o fato de que 
até então muitos corpos já foram enterrados, e várias vidas foram atrofiadas 
para sempre por humilhação e degradação. Entretanto, a importância 
central da desigualdade de recursos é inegável. Os recursos de ação são 
de diversos tipos, todavia seguindo o rastro monetário da renda nos levará 
bastante longe. Como Michael Sandel (2012:3) apontou recentemente, 
esses dias não ‘não são’ de muitas coisas que o dinheiro não compre. Mas, 
sua primeira fonte é normalmente dos pais, a sua riqueza, o seu 
conhecimento e o seu apoio. Devemos prestar nosso respeito para eles 
abaixo, examinando a desigualdade de oportunidade e mobilidade social. 
(THERBORN, 2013, p. 48-49). 

 

 Mário Camargo Neto (2013), diante dessa  conjuntura, afirma que os países 

podem ser classificados em três grupos: aqueles cuja renda nacional é insuficiente 

para garantir o mínimo considerado indispensável para cada um de seus cidadãos; 

aqueles cuja renda per capita é elevada, e a desigualdade de renda entre os 

indivíduos é, em grande parte, compensada por transferência de renda e pela 

universalização de acesso a serviços públicos, ou seja, ocorrendo um 

subfinanciamento crônico dos direitos sociais; por fim, aqueles cujo montante de 

recursos disponíveis é suficiente para garantir o mínimo essencial a todos, de modo 

que a persistência de pobreza absoluta se deve à má distribuição de renda.  

 Não resta dúvida que o Brasil se encontra no terceiro grupo, ficando claro 

que a pobreza é mantida no país em razão da forte desigualdade na distribuição dos 

recursos, ou seja: o Brasil não é um país pobre, é um país desigual e injusto com 

muitos pobres (YOSHIDA, 2011). 

 No cenário brasileiro, a pobreza e desigualdade andam juntas. O Direito 

Antipobreza brasileiro e, consequentemente, as políticas públicas oriundas dele 

devem se curvar à modificações e adequações urgentes e necessárias, de modo 

que cumpram e obedeçam aos postulados do Estado Socioambiental e Democrático 
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de Direito. Somente por esta via e passando pela redução da desigualdade de renda 

e da tutela de outros elementos não econômicos já analisados é que se conseguirá 

iniciar, com seriedade, o combate e a erradicação da pobreza.  

 Não é por acaso que, como já visto, a Constituição estabeleceu que a 

redução das desigualdades sociais é um dos objetivos da República Federativa do 

Brasil e o fez no mesmo dispositivo em que consagrou a erradicação da pobreza 

(artigo 3°, III, da CF/88) (BRASIL, 1988). 

  Nesse cenário adverso e constitutivo do direito não positivado a ser pobre, é 

cristalina a urgente adequação da ação estatal brasileira diante da problemática 

socioambiental atrelada as políticas públicas. 

 É evidente que configura o paradoxo determinante na vida política e jurídica 

deste início de século a busca pela efetivação da cidadania e do desenvolvimento 

sustentável como instrumentos capazes de erradicar pobreza e a desigualdade 

diante das demandas sociais e ambientais de uma nova natureza emergente, que 

aparece em decorrência da crise socioambiental e da disseminação de situações de 

incerteza, exigindo, assim, do Estado, intervenções pontuais e eficazes na busca 

pela concretização dos direitos fundamentais e da qualidade de vida inerentes à 

dignidade da pessoa humana.  

 Uma das formas que aparenta ser eficaz no Brasil na luta contra a pobreza 

e na efetivação do Direito Humano ao Desenvolvimento, este sendo sustentável, é a  

intervenção estatal na ordem socioambiental, mediante a implementação de 

adequações jurídicas às políticas públicas sociais e ambientais, por meio da 

obediência a normas positivadas na Constituição Cidadã referente à tutela da 

Seguridade Social. Entre seus ramos dotado de legitimidade e força política 

transformadora da realidade hipossuficiente social e ambiental, encontra-se a 

Assistência Social que, conforme analisada no primeiro capítulo, em tempos de 

crise, configura um direito fundamental que pode ser denominado Direito 

Antipobreza, em razão de seu caráter emancipatório da pobreza e desigualdade, 

emergindo como um instrumento de combate à pobreza, de efetivação da cidadania 

e de busca da concretização do Direito Humano ao Desenvolvimento sustentável. 

 O Direito Humano ao Desenvolvimento é campo de atuação dos demais 

direitos, ratifica a concretude dos direitos humanos já existentes e valida o ciclo das 

políticas públicas estatais, especialmente das sociais, em virtude de ser notória a 

perda de capacidade do Estado, em tempos de crise socioambiental, de determinar 
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e proporcionar eficientemente políticas que vão ao encontro das novas carências da 

era atual, com o equilíbrio do sistema socioambiental, através da implantação de 

ações estatais pautadas na plataforma de construção do desenvolvimento 

sustentável e da sustentabilidade em suas diversas perspectivas, com a efetividade 

dos direitos e obrigações inerentes à cidadania, ao desenvolvimento e ao combate à 

pobreza. 

A capacidade do combate à pobreza é percebida quando as políticas públicas 

passam a constituir instrumentos de efetivação e concretização dos direitos 

socioeconômicos e na busca do pleno desenvolvimento, não sendo permitido que 

tais medidas e ações sejam mecanismos que impetrem na opinião pública o 

engessamento da ação estatal (MESTRINER, 2001). Segundo Feitosa, M. L. A.: 

 

Assim, a análise da pobreza precisa adotar, além da perspectiva 
econômica, aspectos políticos e sociais. Para MeghnadDesai (1995), é 
igualmente importante tratar a questão da pobreza como conceito social 
subjetivo, que engloba inclusive a disposição dos não pobres em transferir 
renda aos mais pobres de sua sociedade e os mecanismos de realização 
desta meta. (FEITOSA, 2013, p. 110). 

 

 

O desenvolvimento econômico permeia a atuação estatal, assim sendo, a 

assistência social se apresenta como uma das mais variadas formas de intervenção 

do Estado no direito ao desenvolvimento (TRINDADE, 2002).  

Partindo da concepção de João Bosco Leopoldino da Fonseca de que o 

desenvolvimento econômico abrange uma esfera qualitativa, e não quantitativa, 

como o crescimento econômico – em um contexto social dos direitos humanos – 

evidencia-se a intrínseca importância da juridicidade das políticas públicas 

assistenciais na busca constante pelo desenvolvimento sustentável, tendo em vista 

o número cada vez maior de pessoas que vivem em condições subumanas de 

extrema hipossuficiência socioeconômica e à margem do desenvolvimento. 

Importa ressaltar que, historicamente, no Brasil, medidas e ações 

governamentais de caráter assistencial sofrem críticas da opinião pública e inserem-

se em contextos políticos desprovidos de legitimidade jurídica (SPOSATI, 2005).  

 

No Brasil, programas de transferência direta de rendas, como o Bolsa 
Família (Lei no 10.836/2004), por exemplo, provocam a revolta da classe 
média, sob o dis-curso de que a transitoriedade e a gratuidade da ajuda, 
embora reduzam a pobreza,criam, na verdade, uma geração de cidadãos 
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desocupados e preguiçosos. O ranço contra a inclusão diz muito da 
ignorância de uma sociedade que se programou para ser servida, 
usufruindo entre seus pares o bem-estar produzindo pelo conjuntosocial. Ao 
deixar de incluir e qualificar maciçamente a mão de obra nacional, o país 
hoje padece da ameaça de desindustrialização e da perda geral de 
conquistas, o que acabará afetando a todos (SILVA, 2013, p.96) 

 

Cumpre destacar que a cultura dos excluídos pode configurar como sendo 

mais rica do que aquela do consumismo dos ricos, quando se percebe que o 

desamparo estatal, por meio das falhas das políticas públicas, sociais ou não, e a 

crescente violência da periferia passam a ser realidades vividas e, infelizmente, 

aceitáveis na era moderna. 

Entretanto, o princípio da solidariedade humana, o próprio desenvolvimento 

sustentável, herança maior da proteção da pessoa humana no Estado 

Socioambiental, encontra-se em constante resiliência no âmbito do desenvolvimento 

socioeconômico.  

Não há como conceber, em dias atuais, apenas um aspecto simplista de uma 

solidariedade pontual, presente, mediata. A solidariedade que permeia o campo 

jurídico socioeconômico, que configura a razão de ser das políticas sociais e que se 

desdobra na concretização do desenvolvimento e no combate à pobreza, incorpora 

a sustentabilidade das gerações presente e futura, como meio eficaz da constante 

busca pela efetivação da tutela jurídica dos direitos sociais (ROCHA, 2012). 

É nesse contexto que a seguinte indagação ganha forças e proporções 

coerentes no mundo globalizado e moderno: “De quanta assistência ao 

desenvolvimento necessitam os países pobres?”. Essa questão pode e deve 

influenciar a prestação positiva dos Estados que aderem ao modelo de Bem-Estar 

Social, como é o caso do Brasil, quando da instrumentalização das políticas públicas 

assistenciais de combate à pobreza, tendo em vista que o Direito Humano ao 

Desenvolvimento é inerente ao ser humano e ao Estado que, como personalidade 

jurídica e política, desenvolve suas áreas de atuação, não apenas cresce. 

Nessa conjuntura, diante da realidade brasileira, a erradicação da pobreza e a 

redução das desigualdades sociais devem, em obediência aos postulados do Estado 

Socioambiental e Democrático de Direito e com objetivos concretos de efetivação da 

cidadania e da busca pelo desenvolvimento sustentável, caminhar juntas. Mais que 

isso: devem guiar e permear todas as políticas públicas brasileiras e, de forma 

pontual, as assistenciais, tuteladas pela ordem social brasileira, configuradoras do 
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direito assistencial brasileiro, contidas no Direito da Seguridade Social, atuante no 

âmbito do Direito Socioambiental e, por conseguinte, pertencentes ao Direito 

Antipobreza brasileiro. 

 

 

4.4 Reconhecimento das políticas públicas assistenciais socioambientais 
brasileiras 
 

 

Os países pobres e desiguais necessitam de assistência quanto ao 

desenvolvimento socioeconômico e socioambiental há muito tempo já evidenciado 

nos países considerados desenvolvidos, ou simplesmente ricos.  

Não há, entretanto, como desassociar o desenvolvimento de um Estado da 

plenitude da cidadania nele vivenciada, posto que, conforme Hannah Arendt, a 

cidadania configura o direito a ter direitos, direitos estes que, sem dúvida, integram o 

rol dos direitos do/ao desenvolvimento, posto que, sem concretização da cidadania, 

a pobreza e a exclusão social não conseguem ser efetivamente combatidas e os 

países pobres e desiguais não alavancam o salto de que tanto necessitam para sair 

da pobreza e emergirem no desenvolvimento sustentável e socioambiental.  

Diante desse cenário de desastre socioambiental e em países como o Brasil, 

a pobreza, a desigualdade e a insustentabilidade do desenvolvimento geram o caldo 

da exclusão social e a consequente ineficácia do direito à cidadania e bem-estar, 

consequentemente, à qualidade de vida de toda forma vivente. Necessária é, 

portanto, para a concretização do desenvolvimento e da cidadania e, 

consequentemente do combate à pobreza que macula a efetivação dessa mesma 

cidadania, a execução de planos de ação para a redução da desigualdade e da 

pobreza na esfera socioambiental. 

A tão necessária assistência ao desenvolvimento para os países pobres 

configura a indispensável conjugação entre esses dois supracitados conjuntos 

conceituais. Nesse sentido, precisa, em caráter de urgência, ser realizada, em prol 

do humano e em resgate das situações de vulnerabilidade; do contrário, não 

passará de objeto de retórica (FEITOSA, M. L. A., 2013a). 

Cumpre ressaltar que, no âmbito das políticas públicas inerentes ao Direito 

Antipobreza, os chamados Direitos ao Desenvolvimento – DaD – propósitos mais 
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protetivos do que promocionais, dialogam com os agentes sociais e se realizam 

materialmente não exatamente pela emissão de leis, mas pelo aprimoramento de 

políticas públicas e diretrizes programadas para a realização do desenvolvimento 

sustentável e efetivação da cidadania. 

As Metas de Desenvolvimento do Milênio sumarizam a conjugação desses 

direitos, com a necessária compreensão de desenvolvimento como processo plural, 

além da roupagem apenas econômica do termo. Nesse norte, Sachs (2005) afirma 

que os países pobres devem levar a sério o fim da pobreza e efetivar a dedicação 

dos recursos nacionais para o combate à mesma, em vez de investir em gastos com 

guerras, corrupção, disputas e políticas internas. 

A possibilidade de combate à pobreza, desigualdade e exclusão, com a 

consequente efetivação do Direito Humano ao Desenvolvimento, deriva da 

necessária e urgente elaboração, por via de políticas públicas, da Estratégia de 

Redução da Pobreza Baseada nas Metas de Desenvolvimento do Milênio, para que 

o denominado “Teatro de sombras” – pobres fingem que fazem reformas; ricos 

fingem que ajudam – possa ser efetivamente desarticulado, e uma parceria entre o 

âmbito público e o privado, bem como um pacto global entre ricos e pobres possa, 

de fato, ser efetivado e executado (SACHS, 2005). 

Nesse cenário, as políticas públicas se apresentam como instrumentos 

capazes de, norteados pelo Direito Antipobreza, fundado na plataforma jurídica do 

Estado Socioambiental e Democrático de Direito, figurarem como vias pertinentes e 

seguras da busca pelo desenvolvimento sustentável e pela efetivação da cidadania 

por meio do combate à pobreza, desigualdade e exclusão socioambiental. As 

políticas públicas, ao ignorarem ou não reconheceram a percepção socioambiental 

em que devem estar inseridas, estão, indubitavelmente, fadadas ao fracasso. 

A crise ambiental, atrelada aos graves problemas sociais, têm origem na 

mesma racionalidade que direciona milhões de pessoas em todo o mundo para 

áreas desprovidas de infraestrutura que proporcionem condições mínimas de 

conforto socioambiental: “Essa racionalidade econômica não permite a produção de 

um espaço que contemple os interesses coletivos para a construção da cidadania e 

de condições ecológicas de sobrevivência.” (SANTOS, E. A., 2014, p. 268). 

Quando se trata de políticas públicas, é importante frisar que, quando as 

ações do Estado, nos três níveis de esfera político-administrativas, partem da escuta 

das vozes dos pobres, vítimas da pobreza social ou ecológica, ou, na maioria dos 
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casos, de ambas, obtém-se resultados sólidos e a adesão dos atores sociais 

envolvidos. 

Importa destacar que, consideram-se políticas públicas: 

 

As diretrizes e os princípios que orientam a ação do poder público, 
estabelecendo regras, métodos e procedimentos para o gerenciamento das 
relações entre o poder público e a sociedade, isto é, mediando o contato 
entre os atores da sociedade e do Estado. O que equivale a dizer que as 
políticas públicas são, nesse caso, meios de gerenciamento explicitados em 
documentos formais, tais como, leis, programas e linhas de financiamento 
norteadores de ações que, geralmente, implicam o emprego de recursos 
públicos. (SANTOS, E. A., 2014, p. 268-269). 

 

Para Fábio Comparato (1997, p. 7), política pública seria “como uma 

atividade, isto é, um conjunto organizado de normas e atos tendentes à realização 

de um objetivo determinado”. Já Ada Pellegrini define política pública como: “o 

conjunto de atividades do Estado tendentes a seus fins, de acordo com metas a 

serem atingidas. Trata-se de um conjunto de normas, atos e decisões que visam os 

fins primordiais estatais.” (GRINOVER, 2008, p. 164).  

É certo que políticas públicas se referem a institutos diversos, incidindo em 

várias áreas do conhecimento, da atuação humana e dos setores sociais, não 

devendo se esgotar por uma única via ou um único sistema. Desta forma, a política 

pública, juridicamente, configura um complexo de decisões e normas de natureza 

variada, com medidas e ações heterônomas, sendo uma categoria jurídica nova, 

uma espécie normativa nova, além dos princípios e regras já reconhecidos há mais 

tempos como categorias normativas  

As políticas públicas são conduzidas por meio de um processo de elaboração, 

implantação e, sobretudo, são refletidas em resultados que expressam formas de 

exercício do poder político, incluindo a distribuição e redistribuição do poder, a 

importância do conflito social, político, jurídico, ambiental, econômica e cultural nos 

processos decisórios, a divisão dos custos de sua implementação e os benefícios 

sociais, econômicos e ambientais que podem ser alcançados com sua adoção 

(SANTOS, E. A., 2014). 

Por assim ser, a formação da política pública, na visão de Maria Paula Dalari 

Bucci (2006), comporta, pelo menos, quatro elementos capitais para a configuração 

desta noção complexa, quais sejam: ação, quando o Estado é incitado a agir; 

coordenação, configurando a necessária articulação das diferentes esferas do poder 
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público; processo, de várias naturezas − administrativa, orçamentária, legislativa; por 

fim, o programa, que significa o conteúdo da ação governamental propriamente dita, 

configurando o resultado das opções políticas concretas tomadas para a garantia da 

efetivação dos mais variados direitos. 

No que concerne ao ciclo das políticas públicas, a mesma autora leciona que 

a política pública emerge observando, por fora legal, as seguintes etapas: 

formulação, execução, avaliação, fiscalização e controle. A cumulação de todos 

esses elementos é que valida a formação da política pública; na ausência de um 

deles, resta prejudicada a efetivação de qualquer política pública (BUCCI, 2006). 

Ao final, percebe-se que, a elaboração de uma política pública objetiva definir 

quem decide o quê, quando, com quais consequências e para quem, visto que, as 

políticas públicas devem atender às demandas, principalmente dos setores 

excluídos e marginalizados da sociedade, por sua condição de maior 

vulnerabilidade.  

Contudo, essas demandas que formam a plataforma de existência das 

políticas públicas, interpretadas pelos detentores dos cargos públicos relevantes, 

nem sempre correspondem exatamente às necessidades reais e aos reclames 

genuínos da população. Nesse contexto, pontua, com maestria, Albert Tévoédjré: 

 

De fato, não é mais necessário constatar o fracasso das políticas públicas 
implantadas, que proporcionaram a nossos povos muito poucas 
oportunidades de progresso, pois as realidades relacionadas com a morte, a 
doença, a ignorância, a integração social, não oferecem motivos de grande 
satisfação. Agora, podemos dizê-lo: a natureza do poder, que orienta as 
nossas decisões e anima os nossos programas de ação, com frequência 
não condiz com as necessidades e os objetivos que deveríamos ter em 
mira. Ao contrário, esse poder reforça, por vezes, uma outra realidade, o 
‘contradesenvolvimento’ (TÉVOÉDJRÉ, 1981, p. 107). 

 

Diante da ineficácia da formação e do ciclo de execução de algumas políticas 

públicas na história da intervenção estatal, ao que o autor chamou em 1981 de 

“contradesenvolvimento”, atualmente pode-se entender – mediante os postulados do 

Estado Socioambiental e Democrático de Direito, com fulcro na efetivação da 

cidadania e da busca pelo desenvolvimento sustentável como via de emancipação 

na consecução da erradicação da pobreza, da desigualdade e da exclusão – que o 

que ocorre quando não se consegue atingir determinada efetivação de direitos, por 

meio dos objetivos não alcançados da política pública, é a constatação da 
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insustentabilidade da política pública, seja em seu âmbito jurídico, social, ambiental, 

econômico, político ou cultural.  

Com isso, “as políticas públicas se prestam apenas a reduzir agrudizações e 

se constituem em espaço para que o grupo no poder possa, de um lado, conter 

conflitos e, de outro, responder ‘humanitariamente’ a situações de agravamento” da 

miséria e espoliação de grupos sociais.  

 No capítulo anterior, as mais variadas perspectivas da sustentabilidade foram 

objeto de análise, de modo que é cristalino o entendimento de que, quando os 

objetivos de uma política pública não são efetivamente alcançados nem sentidos 

pelos seus beneficiários, tem-se a insustentabilidade da mesma, em alguma ou 

algumas das perspectivas já estudadas anteriormente.  

É o que se observa principalmente no âmbito das políticas públicas 

socioambientais no Brasil. Grande parte do arcabouço das políticas públicas 

inerentes à erradicação do desastre socioambiental da pobreza, no Brasil, são 

insustentáveis socialmente ou ambientalmente. Muitas conseguem sustentabilidade 

política ou econômica, contudo não alcançam resultados satisfatórios em razão de 

não deterem as outras perspectivas da sustentabilidade que são imprescindíveis 

para o pleno funcionamento das mesmas e a consecução dos objetivos traçados. 

As políticas públicas a serem desenvolvidas em nosso país devem ter o norte 

da concretização da cidadania e do desenvolvimento sustentável em todas as suas 

dimensões, integrando os diversos aspectos sociais, políticos, econômicos e 

ambientais, bem como atendendo às necessidades de inclusão social, erradicação 

da pobreza, desenvolvimento e sustentabilidade, visto que essas são determinações 

constitucionais. 

A junção e a presença de todas as dimensões da sustentabilidade na 

formação e execução da política pública brasileira, principalmente das políticas 

socioambientais de combate à pobreza, é forma visível de ganho de legitimidade e 

eficácia das mesmas no âmbito do Estado Socioambiental e Democrático de Direito, 

tendo em vista que as políticas públicas de combate à pobreza devem servir e visar 

à promoção dos direitos fundamentais e, necessariamente, reduzir a desigualdade 

social e de renda, os impactos da ação humana no ambiente e, consequentemente, 

efetivar cidadania e desenvolvimento sustentável. 

Cumpre ressaltar que, do ponto de vista das políticas públicas, da mesma 

forma da percepção conceitual da pobreza, torna-se necessário utilizar outros 
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parâmetros para enfrentar esse desastre socioambiental além da renda, pois essa 

dimensão apenas, como já analisado, não retrata adequadamente a sobreposição 

de vetores de destituição identificáveis nas situações de pobreza crônica e extrema. 

A política pública deve considerar os elementos tangíveis e menos tangíveis, 

econômicos e não econômicos, psicossociais e relacionais, os vetores diversos da 

vulnerabilidade que justificam a atuação de qualquer política pública assistencial no 

Brasil.  

No âmbito da formulação de políticas públicas ambientais, há uma robusta 

deficiência do Estado Brasileiro nesse sentido, mesmo diante do visível sistema 

legislativo ambiental que, na verdade, ao que parece, não há um “esvaziamento” do 

papel do Estado, mas, talvez, uma ineficiência diante dos instrumentos prescritos 

nas normas vigentes, dada à desarticulação e à assistematização das políticas 

públicas formalmente instituídas. 

Assim, embora se reconheça progressivamente o valor inato do meio 

ambiente diante da capital importância do mesmo na consecução dos postulados do 

Estado Socioambiental e Democrático de Direito, uma vez que durante muito tempo 

os recursos naturais foram dados como infinitos ou tratados como produtos à 

disposição humana, a ineficácia pública, acrescida do ainda pequeno envolvimento 

da sociedade têm trazido danos irreparáveis a vários ecossistemas.  

Essa realidade, associada às consequências da pobreza social e ecológica, 

deixa transparecer que o poder econômico ainda exerce impactos extremamente 

fortes no planejamento e na implementação de políticas ambientais substanciais, 

principalmente diante do esvaziamento da noção de desenvolvimento sustentável, 

posto que, de forma falha, na maioira das vezes e, erroneamente e desvirtuando o 

real significado de desenvolvimento sustentável como via emancipatória, muitas 

violações têm sido cometidas no âmbito da sociedade moderna. 

Nesse contexto, voltado à política pública ambiental eficaz, percebe-se que as 

populações atingidas, geralmente social, econômica e politicamente frágeis, são não 

raro invisibilizadas, sendo a situação socioambiental agravada pelo esquecimento de 

suas demandas, tendo em vista que os problemas ambientais são uma construção 

cuja relevância é dada em razão da validação de argumentos por autoridade 

científica, atenção da mídia, dramatização do problema, incentivos econômicos, 

dentre outros vetores  
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Segundo tal perspectiva, os bens ambientais até podem ser convertidos em 

recursos, desde que dentro de limites razoáveis, posto que, dentro da lógica da 

ecologia política, os recursos não são dados, mas construídos.  

A sustentabilidade, então, modernamente, não é mais uma questão de manter 

e aperfeiçoar os atuais recursos ambientais; trata-se agora de criar recursos. Como 

contraposição a esta perspectiva, é importante aumentar a criação de áreas de 

conservação ambiental, em prol das gerações vindouras  

As políticas públicas socioambientais no Brasil estão, sem sombra de 

dúvidas, avançando a passos lentos quando emergem com o objetivo de erradicar 

pobreza e desigualdade socioamabiental. Os resultados concretos obtidos desde o 

período da promulgação da Constitução Federal de 1988 até o ano de 2014 refletem 

que a luta por efetivação de cidadania e pela busca do direito ao desenvolivmetno 

que seja sustentável, ainda são precários, contraditórios com o rumo da política 

social e ambiental traçados na normativa constitucional. 

Na prática política, as políticas públicas socioambientais brasileiras de 

erradicação da pobreza e pertencentes ao grupo dos dispositivos legais do Direito 

Antipobreza geram alguns avanços pontuais e, ainda assim, insatisfatórios. Isso 

ocorre porque a política brasileira é pautada, em seu maior contexto, em elemento 

econômicos de erradicação da pobreza, sendo desprovidas da preocupação 

qualitativa desses elementos, valendo-se do quantitativo dos mesmos. 

Combate-se pobreza, ainda que lentamente, como já analisado, com 

crescimento econômico, contudo não há que se falar em erradicação da pobreza e 

efetivação da cidadania se os elementos utilizados nas execuções das políticas 

públicas forma apenas quantitativos, e não qualitativos. Ou seja, é emergente a 

adequação das políticas públicas socioambientais brasileiras aos norteamentos 

intrínsecos inerentes ao Estado Socioambiental e Democrático de Direito. 

Uma política pública de erradicação da pobreza ausente da consecução dos 

objetivos do Estado Socioambiental e Democrático de Direito alcança avanços 

mitigados, isso porque a luta ideológica contra a pobreza é substituída, no 

imaginário popular, “por uma estratégia técnica internacional de focalização das 

políticas sociais no campo da ‘linha de pobreza’, erigida pelo Banco Mundial e por 

seus aúlicos internos como prioridade máxima de toda política social.” (DELGADO, 

2003). 
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Diante dessa conjuntura, é visível que a afirmação de uma política pública 

cidadã no Brasil se contrapõe à tese da focalização na linha da pobreza enquanto 

estratégia geral de enfrentamento das causas estruturais e históricas da pobreza; 

prova disto é que o Programa do Bolsa Família não está conseguindo erradicar a 

pobreza no Brasil, apenas consegue atingir um de seus objetivos principais, que é 

garantir o direito à vida de milhões de brasileiros no Brasil (REGO; PINZANI, 2013). 

Nesse sentido, são visíveis os avanços dignos de nota na redução do quadro 

de pobreza extrema e moderada no Brasil, tributados, em parte, a políticas 

assistenciais de transferência de renda, como o Bolsa Família e o Bolsa Verde. 

Embora estudos recentes consigam comprovar que há avanços consideráveis nos 

últimos anos, no Brasil, no que concerne ao combate à pobreza, ainda não se 

consegue avançar em escala similar no tocante ao complexo problema da 

desigualdade socioambiental no país. 

É o que se revela do mais recente estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), segundo o qual o ciclo ininterrupto de transformações 

sociais em 10 anos (2004-2014) é visível. Conforme a pesquisa, todos os dados 

relacionados às questões sociais têm apresentado melhora e permitiram a 

constituição de um colchão de amortecimento às crises, pontuou André Calixtre 

(2017), diretor de Estudos e Políticas Sociais do Ipea no lançamento da Nota 

Técnica PNAD 2014 – breves análises. Para o pesquisador: “a renda crescente, a 

diminuição da desigualdade de renda, além da melhoria dos programas de 

transferência de renda e o aumento da cobertura previdenciária explicam os 

números de 2004 a 2014.” (CALIXTRE, 2017). 

A pesquisa também revela que, tanto pelo índice de Gini quanto por outros 

três índices da família de indicadores de entropia generalizada, as desigualdades de 

renda decresceram no Brasil, de 2004 a 2014. O índice de Gini do país caiu de 

0,570 em 2004 para 0,515 no ano de 2014. Da mesma forma, a parcela da 

população em situação de pobreza sofreu redução no período analisado. A queda 

na taxa de pobreza extrema de 2004 para 2014 varia de 63% a 68,5%, dependendo 

da linha de análise utilizada, uma redução média em torno de 10% ao ano. O 

mesmo estudo também concluiu que, no período analisado de 2004 a 2014, a 

pobreza caiu mais nos domicílios agrícolas, assim como a extrema pobreza.  

Todavia, por outro lado, a pobreza e a extrema pobreza nos domicílios 

pluriativos permaneceu estável. Quase a totalidade dos residentes em domicílios 
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agrícolas e pluriativos extremamente pobres do Nordeste têm terra insuficiente, 

trabalham informalmente e residem em domicílios com idosos, mas sem qualquer 

aposentadoria, revelou a pesquisa. A pesquisa também demonstra que benefícios 

assistenciais, como Bolsa Família e Bolsa Verde, ajudam, contudo, nos moldes em 

que vigoram atualmente, não são suficientes para erradicar a pobreza social e 

ecológica, nem para diminuir a desigualdade, nem preservar o meio ambiente. Por 

fim, a pesquisa ainda revela que: 

 

Deve haver políticas sociais voltadas para os pequenos agricultores, que 
considerem as fragilidades dessas famílias, que buscam a sua 
sobrevivência na agricultura familiar. A pluriatividade nordestina parece 
surgir como única alternativa de sobrevivência das famílias em situação de 
extrema pobreza. No Norte, a pobreza caiu menos que no Nordeste e no 
Brasil como um todo. Segundo o levantamento, a persistência da pobreza 
extrema no Norte, particularmente entre os domicílios pluriativos e aqueles 
não agrícolas, é especialmente preocupante. Já as taxas de pobreza são 
praticamente as mesmas em 2004 e 2013. Embora o Norte seja menos 
pobre do que o Nordeste, o progresso tem sido mais lento lá em 
comparação às demais regiões do país.  

 

É fato que no Brasil atual as políticas públicas assistenciais necessitam de 

ajustes urgentes e necessários para que as mesmas consigam efetivar e cumprir os 

objetivos que lhe são inerentes, especificamente nas políticas de combate e de 

erradicação à pobreza. 

O Direito Brasileiro converge em ratificar, nos dias atuais, a já existência de 

um ramo específico de combate à pobreza − em sua face social e ecológica, como já 

analisado − visto que não há como, por meio da identidade do Estado 

Socioambiental e Democrático de Direito, isolar nem direitos nem a política social e 

ambiental, priorizar a política social em detrimento da ambiental e vice-versa.  

A verdade é que o Brasil já dispõe de um arcabouço jurídico normativo de 

Direito Antipobreza, e deve emergir sua força, fundada na busca da efetivação da 

cidadania e no desenvolvimento sustentável, através de proposições, alterações, 

ajustes e adequações no âmbito das políticas públicas sociais e ambientais, 

denominadas nesta pesquisa como socioambientais.  

Em uma conjuntura socioambiental em que o social e o meio ambiente são 

intrinsecamente unidos e não comportam o divórcio, na busca pela erradicação de 

todas as faces da pobreza, da desigualdade e da exclusão, com vistas ao alcance 

da verdadeira cidadania socioambiental de todos os seres vivos e do emancipatório 

direito sustentável, as políticas públicas brasileiras devem se portar como 
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instrumentos de efetivação de direitos socioambientais e, portanto, ser reconhecidas 

como políticas assistenciais socioambientais e sofrer alterações pontuais, contudo, 

substanciais. 

 

 

4.4.1 Bolsa Família e Bolsa Verde: adequação aos postulados do Estado 
Socioambiental e Democrático de Direito na busca pela erradicação da pobreza, 
pela efetivação da cidadania e pelo alcance do desenvolvimento sustentável 

 

 

Como já analisado no primeiro capítulo, a mais popular política pública 

assistencial brasileira de transferência de renda e combate à pobreza é, sem 

dúvidas, o Programa do Bolsa Família, instituído pela Lei nº 10836/04 (BRASIL, 

2004a). 

A legislação básica inerente ao Programa do Bolsa Família, além de 

contemplar a lei de sua constituição, supracitada, também agrega outros dispositivos 

normativos em sua regulamentação, quais sejam: Decreto nº 5.209/04 (BRASIL, 

2004b), Decreto nº 7.788/12 (BRASIL, 2012), Portaria GM/MDS nº 246/05 (BRASIL, 

2005a), Portaria nº 360/05 (BRASIL, 2005b),  Portaria nº 555/05 (BRASIL, 2005c), 

Portaria nº 666/05 (BRASIL, 2005d), Portaria nº 341/08 (BRASIL, 2008), Portaria nº 

256/10 (BRASIL, 2010a), Portaria nº 617/10 (BRASIL, 2010b), Portaria nº 754/10 

(BRASIL, 2010c), Portaria nº 251/12 (BRASIL, 2012), Portaria nº 81/15 (BRASIL, 

2015).  

O Bolsa Família é considerado um programa de transferência direta de renda, 

direcionado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o 

país, de modo que consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza, 

garantindo os direitos básicos à alimentação e o acesso à educação e à saúde, 

como forma de erradicar a pobreza no país. 

O referido programa representa a unificação de quatro benefícios anteriores: 

bolsa-escola, bolsa-alimentação, cartão-alimentação e auxílio-gás. É destinado a 

unidades familiares que se encontrem em situação de extrema pobreza (renda 

familiar per capita de até R$85,00, sendo a soma dos rendimentos brutos da família 

mensalmente, exceto rendimentos concedidos por programas oficiais de 

transferência de renda). O valor do benefício é de R$85,00, a serem concedidos por 

família. 
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Há também o benefício variável ,ue pode ser recebido cumulativamente pelos 

titulares do benefício básico, desde que satisfaçam os requisitos do mesmo, o qual 

possui valor de R$39,00 e teto de R$195,00; assim, uma família pode receber o 

básico com o variável, sendo o variável destinado às famílias em situação de 

pobreza (renda familiar per capita de R$85,01 até 170,00) e extrema pobreza (renda 

familiar per capita inferior a R$85,00) e que tenham em sua composição gestantes, 

nutrizes, crianças entre zero e doze anos ou adolescente até 15 anos. 

O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) trabalha com os seguintes 

benefícios: Benefício Básico; Benefício Variável de 0 a 15 anos; Benefício Variável à 

Gestante; Benefício Variável Nutriz; Benefício Variável Jovem (BVJ); Benefício 

Variável de Caráter Extraordinário (BVCE) e o Benefício para Superação da Extrema 

Pobreza na Primeira Infância (BSP) – todos alvos de estudo em capítulo próprio. 

A concessão depende do cumprimento de regras. A título exemplificativo, 

comprovação de exames pré-natal; frequência escolar de 85%, dentre outros. É 

recebido, preferencialmente, pela mulher pertencente ao núcleo familiar. 

No Brasil, o debate sobre o Bolsa Família é sempre visto por meio de vários 

estereótipos, através do estigma neoliberal de que cada um seria responsável pela 

sua posição socioeconômica como ser autônomo.  

Todavia, quem mais critica a formatação atual do Programa do Bolsa Família 

é quem está inserido na classe rica e de elite, que já nasceu em família abastarda e, 

portanto, não é responsável pelo início de sua situação de bem-estar ou de poder, 

podendo mantê-la com honradez, mas sem conhecer o caminho para chegar até ela. 

São indivíduos que sentem a sensação da cidadania vivenciada e do 

desenvolvimento sustentável, que não sabem sequer a dor da invisibilidade da 

pobreza, da exclusão e da desigualdade que ela gera. Quem condena a política 

social de transferência de renda não sabe que nem só de renda se faz cidadania, 

quem dirá se ainda houver a manutenção da má distribuição dela. 

A atual roupagem do Bolsa Família é responsável por tentar combater 

pobreza, mas não combate e, por essa razão, necessita de ajustes de adequação 

jurídica, conforme os ditames do Estado Socioambiental e Democrático de Direito, 

que preconiza a cidadania como qualidade de vida socioambiental e 

desenvolvimento sustentável como via emancipatória. 

Diante dessa conjuntura conceitual e, tendo como respaldo a pesquisa 

realizada entres os anos de 2008 e 2012 em todas as regiões do Brasil, pelos 
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pesquisadores Walquiria Leão Rego e Alessandro Pinzani, disponível na obra 

“Vozes do Bolsa Família” (2013) e, mediante a identidade do Estado Socioambiental 

brasileiro, percebe-se que a pobreza é um problema complexo, não admitindo uma 

solução fácil e nem podendo ser solucionada simplesmente por meio de um 

programa de transferência direta de renda nos moldes do atual programa do Bolsa 

Família. 

A pesquisa revelou a real situação dos milhões de brasileiros que se 

encontram em estado de pobreza social, apontando que o Programa do Bolsa 

Família produz mudanças significativas na vida das pessoas destinatárias dele, 

contudo constata-se que tais mudanças ocorrem em razão da garantia do direito à 

vida que o Programa oferece quando da execução e do fornecimento de direitos 

básicos, não conseguindo, contudo, resolver o problema da pobreza (REGO; 

PINZANI, 2013). 

 Alguns fatores detectados na pesquisa corroboram o caminho da erradicação 

da pobreza pela via das políticas públicas que agregam, em sua conjuntura, 

elementos econômicos e não econômicos. No caso das configuradoras de 

transferência de renda, como o Bolsa Família, somente transferir renda não é 

suficiente para obter resultados eficazes, é preciso ir além e combater desigualdade 

além da pobreza. 

   A pesquisa realizada por Walquiria Leão Rego e Alessandro Pinzani 

constatou que, no Brasil, milhões de pobres não possuem condições básicas para 

uma vida com qualidade social e ambiental, visto que sofrem com o acesso nulo ou 

irregular à renda derivante de um trabalho regular; ainda há a manutenção do 

trabalho infantil e grande evasão escolar; a taxa de natalidade continua crescente e 

persiste nas regiões analisadas, principalmente no Norte e Nordeste, duas regiões 

que sofrem de forma majorada com a pobreza em todo o território nacional; os 

pobres sofrem mais com acidentes em razão da precariedade das moradias; não 

são consumidores nem detentores em potencial do crédito, mesmo possuindo renda 

pela via assistencial – desconstruindo o mito de que o valor da renda transferida é 

utilizada em sua maioria não para a sobrevivência do cidadão –; se sentem invisíveis 

e mudos, posto que a maioria argumentou que suas vidas e suas presenças passam 

despercebidas na vida cotidiana da sociedade e do Estado; há desigualdade interna 

às famílias e, por fim, e não menos doloroso, sofrem com a vergonha de serem 

pobres. 



 170 

 

  Não restam dúvidas: o Programa do Bolsa Família deve ser considerado uma 

política socioambiental, em razão das inúmeras faces da pobreza que a origina e, de 

forma capital e urgente, deve passar por alterações em sua estrutura atual para que 

a pobreza e a desigualdade social sejam erradicadas no país e a cidadania e o 

desenvolvimento sustentável sejam alcançados. 

 Sob a égide da melhoria da gestão do patrimônio ambiental e do combate à 

pobreza ecológica, verifica-se no Brasil o avanço de políticas públicas de 

conservação da natureza por meio da criação de instrumentos econômicos de 

incentivo ou desestímulo de atividades, dentro da perspectiva da chamada 

“economia verde” (MANIGLIA, 2013). 

 Diante da dificuldade de mecanismos de comando e controle se 

apresentarem viáveis para diminuir a exploração predatória da natureza e combater 

a pobreza ecológica, instrumentos configuradores do chamado “pagamento por 

serviços ambientais” – PSA – surgem como detentores da categoria de política 

assistencial ambiental.  

Contudo, em razão da proteção ambiental e dos valores culturais com relação 

aos seus ambientes passarem, na política neoliberal brasileira, a ser formalmente 

expressos em termos de mercado e de preços, assemelhando-se à política social do 

Bolsa Família que, atualmente, preconiza o combate à pobreza pela via exclusiva do 

elemento de transferência de renda, necessária é a reflexão dessa nova roupagem 

da política pública ambiental que, no âmbito federal, desde 2011, centra-se no 

Programa Bolsa Verde. É preciso ressaltar que tal nomenclatura, não obstante, já é 

utilizada pelo governo estadual de Minas Gerais desde o ano de 2007, em derivação 

do Projeto de Lei n° 952/07 (BRASIL, 2007), configurando um programa assistencial 

que fornece incentivo financeiro aos proprietários de terras urbanas ou rurais, 

situadas no Estado de Minas Gerais, os quais se comprometem a identificar, 

catalogar e preservar suas nascentes.  

O Programa Bolsa Verde é conceituado como sendo um programa de 

transferência de renda para famílias que se encontram em situação de extrema 

pobreza e que vivem em áreas de relevância para a conservação ambiental 

(BRASIL, 2011). 

Funcionando como um incentivo através do pagamento por serviços 

ambientais às comunidades beneficiárias, para que continuem usando, de forma 

sustentável, os territórios onde vivem, o programa concede, em valores atuais, 
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R$300,00 (trezentos reais), de três em três meses, para as famílias que habitem 

áreas para a conservação ambiental, respeitando as regras de utilização dos 

recursos. O benefício é concedido por dois anos, podendo ser renovado, todavia, 

sem previsão de reajuste, sendo gerido pelo Ministério do Meio Ambiente, em 

gestão compartilhada com o Comitê Gestor destores locais e Caixa Econômica 

Federal (CEF). 

Foi criado no âmbito do plano Programa Brasil Sem Miséria, possuindo 

como requisito capital de seu benéfico a derivação do Bolsa Família, visto que 

apenas as famílias extremamente pobres pertencentes ao Bolsa Família e que se 

encontrem nas hipóteses de benéficos do Bolsa Verde, podem ser destinatárias de 

tal assistência. 

Exclusivamente é destinado àqueles que desenvolvem atividades de uso 

sustentável dos recursos naturais em reservas extrativistas, florestas nacionais, 

reservas de desenvolvimento sustentável federais e assentamentos ambientalmente 

diferenciados da reforma agrária. Também abarcam territórios ocupados por 

ribeirinhos, extrativistas, populações indígenas, quilombolas e outras 

comunidades tradicionais, além de outras áreas rurais definidas por ato do Poder 

Executivo 

O Bolsa Verde − instituído pela Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011 

(BRASIL, 2011a), e regulamentado pelo Decreto nº 7.572, de 28 de setembro de 

2011 (BRASIL, 2011b), possui como objetivos: 1) incentivar a conservação dos 

ecossistemas (manutenção e uso sustentável); 2) promover a cidadania e melhoria 

das condições de vida; 3) elevar a renda da população em situação de extrema 

pobreza que exerça atividades de conservação dos recursos naturais no meio rural; 

4) incentivar a participação dos beneficiários em ações de capacitação ambiental, 

social, técnica e profissional.  

Não resta dúvida que o programa de transferência de renda que visa a tutelar 

as famílias em extrema pobreza e que são beneficiárias do Bolsa Família, o Bolsa 

Verde, é instrumento de combate à pobreza social e ecológica no Brasil, perfazendo 

os fundamentos do Estado Socioambiental Democrático de Direito, visto que possui, 

como capital objetivo, promover a inclusão social de populações em situação de 

extrema pobreza, aliando a transferência de renda à atividade de conservação 

ambiental. 
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Contudo, por fazer parte do rol do arcabouço jurídico do Direito Antipobreza 

brasileiro, necessita de ajustes substanciais e pontuais em seu teor jurídico, para 

configurar como política socioambiental e habitar na ordem jurídica brasileira como 

instrumento eficaz na ação do combate à pobreza ecológica e da preservação do 

meio ambiente sustentável, equilibrado e desenvolvido, protegendo todas as formas 

de vida e sentimentos viventes. 

 

 

4.4.1.1 Proposituras jurídicas ao Bolsa Família e ao Bolsa Verde 
 

 

Diante da análise do estudo sobre pobreza social e ecológica, direito 

socioambiental, reconhecimento do Brasil como sendo um Estado Socioambiental e 

Democrático de Direito e da certeza que não apenas com transferência de renda se 

erradica a pobreza em uma sociedade, tem-se que, no âmbito do Bolsa Família e do 

Bolsa Verde, é necessária a plena manutenção dos programas, reconhecidos como 

políticas públicas assistenciais do Direito Antipobreza brasileiro. Contudo, as 

seguintes adequações jurídicas figuram como vias necessárias na eficácia do 

combate à pobreza e à desigualdade social, efetivando a verdadeira cidadania e o 

pleno desenvolvimento sustentável: 

 

No âmbito do Bolsa Família 

 

 

 

 

 

Tal adequação se torna sustentável do ponto de vista de erradicação da 

pobreza e da desigualdade, posto que, a cada dois anos, quando da revisão do perfil 

do núcleo familiar, a família que comprova que conseguiu sair da linha de pobreza 

moderada, recebendo portanto, renda familiar per capita acima de R$85,01 (oitenta 

e cinco reais e um centavo) até 170,00 (cento e setenta reais), automaticamente é 

desligada do Programa Bolsa Família.  

 A instituição de regra de transição com, no mínimo, um 
período de durabilidade de 6 meses, no âmbito da Revisão 
do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal – Cadunico 
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Ora, o fomento ao cidadão da aferição de renda pela via regular deve ser 

plataforma de ação estatal, contudo o desligamento automático do programa 

influencia muitas famílias a manterem vínculo de trabalho e empregos informais, em 

razão do receio da perda da renda objeto do programa de transferência de renda.  

A ausência de uma regra de transição em que, comprovando a saída da 

família da situação de pobreza, o benefício possa ser mantido paralelamente e de 

forma cumulativa ao emprego e trabalho formal, gera mais pobreza e mais 

desigualdade, na seara da sustentabilidade do âmbito público como na qualidade de 

vida do cidadão, isto porque, o trabalho informal suprime do Estado a tributação que 

lhe é inerente, prejudicando-o em diversas áreas, dentre elas, a própria atuação 

socioambiental, como também fere o cidadão em sua sustentabilidade, qualidade de 

vida e bem-estar, suprimindo-lhe o direito à previdência social, a vários direitos 

trabalhistas e, consequentemente, levando-o a ser detentor de um direito que não é 

previsto pela Constituição Federal de 1988, ao contrário, é por ela abominado, que é 

o direito a ser e continuar sendo pobre no Brasil.  

A pobreza, para ser erradicada, necessita ser combatida em conjunto com a 

erradicação da desigualdade, isso ratifica que a pobreza se combate lentamente 

com quantidade de renda, com números, visto que deixar de ser pobre no Brasil é 

receber atualmente uma renda familiar per capita de 170,00 (cento e setenta reais).  

A pobreza é considerada erradicada no Brasil se, objetivamente, o número de 

pobres diminuir, conforme mostram anualmente as pesquisas do IPEA.  

Contudo, combater a pobreza não é elevar renda, muito menos depender de 

números: erradicar a pobreza é lutar pelo fim da desigualdade social e pelas 

consequências dela derivadas, inclusive combatendo a desigualdade na distribuição 

da própria renda. A regra de transição é fruto da observância aos postulados do 

Estado Socioambiental e Democrático de Direito, que norteia a cidadania plena pela 

via da efetivação da qualidade de vida socioambiental, por via da observância aos 

elementos necessários ao real desenvolvimento sustentável como direito humano 

integrador de todos os outros direitos a ele inerentes. É combater pobreza com 

qualidade, não com quantidade; é obedecer ao sistema normativo constitucional 

brasileiro, que preza por todos possuírem como direito inicial e fundamental o direito 

à vida, não à sobrevida; é assumir a identidade de uma política socioambiental, não 

apenas social, visto que, para atingir os objetivos inerentes à erradicação da 

pobreza, a política deve agregar o social e o ambiental, já que a pobreza social gera 
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a pobreza ecológica e vice-versa, configuram faces de uma mesma e desastrosa 

moeda, necessitando de ações integradas para erradicá-la.  

Após o período de transição, o núcleo familiar, seguro de sua qualidade de 

vida, poderá, sim, migrar da situação de hipossuficiência e vulnerabilidade inerente 

aos beneficiários de políticas assistenciais e, com a coparticipação estatal, assumir 

seu lugar fora da linha de pobreza, deixando de sentir vergonha da tão genuína e 

bela condição de ser um ser vivente nesta terra. É fazer com que o cidadão tenha 

sua cidadania efetivada e não sinta que deva burlar as leis estatais para auferir mais 

renda; ao contrário, que tenha a sensação de que o Estado o cuida como um ser 

importante e detentor do direito à vida com dignidade.  

Um plano de conscientização nas políticas públicas de luta contra a pobreza, 

portanto, deve sempre vir agregado quando de alterações em seu teor, sendo 

necessária, para a implantação desta proposição jurídica ao Bolsa Família, uma 

campanha de educação com vistas ao respeito ao pobre e que tenha como público-

alvo as outras classes, aliada a uma campanha de disseminação de informação ao 

pobre sobre seu direito e sobre o poder emancipatório que ele lhe confere. 

 

No âmbito do Bolsa Verde 

 

Uma proposição jurídica pontual emerge como necessária à adequação do 

programa como política socioambiental e pertencente ao Direito Antipobreza 

brasileiro, com fulcro na obtenção da erradicação da pobreza ecológica, na proteção 

ao meio ambiente e a toda vida que nele se insere, seja ela humana ou não, em 

conformidade com os postulados do Estado Socioambiental e Democrático de 

Direito. 

Deverão permanecer como beneficiárias do Programa de Apoio à 

Conservação Ambiental as famílias em situação de extrema pobreza que 

desenvolvam atividades de conservação nas seguintes áreas já preconizadas pela 

lei vigorante: florestas nacionais, reservas extrativistas e reservas de 

desenvolvimento sustentável federais; projetos de assentamento florestal, projetos 

de desenvolvimento sustentável ou projetos de assentamento agroextrativista 

instituídos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra); 

territórios ocupados por ribeirinhos, extrativistas, populações indígenas, quilombolas 
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e outras comunidades tradicionais; outras áreas rurais definidas como prioritárias por 

ato do Poder Executivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse novo fato gerador, obedecendo a natureza jurídica transitória da 

política assistencial, seria compreendido o tempo de auferição do benefício, desde o 

período compreendido entre a data do desastre, até o mês subsequente ao 

pagamento da idenização estatal devida, ou ao restabelecimento do “status quo” da 

condição em que se encontrava o cidadão quando dos impactos da pobreza 

ecológica.  

Caso inspirador para a presente proposição foi o desatre ambiental ocorrido 

na região de Mariana, em Minas Gerais, em 5 de novembro de 2015, tendo em vista 

os graves, visíveis e incalculáveis impactos causados ao meio ambiente e à 

sociedade, por meio da atuação humana na manutenção da pobreza ecológica e 

social. O caso de Mariana não remete à ruptura com a normalidade, mas sim à 

continuidade de violações à natureza e ao ser humano, à fauna e à flora, a toda 

manifestação de vida presente no meio ambiente.  

A questão ambiental, como já analisada nos ensinamentos de Leff, é uma 

problemática social, gerada por um conjunto de processos sociais que envolvem 

formas de apropriação da natureza e transformações tecnológicas, fundadas em 

uma racionalidade econômica que resulta em destruição ecológica e degradação 

socioambiental. No contexto brasileiro, um dos atores sociais que atuam face a 

situações de injustiça ambiental é o Movimento dos Atingidos por Barragem (MAB), 

que questiona o padrão de desenvolvimento, de desigual distribuição de riqueza, 

apropriação e controle dos recursos naturais. Em especial, o movimento tem se 

destacado e, rememorando os aspectos do caso de Mariana, vem contribuindo para 

a continuidade da mobilização no que diz respeito ao caso, considerando-o como 

uma tragédia anunciada.  

 Além das famílias já previstas por lei, deverão ser 
beneficiárias as famílias que, vítimas de danos 
ambientais, tenham sido alvos de desastres ambientais 

provocados pela insuficiência do licenciamento 
ambiental e pela insegurança das atividades 
desenvolvidas.  
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Para fins de assistência social, o caráter de tragédia anunciada deve ser 

associado a um novo fato gerador no âmbito do programa Bolsa Verde, visto que a 

análise do contexto de casos como os de Mariana acontece diariamente, com 

visibilidade e proporções diferentes, mas decorrentes do modelo de 

desenvolvimento atualmente insustentável, sem caráter emancipatório e sem 

agregação do econômico ao socioamebitnal. Não obstante, face ao desastre, é 

necessário apresentar respostas jurídicas aos impactos causados ao meio ambiente 

pelo rompimento da barragem em Mariana que, enquanto dano ambiental, torna-se 

passível de responsabilidade civil, penal e administrativa, contudo, até inaturação do 

procediemnto penal, cível e administrativo, bem como da auferição do montante 

idenizatório, as familias vítimas da pobreza ecológica e social provocadas pelas 

ações humanas devem ser configuradas como beneficiárias da política assistencial 

do Bolsa Verde.  

O dano ambiental agride o meio ambiente e é causado por atividade 

econômica potencialmente poluidora, por ato comissivo praticado por qualquer 

pessoa ou por omissão voluntária decorrente de negligência. Assim, na lesão 

intolerável causada por ação humana ao meio ambiente, de forma direta  e/ou 

indireta, os prejudicados e vítimas de tal desastroso dano devem ser reparados 

originalmente pela via assistencial, antes da via judicial.  

Não se pode concordar com a afirmação de que os danos provocados em 

Mariana decorreram não de ação humana, mas de consequência da natureza ou de 

fatos que caracterizem uma possível excludente de ilicitude. Trata-se de dano 

ambiental e, como dano, a responsabilidade por ele relaciona-se com dois princípios 

do direito ambiental. Em primeiro lugar, o princípio da responsabilização, segundo o 

qual para haver preservação e conservação ambiental é necessário responsabilizar 

os causadores de danos e da maneira mais ampla possível (MIRRA, 1996) – o que 

envolve a tríplice reponsabilidade (civil, administrativa e penal). Em segundo lugar, o 

princípio do poluidor-pagador, determinando que devem existir outros mecanismos 

que visem à responsabilização dos danos, pois quem degrada o ambiente tem de 

responder e pagar por sua lesão ou ameaça (LEITE, 2008). Quando o Estado é o 

próprio coautor do dano, cabe a ele, inicialmente pela via da política pública 

assistencial, auxiliar os que em situação de vulnerabilidade e hipossuficiência social 

se encontram, em face da pobreza ecológica, não desconfigurando, assim, a 

natureza jurídica assistencial do novo fato gerador. 
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Diante da análise do estudo sobre pobreza social e ecológica, direito 

socioambiental, reconhecimento do Brasil como sendo um Estado Socioambiental e 

Democrático de Direito e da certeza que não apenas com transferência de renda se 

erradica pobreza em uma sociedade que deve cuidar dos outros em suas mais 

diversas formas de vida, que não apenas humana, tem-se que, no âmbito do Bolsa 

Família e do Bolsa Verde, necessária é a plena manutenção dos programas, 

reconhecendo-os como políticas públicas socioambientais e assistenciais do Direito 

Antipobreza brasileiro. 

As propostas realizadas nesta pesquisa não exaurem a problemática, visto 

que outras medidas jurídicas e políticas ainda surgirão como necessárias, em razão 

da constante mobilidade do social e do ambiental na sociedade moderna. Não 

obstante, a adequação das referidas políticas públicas às supracitadas proposições 

jurídicas poderá contribuir significativamente para uma maior evolução no alcance 

da cidadania e do direito a um desenvolvimento que seja sustentável e 

emancipatório.  

Consequentemente, poderá colaborar para uma completa erradicação da 

pobreza, da desigualdade e da exclusão, efetivando a verdadeira cidadania a uma 

qualidade de vida socioambiental, em um meio ambiente equilibrado, em pleno 

desenvolvimento sustentável, erradicando, além da pobreza em si, que aparece 

como um desastre que causa danos sociais e ambientais, o mais desumano e cruel 

direito de todos já reconhecidos na história da humanidade que, nunca tendo sido 

positivado, ainda é vivenciado por muitos e inúmeros sopros  de vida – humana ou 

não – em nosso meio ambiente: o ainda absurdo e desumano direito a ser pobre 

extremo neste país. 
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5 CONCLUSÕES 
 
 

A pobreza emerge como sendo o maior desastre socioambiental que 

acompanha a vida sobre a Terra em toda história da humanidade. Não obstante ser 

um problema antigo, com algumas tentativas de enfrentamento e, 

consequentemente, da busca de soluções, o Direito pouco se debruça sobre este 

fenômeno, percebendo-o como causa de conflitos, apenas o admite como 

consequência de uma situação a ser infelizmente lamentada e pouco erradicada. 

 O estudo da problemática socioambiental vai além da tentativa de reparo ao 

dano social e ambiental, configura um dos maiores desafios jurídicos do século XXI, 

diante da emergente necessidade da erradicação do desastre da pobreza social e 

ecológica e da efetividade da cidadania e do desenvolvimento sustentável que, no 

âmbito do Estado Socioambiental e Democrático de Direito, configuram o paradoxo 

determinante na vida jurídica e política deste início de século.  

As situações de incertezas originárias das novas demandas sociais e 

ambientais norteiam e exigem do Estado intervenções pontuais e eficazes na busca 

pela concretização dos direitos fundamentais e da qualidade de vida inerentes à 

dignidade da pessoa humana e à vida em qualquer forma de existência, humana ou 

não humana, visto que, seres humanos, animais, floresta, organismos vivos, todos 

são detentores da necessidade de qualidade de vida por vivos serem, não obstante 

apenas alguns figurem como detentores do direito à cidadania.  

É certo que o Estado Socioambiental e Democrático de Direito se pauta na 

intervenção estatal nas ordens social e ambiental por meio da implementação de 

políticas públicas socioambientais, contudo, tais políticas, necessitam de ajustes e 

adequações aos postulados desse mesmo modelo estatal para que alcance a 

efetivação de direitos ao invés das limitações deles. 

A presente Tese galgou a conclusão afirmativa da hipótese norteadora de 

seus fundamentos, qual seja: necessária é a aceitação do reconhecimento do Direito 

Antipobreza brasileiro, atrelado ao também reconhecimento das políticas públicas 

assistenciais a ele pertencentes como categoriais socioambientais indissociáveis e, 

cumulativamente, a necessária efetivação das proposições ao Bolsa Família e ao 

Bolsa Verde, em observância aos postulados do Estado Socioambiental e 

Democrático de Direito. Esses se constituem como passos iniciais e concretos na 

busca responsável e segura por meios jurídicos eficazes que objetivem a 
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erradicação da pobreza, a efetivação da cidadania e do desenvolvimento sustentável 

no Brasil.  

Não se pode, em dias atuais, permitir que um país tão rico em recurso 

naturais, humanos, tecnológicos e econômicos, continue na categoria de país 

desigual, com muitos pobres em sua população. A manutenção do direito a ser 

pobre, no Brasil, constitui a maior de todas as irregularidades jurídicas. É 

inconstitucional e viola os postulados do Estado Socioambiental e Democrático de 

Direito um brasileiro permanecer na linha da pobreza extrema por um período que 

não seja o suficiente para libertá-lo do maior de todos os desastres de que ele pode 

ser vítima: nascer, crescer, reproduzir-se, morrer e ser esquecido na linha da 

pobreza. 

A cidadania é o direito a ter direitos, Hannah Arendt assim preconizou. 

Através da cidadania, o indivíduo ratifica seu nascimento físico e biológico e insere-

se na comunidade política a qual está vinculado. Pela cidadania, ele deixa de 

assemelhar-se aos outros seres viventes que não humanos, vivenciando, além dos 

ciclos naturais da vida e da sensação do bem-estar e da qualidade de vida 

socioambiental, que são direitos fundamentais de todo ser vivente, por constituir, 

genuinamente, o direito à vida, o sentido de todos os outros direitos derivados e 

passar a ser um ser vivo e um ser político detentor de plena cidadania. 

A cidadania galgada neste modelo estatal somente pode ser observada pela 

via do desenvolvimento sustentável como instrumento emancipatório. Não há como 

conceber mais o discurso elástico e retórico de desenvolver-se com 

sustentabilidade, sem a conexão substancial do desenvolver com qualidade, não 

apenas com crescimento. 

Na busca pelo pleno desenvolvimento sustentável e pela efetivação da 

cidadania, há de haver o reconhecimento do ramo do Direito Antipobreza no Brasil 

como parte integradora do Direito à Assistência Social, posto que, um arcabouço de 

normativas constitucionais e infraconstitucionais existem no país, contudo, não são 

reconhecidas como constitutivas de um Direito que combate a pobreza em suas 

diversas faces  e em todas as suas causas e consequências, perfazendo os 

caminhos, por meio do também reconhecimento de suas políticas públicas 

socioambientais, de uma intervenção estatal eficaz e célere na luta pela erradicação 

da pobreza, como emana de um dos objetivos fundamentais da Constituição Federal 
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de 1988, em seu artigo 3°, inciso III, da efetivação da cidadania e do pleno 

desenvolvimento sustentável. 

Diante do reconhecimento de um Direito Antipobreza no Brasil e de suas 

políticas conjuntas socioambientais, emergem como necessárias, adequações 

estruturais, nas ações estatais, em meio à ineficácia comprovada dos modelos 

atualmente executados, sendo roupagens viáveis, mas ainda insatisfatórias. Por 

isso, é capital a luta pela manutenção das mesmas em qualquer plataforma política 

de governo, com a consequente alteração de algumas de suas disposições, com 

fulcro em erradicar pobreza social e ecológica no pais, não apenas garantir o direito 

a sobreviver nele. 

  Os programas federais do Bolsa Família e do Bolsa Verde, figuram, 

atualmente, como espécies de políticas públicas assistenciais socioambientais da 

mais alta importância na busca pela efetivação da cidadania e do desenvolvimento 

sustentável, todavia, precisam urgentemente de adequações ao que preconizam 

como cidadania social e ecológica. Desta feita, será possível protagonizarem a 

verdadeira transformação social e ambiental no Brasil que, adotando os postulados 

do Estado Socioambiental e Democrático de Direito, luta pela extinção do direito a 

ser pobre e pela efetivação da qualidade de vida em meio a um ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

 Defende-se que a presente Tese contribuiu para a produção jurídica da 

pesquisa acadêmica, bem como para a implantação, na esfera pública dos poderes, 

de proposições jurídicas e normativas de melhoria na instrumentalização da 

erradicação da pobreza no Brasil e na efetivação do pleno desenvolvimento 

sustentável, tendo em vista que, se a política pública não alcança resultados 

satisfatórios para a qual foi criada, sustentável essa política não é, e, se o 

desenvolvimento por ela alegado é do tipo sustentável e, não obstante, em nome 

desse desenvolvimento, não há melhoria na qualidade de vida socioambiental de 

todos os seres vivos, humanos ou não, insustentável esse desenvolvimento 

aparenta ser. 

Resta concluir que, no Brasil, deve haver o reconhecimento à existência do 

Direito Antipobreza e do também reconhecimento da política assistencial de 

combate à pobreza como necessariamente socioambiental – não apenas social ou 

ambiental, isoladamente. Ademais, fica demonstrada a necessidade da consequente 

adequação das proposições ao Bolsa Família e ao Bolsa Verde, em observância aos 



 181 

 

postulados do Estado Socioambiental e Democrático de Direito, constituindo assim, 

passos iniciais e concretos na busca responsável e segura de meios jurídicos 

eficazes que objetivem a erradicação da pobreza como desastre socioambiental, a 

efetivação da cidadania e o pleno desenvolvimento sustentável do Brasil.    
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ANEXOS 

ANEXO A 
 

 

LEI Nº 10.836, DE 9 DE JANEIRO DE 2004  

 

Cria o Programa Bolsa Família e dá outras providências.  

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei:  

 

Art. 1º Fica criado, no âmbito da Presidência da República, o Programa Bolsa Família, destinado às 

ações de transferência de renda com condicionalidades. 

 Parágrafo único. O Programa de que trata o caput tem por finalidade a unificação dos procedimentos 

de gestão e execução das ações de transferência de renda do Governo Federal, especialmente as do 

Programa Nacional de Renda Mínima vinculado à Educação - Bolsa Escola, instituído pela Lei nº 

10.219, de 11 de abril de 2001, do Programa Nacional de Acesso à Alimentação - PNAA, criado pela 

Lei n o 10.689, de 13 de junho de 2003, do Programa Nacional de Renda Mínima vinculada à Saúde - 

Bolsa Alimentação, instituído pela Medida Provisória n o 2.206-1, de 6 de setembro de 2001, do 

Programa Auxílio-Gás, instituído pelo Decreto nº 4.102, de 24 de janeiro de 2002, e do Cadastramento 

Único do Governo Federal, instituído pelo Decreto nº 3.877, de 24 de julho de 2001.  

Art. 2º Constituem benefícios financeiros do Programa, observado o disposto em regulamento:  

I - o benefício básico, destinado a unidades familiares que se encontrem em situação de extrema 

pobreza;  

II - o benefício variável, destinado a unidades familiares que se encontrem em situação de pobreza e 

extrema pobreza e que tenham em sua composição gestantes, nutrizes, crianças entre 0 (zero) e 12 

(doze) anos ou adolescentes até 15 (quinze) anos, sendo pago até o limite de 5 (cinco) benefícios por 

família; (Redação dada pela Lei nº 12.512, de 2011)  

III - o benefício variável, vinculado ao adolescente, destinado a unidades familiares que se encontrem 

em situação de pobreza ou extrema pobreza e que tenham em sua composição adolescentes com idade 

entre 16 (dezesseis) e 17 (dezessete) anos, sendo pago até o limite de 2 (dois) benefícios por família. 

(Redação dada pela Lei nº 11.692, de 2008)  

IV - o benefício para superação da extrema pobreza, no limite de um por família, destinado às 

unidades familiares beneficiárias do Programa Bolsa Família e que, cumulativamente: (Redação dada 

pela Lei nº 12.817, de 2013)  
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a) tenham em sua composição crianças e adolescentes de 0 (zero) a 15 (quinze) anos de idade; e 

(Redação dada pela Lei nº 12.817, de 2013)  

b) apresentem soma da renda familiar mensal e dos benefícios financeiros previstos nos incisos I a III 

igual ou inferior a R$ 70,00 (setenta reais) per capita. (Incluído pela Lei nº 12.722, de 2012)  

§ 1º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:  

I - família, a unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros indivíduos que com ela possuam 

laços de parentesco ou de afinidade, que forme um grupo doméstico, vivendo sob o mesmo teto e que 

se mantém pela contribuição de seus membros; 54 LEI Nº 10.836  

III - renda familiar mensal, a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos 

membros da família, excluindo-se os rendimentos concedidos por programas oficiais de transferência 

de renda, nos termos do regulamento.  

§ 2º O valor do benefício básico será de R$ 58,00 (cinqüenta e oito reais) por mês, concedido a 

famílias com renda familiar mensal per capita de até R$ 60,00 (sessenta reais). (Redação dada pela Lei 

nº 11.692, de 2008)  

§ 3º Serão concedidos a famílias com renda familiar mensal per capita de até R$ 120,00 (cento e vinte 

reais), dependendo de sua composição: (Redação dada pela Lei nº 11.692, de 2008) 

 I - o benefício variável no valor de R$ 18,00 (dezoito reais); e (Redação dada pela Lei nº 11.692, de 

2008) 

 II - o benefício variável, vinculado ao adolescente, no valor de R$ 30,00 (trinta reais). (Redação dada 

pela Lei nº 11.692, de 2008)  

§ 4º Os benefícios financeiros previstos nos incisos I, II, III e IV do caput poderão ser pagos 

cumulativamente às famílias beneficiárias, observados os limites fixados nos citados incisos II, III e 

IV. (Incluído pela Lei nº 12.722, de 2012) 

 § 5º A família cuja renda familiar mensal per capita esteja compreendida entre os valores 

estabelecidos no § 2º e no § 3º deste artigo receberá exclusivamente os benefícios a que se referem os 

incisos II e III, do caput deste artigo, respeitados os limites fixados nesses incisos. (Redação dada pela 

Lei nº 11.692, de 2008)  

§ 6º Os valores dos benefícios e os valores referenciais para caracterização de situação de pobreza ou 

extrema pobreza de que tratam os §§ 2º e 3º poderão ser majorados pelo Poder Executivo, em razão da 

dinâmica socioeconômica do País e de estudos técnicos sobre o tema, atendido o disposto no parágrafo 

único do art. 6º.  

§ 7º Os atuais beneficiários dos programas a que se refere o parágrafo único do art. 1º , à medida que 

passarem a receber os benefícios do Programa Bolsa Família, deixarão de receber os benefícios 

daqueles programas.  

§ 8º Considera-se benefício variável de caráter extraordinário a parcela do valor dos benefícios em 

manutenção das famílias beneficiárias dos Programas Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, PNAA e 
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Auxílio-Gás que, na data de ingresso dessas famílias no Programa Bolsa Família, exceda o limite 

máximo fixado neste artigo.  

§ 9º O benefício a que se refere o § 8º será mantido até a cessação das condições de elegibilidade de 

cada um dos beneficiários que lhe deram origem.  

§ 10. O Conselho Gestor Interministerial do Programa Bolsa Família poderá excepcionalizar o 

cumprimento dos critérios de que trata o § 2º , nos casos de calamidade pública ou de situação de 

emergência reconhecidos pelo Governo Federal, para fins de concessão do benefício básico em caráter 

temporário, respeitados os limites orçamentários e financeiros.  

§ 11. Os benefícios financeiros previstos nos incisos I, II, III e IV do caput serão pagos, mensalmente, 

por meio de cartão magnético bancário fornecido pela Caixa Econômica Federal com a identificação 

do responsável, mediante o Número de Identificação Social - NIS, de uso do Governo Federal. 

(Redação dada pela Lei nº 12.722, de 2012) 55 LEI Nº 10.836  

§ 12. Os benefícios poderão ser pagos por meio das seguintes modalidades de contas, nos termos de 

resoluções adotadas pelo Banco Central do Brasil: (Redação dada pela Lei nº 11.692, de 2008) 

 I – contas-correntes de depósito à vista; (Incluído pela Lei nº 11.692, de 2008)  

II - contas especiais de depósito à vista; (Incluído pela Lei nº 11.692, de 2008)  

III - contas contábeis; e (Incluído pela Lei nº 11.692, de 2008) 

 IV - outras espécies de contas que venham a ser criadas. (Incluído pela Lei nº 11.692, de 2008)  

§ 13. No caso de créditos de benefícios disponibilizados indevidamente ou com prescrição do prazo de 

movimentação definido em regulamento, os créditos reverterão automaticamente ao Programa Bolsa 

Família.  

§ 14. O pagamento dos benefícios previstos nesta Lei será feito preferencialmente à mulher, na forma 

do regulamento.  

§ 15. O benefício para superação da extrema pobreza corresponderá ao valor necessário para que a 

soma da renda familiar mensal e dos benefícios financeiros supere o valor de R$ 70,00 (setenta reais) 

per capita. (Redação dada pela Lei nº 12.817, de 2013)  

§ 16. Caberá ao Poder Executivo ajustar, de acordo com critério a ser estabelecido em ato específico, o 

valor definido para a renda familiar per capita, para fins do pagamento do benefício para superação da 

extrema pobreza. (Redação dada pela Lei nº 12.817, de 2013) 

 I - (revogado); (Incluído pela Lei nº 12.817, de 2013)  

II - (revogado). (Incluído pela Lei nº 12.817, de 2013)  

§ 17. Os beneficiários com idade a partir de 14 (quatorze) anos e os mencionados no inciso III, do 

caput deste artigo poderão ter acesso a programas e cursos de educação e qualificação profissionais. 

(Incluído pela Lei nº 12.817, de 2013)  

Art. 2º-A. A partir de 1o de março de 2013, o benefício previsto no inciso IV, do caput, do art. 2º, será 

estendido, independentemente do disposto na alínea a desse inciso, às famílias beneficiárias que 

apresentem soma da renda familiar mensal e dos benefícios financeiros previstos nos incisos I a III, do 
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caput do art. 2º, igual ou inferior a R$ 70,00 (setenta reais) per capita. (Incluído pela Lei nº 12.817, de 

2013)  

Art. 3º A concessão dos benefícios dependerá do cumprimento, no que couber, de condicionalidades 

relativas ao exame pré-natal, ao acompanhamento nutricional, ao acompanhamento de saúde, à 

freqüência escolar de 85% (oitenta e cinco por cento) em estabelecimento de ensino regular, sem 

prejuízo de outras previstas em regulamento.  

Parágrafo único. O acompanhamento da freqüência escolar relacionada ao benefício previsto no inciso 

III, do caput do art. 2º, desta Lei considerará 75% (setenta e cinco por cento) de freqüência, em 

conformidade com o previsto no inciso VI, do caput do art. 24 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996. (Incluído pela Lei nº 11.692, de 2008) 56 LEI Nº 10.836  

Art. 4º Fica criado, como órgão de assessoramento imediato do Presidente da República, o Conselho 

Gestor Interministerial do Programa Bolsa Família, com a finalidade de formular e integrar políticas 

públicas, definir diretrizes, normas e procedimentos sobre o desenvolvimento e implementação do 

Programa Bolsa Família, bem como apoiar iniciativas para instituição de políticas públicas sociais 

visando promover a emancipação das famílias beneficiadas pelo Programa nas esferas federal, 

estadual, do Distrito Federal e municipal, tendo as competências, composição e funcionamento 

estabelecidos em ato do Poder Executivo.  

Art. 5º O Conselho Gestor Interministerial do Programa Bolsa Família contará com uma Secretaria-

Executiva, com a finalidade de coordenar, supervisionar, controlar e avaliar a operacionalização do 

Programa, compreendendo o cadastramento único, a supervisão do cumprimento das 

condicionalidades, o estabelecimento de sistema de monitoramento, avaliação, gestão orçamentária e 

financeira, a definição das formas de participação e controle social e a interlocução com as respectivas 

instâncias, bem como a articulação entre o Programa e as políticas públicas sociais de iniciativa dos 

governos federal, estadual, do Distrito Federal e municipal.  

Art. 6º As despesas do Programa Bolsa Família correrão à conta das dotações alocadas nos programas 

federais de transferência de renda e no Cadastramento Único a que se refere o parágrafo único do art. 

1º, bem como de outras dotações do Orçamento da Seguridade Social da União que vierem a ser 

consignadas ao Programa. Parágrafo único. O Poder Executivo deverá compatibilizar a quantidade de 

beneficiários do Programa Bolsa Família com as dotações orçamentárias existentes.  

Art. 7º Compete à Secretaria-Executiva do Programa Bolsa Família promover os atos administrativos 

e de gestão necessários à execução orçamentária e financeira dos recursos originalmente destinados 

aos programas federais de transferência de renda e ao Cadastramento Único mencionados no parágrafo 

único do art. 1º.  

§ 1º Excepcionalmente, no exercício de 2003, os atos administrativos e de gestão necessários à 

execução orçamentária e financeira, em caráter obrigatório, para pagamento dos benefícios e dos 

serviços prestados pelo agente operador e, em caráter facultativo, para o gerenciamento do Programa 

Bolsa Família, serão realizados pelos Ministérios da Educação, da Saúde, de Minas e Energia e pelo 
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Gabinete do Ministro Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome, observada 

orientação emanada da Secretaria-Executiva do Programa Bolsa Família quanto aos beneficiários e 

respectivos benefícios.  

§ 2º No exercício de 2003, as despesas relacionadas à execução dos Programas Bolsa Escola, Bolsa 

Alimentação, PNAA e Auxílio-Gás continuarão a ser executadas orçamentária e financeiramente pelos 

respectivos Ministérios e órgãos responsáveis.  

§ 3º No exercício de 2004, as dotações relativas aos programas federais de transferência de renda e ao 

Cadastramento Único, referidos no parágrafo único do art. 1º , serão descentralizadas para o órgão 

responsável pela execução do Programa Bolsa Família.  

Art. 8º A execução e a gestão do Programa Bolsa Família são públicas e governamentais e dar-se-ão 

de forma descentralizada, por meio da conjugação de esforços entre os entes federados, observada a 

intersetorialidade, a participação comunitária e o controle social. 57 LEI Nº 10.836 §  

1º A execução e a gestão descentralizadas referidas no caput serão implementadas mediante adesão 

voluntária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ao Programa Bolsa Família. (Incluído 

pela Lei nº 12.058, de 2009)  

§ 2º Fica instituído o Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD, para 

utilização em âmbito estadual, distrital e municipal, cujos parâmetros serão regulamentados pelo Poder 

Executivo, e destinado a: (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009)  

I - medir os resultados da gestão descentralizada, com base na atuação do gestor estadual, distrital ou 

municipal na execução dos procedimentos de cadastramento, na gestão de benefícios e de 

condicionalidades, na articulação intersetorial, na implementação das ações de desenvolvimento das 

famílias beneficiárias e no acompanhamento e execução de procedimentos de controle; (Incluído pela 

Lei nº 12.058, de 2009)  

II - incentivar a obtenção de resultados qualitativos na gestão estadual, distrital e municipal do 

Programa; e (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009) 

 III - calcular o montante de recursos a ser transferido aos entes federados a título de apoio financeiro. 

(Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009)  

§ 3º A União transferirá, obrigatoriamente, aos entes federados que aderirem ao Programa Bolsa 

Família recursos para apoio financeiro às ações de gestão e execução descentralizada do Programa, 

desde que alcancem índices mínimos no IGD. (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009)  

§ 4º Para a execução do previsto neste artigo, o Poder Executivo Federal regulamentará: (Incluído pela 

Lei nº 12.058, de 2009)  

I - os procedimentos e as condições necessárias para adesão ao Programa Bolsa Família, incluindo as 

obrigações dos entes respectivos; (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009)  

II - os instrumentos, parâmetros e procedimentos de avaliação de resultados e da qualidade de gestão 

em âmbito estadual, distrital e municipal; e (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009)  
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III - os procedimentos e instrumentos de controle e acompanhamento da execução do Programa Bolsa 

Família pelos entes federados. (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009)  

§ 5º Os resultados alcançados pelo ente federado na gestão do Programa Bolsa Família, aferidos na 

forma do inciso I, do § 2º, serão considerados como prestação de contas dos recursos transferidos. 

(Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009)  

§ 6º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios submeterão suas prestações de contas às 

respectivas instâncias de controle social, previstas no art. 9º, e, em caso de não aprovação, os recursos 

financeiros transferidos na forma do § 3º deverão ser restituídos pelo ente federado ao respectivo 

Fundo de Assistência Social, na forma regulamentada pelo Poder Executivo Federal. (Incluído pela 

Lei nº 12.058, de 2009) 

 § 7º O montante total dos recursos de que trata o § 3º não poderá exceder a 3% (três por cento) da 

previsão orçamentária total relativa ao pagamento de benefícios do Programa Bolsa Família, devendo 

o Poder Executivo fixar os limites e os parâmetros mínimos para a transferência de recursos para cada 

ente federado. (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009) 58 LEI Nº 10.836 Art. 9º O controle e a 

participação social do Programa Bolsa Família serão realizados, em âmbito local, por um conselho ou 

por um comitê instalado pelo Poder Público municipal, na forma do regulamento. Parágrafo único. A 

função dos membros do comitê ou do conselho a que se refere o caput é considerada serviço público 

relevante e não será de nenhuma forma remunerada.  

Art. 10. O art. 5º, da Lei nº 10.689, de 13 de junho de 2003, passa a vigorar com a seguinte alteração:  

“Art. 5º As despesas com o Programa Nacional de Acesso à Alimentação correrão à conta das 

dotações orçamentárias consignadas na Lei Orçamentária Anual, inclusive oriundas do Fundo de 

Combate e Erradicação da Pobreza, instituído pelo art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias.” (NR)  

Art. 11. Ficam vedadas as concessões de novos benefícios no âmbito de cada um dos programas a que 

se refere o parágrafo único do art.  

1º . Parágrafo único. A validade dos benefícios concedidos no âmbito do Programa Nacional de 

Acesso à Alimentação - PNAA - “Cartão Alimentação” encerra-se em 31 de dezembro de 2011. 

(Incluído pela Lei nº 12.512, de 2011)  

Art. 12. Fica atribuída à Caixa Econômica Federal a função de Agente Operador do Programa Bolsa 

Família, mediante remuneração e condições a serem pactuadas com o Governo Federal, obedecidas as 

formalidades legais.  

Art. 13. Será de acesso público a relação dos beneficiários e dos respectivos benefícios do Programa a 

que se refere o caput do art. 1º. Parágrafo único. A relação a que se refere o caput terá divulgação em 

meios eletrônicos de acesso público e em outros meios previstos em regulamento.  

Art. 14. Sem prejuízo das responsabilidades civil, penal e administrativa, o servidor público ou o 

agente da entidade conveniada ou contratada responsável pela organização e manutenção do cadastro 
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de que trata o art. 1º será responsabilizado quando, dolosamente: (Redação dada pela Lei nº 12.512, de 

2011)  

I - inserir ou fizer inserir dados ou informações falsas ou diversas das que deveriam ser inscritas no 

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico; ou (Incluído pela Lei nº 

12.512, de 2011)  

II - contribuir para que pessoa diversa do beneficiário final receba o benefício. (Incluído pela Lei nº 

12.512, de 2011) § 1º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 12.512, de 2011)  

§ 2º O servidor público ou agente da entidade contratada que cometer qualquer das infrações de que 

trata o caput fica obrigado a ressarcir integralmente o dano, aplicando-se-lhe multa nunca inferior ao 

dobro e superior ao quádruplo da quantia paga indevidamente. (Redação dada pela Lei nº 12.512, de 

2011) 59 LEI Nº 10.836  

Art. 14-A. Sem prejuízo da sanção penal, será obrigado a efetuar o ressarcimento da importância 

recebida o beneficiário que dolosamente tenha prestado informações falsas ou utilizado qualquer outro 

meio ilícito, a fim de indevidamente ingressar ou se manter como beneficiário do Programa Bolsa 

Família. (Incluído pela Lei nº 12.512, de 2011)  

§ 1º O valor apurado para o ressarcimento previsto no caput será atualizado pelo Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística. (Incluído pela Lei nº 12.512, de 2011) 

 § 2º Apurado o valor a ser ressarcido, mediante processo administrativo, e não tendo sido pago pelo 

beneficiário, ao débito serão aplicados os procedimentos de cobrança dos créditos da União, na forma 

da legislação de regência. (Incluído pela Lei nº 12.512, de 2011) Art. 15. Fica criado no Conselho 

Gestor Interministerial do Programa Bolsa Família um cargo, código DAS 101.6, de Secretário-

Executivo do Programa Bolsa Família.  

Art. 16. Na gestão do Programa Bolsa Família, aplicar-se-á, no que couber, a legislação mencionada 

no parágrafo único do art. 1º, observadas as diretrizes do Programa.  

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 9 de janeiro de 2004; 183º da 

Independência e 116º da República.  

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA José Dirceu de Oliveira e Silva Este texto não substitui o publicado 

no DOU. de 12.1.2000 60  
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ANEXO B 
 

LEI Nº 12.512, DE 14 DE OUTUBRO DE 2011. 

Conversão da Medida Provisória nº 535, de 2011 

Institui o Programa de Apoio à Conservação 

Ambiental e o Programa de Fomento às Atividades 

Produtivas Rurais; altera as Leis nºs 10.696, de 2 

de julho de 2003, 10.836, de 9 de janeiro de 2004, 

e 11.326, de 24 de julho de 2006. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DO PROGRAMA DE APOIO À CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 

Art. 1º Fica instituído o Programa de Apoio à Conservação Ambiental, com os seguintes 

objetivos: 

I - incentivar a conservação dos ecossistemas, entendida como sua manutenção e uso 

sustentável; 

II - promover a cidadania, a melhoria das condições de vida e a elevação da renda da população 

em situação de extrema pobreza que exerça atividades de conservação dos recursos naturais no meio 

rural nas áreas definidas no art. 3º; e 

III - incentivar a participação de seus beneficiários em ações de capacitação ambiental, social, 

educacional, técnica e profissional.  

Parágrafo único. A execução do Programa de Apoio à Conservação Ambiental ficará sob a 

responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente, ao qual caberá definir as normas complementares 

do Programa. 

 Art. 2º Para cumprir os objetivos do Programa de Apoio à Conservação Ambiental, a União 

fica autorizada a transferir recursos financeiros e a disponibilizar serviços de assistência técnica a 

famílias em situação de extrema pobreza que desenvolvam atividades de conservação de recursos 

naturais no meio rural, conforme regulamento. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.512-2011?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Mpv/535.htm
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Parágrafo único. Fica atribuída à Caixa Econômica Federal a função de Agente Operador do 

Programa de Apoio à Conservação Ambiental, mediante remuneração e condições a serem pactuadas 

com o Governo Federal. 

Art. 3º Poderão ser beneficiárias do Programa de Apoio à Conservação Ambiental as famílias 

em situação de extrema pobreza que desenvolvam atividades de conservação nas seguintes áreas: 

I - Florestas Nacionais, Reservas Extrativistas e Reservas de Desenvolvimento Sustentável 

federais; 

II - projetos de assentamento florestal, projetos de desenvolvimento sustentável ou projetos de 

assentamento agroextrativista instituídos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - 

Incra; 

III - territórios ocupados por ribeirinhos, extrativistas, populações indígenas, quilombolas e 

outras comunidades tradicionais; e 

IV - outras áreas rurais definidas como prioritárias por ato do Poder Executivo. 

§ 1º O Poder Executivo definirá os procedimentos para a verificação da existência de recursos 

naturais nas áreas de que tratam os incisos I a IV. 

§ 2º O monitoramento e o controle das atividades de conservação ambiental nas áreas elencadas 

nos incisos I a IV ocorrerão por meio de auditorias amostrais das informações referentes ao período de 

avaliação, ou outras formas, incluindo parcerias com instituições governamentais estaduais e 

municipais, conforme previsto em regulamento. 

Art. 4º Para a participação no Programa de Apoio à Conservação Ambiental, a família 

interessada deverá atender, cumulativamente, às seguintes condições: 

I - encontrar-se em situação de extrema pobreza; 

II - estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal; e 

III - desenvolver atividades de conservação nas áreas previstas no art. 3º. 

Art. 5º Para receber os recursos financeiros do Programa de Apoio à Conservação Ambiental, a 

família beneficiária deverá: 
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I - estar inscrita em cadastro a ser mantido pelo Ministério do Meio Ambiente, contendo 

informações sobre as atividades de conservação ambiental; e 

II - aderir ao Programa de Apoio à Conservação Ambiental por meio da assinatura de termo de 

adesão por parte do responsável pela família beneficiária, no qual serão especificadas as atividades de 

conservação a serem desenvolvidas. 

§ 1º O Poder Executivo definirá critérios de priorização das famílias a serem beneficiadas, de 

acordo com características populacionais e regionais e conforme disponibilidade orçamentária e 

financeira. 

§ 2º O recebimento dos recursos do Programa de Apoio à Conservação Ambiental tem caráter 

temporário e não gera direito adquirido. 

§ 3
o
 Os recursos financeiros serão pagos preferencialmente à mulher responsável pela unidade 

familiar, quando cabível.                 (Incluído pela Lei nº 13.014, de 2014) 

Art. 6º A transferência de recursos financeiros do Programa de Apoio à Conservação Ambiental 

será realizada por meio de repasses trimestrais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), na forma do 

regulamento.  

Parágrafo único. A transferência dos recursos de que trata o caput será realizada por um prazo 

de até 2 (dois) anos, podendo ser prorrogada nos termos do regulamento. 

Art. 7º São condições de cessação da transferência de recursos do Programa de Apoio à 

Conservação Ambiental: 

I - não atendimento das condições definidas nos arts. 4º e 5º e nas regras do Programa, conforme 

definidas em regulamento; ou 

II - habilitação do beneficiário em outros programas ou ações federais de incentivo à 

conservação ambiental. 

Art. 8º O Poder Executivo instituirá o Comitê Gestor do Programa de Apoio à Conservação 

Ambiental, sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente, com as seguintes atribuições, sem 

prejuízo de outras definidas em regulamento: 

I - aprovar o planejamento do Programa, compatibilizando os recursos disponíveis com o 

número de famílias beneficiárias; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13014.htm#art2
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II - definir a sistemática de monitoramento e avaliação do Programa; e 

III - indicar áreas prioritárias para a implementação do Programa, observado o disposto no art. 

3º. 

Parágrafo único. O Poder Executivo definirá a composição e a forma de funcionamento do 

Comitê Gestor, bem como os procedimentos e instrumentos de controle social. 

CAPÍTULO II 

DO PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS RURAIS 

Art. 9º Fica instituído o Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais, com os 

seguintes objetivos:             (Regulamento) 

I - estimular a geração de trabalho e renda com sustentabilidade; 

II - promover a segurança alimentar e nutricional dos seus beneficiários; 

III - incentivar a participação de seus beneficiários em ações de capacitação social, educacional, 

técnica e profissional; e 

IV - incentivar a organização associativa e cooperativa de seus beneficiários. 

§ 1º O Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais será executado em conjunto pelos 

Ministérios do Desenvolvimento Agrário e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, conforme 

o regulamento. 

§ 2º O Poder Executivo disporá sobre a participação de outros Ministérios e outras instituições 

vinculadas na execução do Programa de que trata o caput deste artigo. 

§ 3º O Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais será executado por meio da 

transferência de recursos financeiros não reembolsáveis e da disponibilização de serviços de 

assistência técnica. 

Art. 10. Poderão ser beneficiários do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais: 

I - os agricultores familiares e os demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da Lei 

n
o
 11.326, de 24 de julho de 2006; e 

II - outros grupos populacionais definidos como prioritários por ato do Poder Executivo. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7644.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11326.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11326.htm
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Art. 11. Para a participação no Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais, a família 

interessada deverá atender, cumulativamente, às seguintes condições: 

I - encontrar-se em situação de extrema pobreza; e 

II - estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - Cadúnico. 

Art. 12. Para o recebimento dos recursos financeiros do Programa de Fomento às Atividades 

Produtivas Rurais, a família beneficiária deverá aderir ao Programa por meio da assinatura de termo de 

adesão pelo seu responsável, contendo o projeto de estruturação da unidade produtiva familiar e as 

etapas de sua implantação. 

§ 1º No caso de beneficiários cujas atividades produtivas sejam realizadas coletivamente, o 

projeto poderá contemplar mais de uma família, conforme o regulamento. 

§ 2º O Poder Executivo definirá critérios de priorização das famílias a serem beneficiadas, 

conforme aspectos técnicos e de disponibilidade orçamentária e financeira. 

§ 3º O recebimento dos recursos do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais tem 

caráter temporário e não gera direito adquirido. 

Art. 13. Fica a União autorizada a transferir diretamente ao responsável pela família beneficiária 

do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais os recursos financeiros no valor de até R$ 

2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) por família, na forma do regulamento. 

Art. 13. É a União autorizada a transferir diretamente à família beneficiária do Programa de 

Fomento às Atividades Produtivas Rurais os recursos financeiros no valor de até R$ 2.400,00 (dois mil 

e quatrocentos reais) por unidade familiar, na forma do regulamento.                         (Redação dada 

pela Lei nº 13.014, de 2014) 

§ 1º A transferência dos recursos de que trata o caput dar-seá em, no mínimo, 3 (três) parcelas e 

no período máximo de 2 (dois) anos, na forma do regulamento. 

§ 1
o
  A transferência dos recursos de que trata o caput ocorrerá, no mínimo, em 2 (duas) 

parcelas e no período máximo de 2 (dois) anos, na forma do regulamento.                           (Redação 

dada pela Lei nº 12.844, de 2013)  (Produção de efeito) 

§ 2º Na ocorrência de situações excepcionais e que impeçam ou retardem a execução do projeto, 

o prazo a que se refere o § 1o poderá ser prorrogado em até 6 (seis) meses, conforme o regulamento. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13014.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13014.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12844.htm#art35
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12844.htm#art35
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12844.htm#art49
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§ 3º A função de agente operador do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais 

será atribuída à instituição financeira oficial, mediante remuneração e condições a serem pactuadas 

com o Governo Federal. 

§ 4
o
  À família beneficiada pelo disposto no caput não se aplica o benefício do caput do art. 13-

A.                            (Incluído pela Lei nº 12.844, de 2013)      (Produção de efeito) 

§ 5
o
 Os recursos financeiros de que trata o caput serão pagos preferencialmente à mulher 

responsável pela unidade familiar, quando cabível.                         (Incluído pela Lei nº 13.014, de 

2014) 

Art. 13-A.  Para beneficiários localizados na Região do Semiárido, fica a União autorizada a 

transferir, diretamente ao responsável pela família beneficiária do Programa de Fomento às Atividades 

Produtivas Rurais, recursos financeiros no valor de até    R$ 3.000,00 (três mil reais) por família, para 

utilização de técnicas de convivência com o Semiárido, na forma indicada por assistência 

técnica.                            (Incluído pela Lei nº 12.844, de 2013)  (Produção de efeito) 

§ 1
o
  Incluem-se no Programa, na forma do caput, além das famílias em situação de extrema 

pobreza, nos termos do inciso I do caput do art. 11, aquelas em situação de pobreza, conforme 

disposto no § 6
o
 do art. 2

o
 da Lei n

o
 10.836, de 9 de janeiro de 2004.                           (Incluído pela Lei 

nº 12.844, de 2013)     (Produção de efeito) 

§ 2
o
  Aplica-se o disposto nos §§ 1

o
, 2

o
 e 3

o
 do art. 13 às transferências do benefício de que trata 

o caput.                              (Incluído pela Lei nº 12.844, de 2013)  (Produção de efeito) 

§ 3
o
  À família beneficiada pelo disposto no caput não se aplica o benefício do caput do art. 

13.                          (Incluído pela Lei nº 12.844, de 2013)  (Produção de efeito) 

§ 4
o
  A transferência de recursos fica condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira 

prevista para o Programa.                            (Incluído pela Lei nº 12.844, de 2013)  (Produção de efeito) 

§ 5
o
  O regulamento poderá estabelecer critérios adicionais para o recebimento do benefício de 

que trata o caput e demais condições para o seu pagamento.                          (Incluído pela Lei nº 

12.844, de 2013)  (Produção de efeito) 

Art. 14. A cessação da transferência de recursos no âmbito do Programa de Fomento às 

Atividades Produtivas Rurais ocorrerá em razão da não observância das regras do Programa, conforme 

o regulamento. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12844.htm#art35
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12844.htm#art49
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13014.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13014.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12844.htm#art35
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12844.htm#art49
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.836.htm#art2%C2%A76
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12844.htm#art35
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12844.htm#art35
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12844.htm#art49
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12844.htm#art35
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12844.htm#art49
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12844.htm#art35
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12844.htm#art49
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12844.htm#art35
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12844.htm#art49
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12844.htm#art35
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12844.htm#art35
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12844.htm#art49
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Art. 15. O Poder Executivo instituirá o Comitê Gestor do Programa de Fomento às Atividades 

Produtivas Rurais, com as seguintes atribuições, sem prejuízo de outras definidas em regulamento: 

I - aprovar o planejamento do Programa, compatibilizando os recursos disponíveis ao número 

de famílias beneficiárias; e 

II - definir a sistemática de monitoramento e avaliação do Programa. 

Parágrafo único. O Poder Executivo definirá a composição e a forma de funcionamento do 

Comitê Gestor, bem como os procedimentos e instrumentos de controle social. 

Art. 15-A.  É instituído o Programa de Fomento às Atividades 

Produtivas de Pequeno Porte Urbanas, com o objetivo de promover a cidadania 

e de melhorar as condições de vida e de renda de 

empreendedores em situação de pobreza.                     (Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 

2016) 

§ 1
o
  O Programa de Fomento às Atividades Produtivas de Pequeno Porte Urbanas beneficiará 

os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico que exerçam 

atividade produtiva de pequeno porte formalizada, na qualidade de Microempreendedor Individual -

  MEI, conformedefinido no art. 18-A 

da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.                   (Incluído pela Lei 

Complementar nº 155, de 2016) 

§ 2
o
  O Programa de Fomento às Atividades Produtivas de Pequeno 

Porte Urbanas será executado por meio da transferência 

de recursos financeiros não reembolsáveis e da disponibilização de serviços de 

assistência técnica e gerencial, sob a responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Social e 

Agrário,ao qual caberá definir as normas complementares do Programa.                        (Incluído pela 

Lei Complementar nº 155, de 2016) 

§ 3
o
  O Poder Executivo disporá sobre a participação 

de outros ministérios e de outras instituições vinculadas no planejamento, na 

execução, no monitoramento e na avaliação do Programa de que trata 

o caput deste artigo.                     (Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016) 

§ 4
o
  Para cumprir os objetivos do Programa de Fomento às Atividades Produtivas de Pequeno 

Porte Urbanas, a União é autorizada a estabelecer cooperação com serviços sociais autônomos e 

entidades de apoio e fomento empresariais, com ou sem transferência 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp155.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp155.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art18a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art18a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp155.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp155.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp155.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp155.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp155.htm#art6
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de recursos financeiros, para a disponibilização deserviços de 

assistência técnica e gerencial a empreendedores em situação de 

pobreza inscritos no CadÚnico que desenvolvam atividade produtiva de  pequeno  porte  formalizada, 

na qualidade de MEI, conforme definido no art. 18-A da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006.                     (Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016) 

§ 5
o
  O recebimento dos recursos do Programa de Fomento às Atividades Produtivas 

de Pequeno Porte Urbanas tem caráter temporário e não gera direito adquirido.                       (Incluído 

pela Lei Complementar nº 155, de 2016) 

Art. 15-B.  É a União autorizada a transferir diretamente ao empreendedor 

beneficiário do Programa de Fomento às Atividades Produtivas de Pequeno Porte Urbanas 

os recursos financeiros no valor de até R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), na forma  de 

regulamento.                         (Incluído pela Lei Complementar nº 155, de 2016) 

§ 1
o
  A função de agente operador do Programa de Fomento às Atividades Produtivas de 

Pequeno Porte Urbanas será atribuída a instituição financeira oficial, mediante remuneração e 

condições a serem pactuadas com o Governo Federal.                         (Incluído pela Lei 

Complementar nº 155, de 2016) 

§ 2
o
  Os recursos transferidos no âmbito do Programa de Fomento às 

Atividades Produtivas de Pequeno Porte Urbanas não compõem a receita bruta para efeito de 

enquadramento nos limites a que  se referem os §§ l
o
 e 2

o
 do art. 18-

A da Lei Complementar n
o
 123, de 14 de dezembro de 2006.                       (Incluído pela Lei 

Complementar nº 155, de 2016) 

CAPÍTULO III   (Regulamento) 

DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA 

Art. 16. Podem fornecer produtos ao Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, de que trata 

o art. 19 da Lei nº 10.696, de 2 de julho de 2003, os agricultores familiares e os demais beneficiários 

que se enquadrem nas disposições da Lei n
o
 11.326, de 24 de julho de 2006. 

§ 1º As aquisições dos produtos para o PAA poderão ser efetuadas diretamente dos beneficiários 

de que trata o caput ou, indiretamente, por meio de suas cooperativas e demais organizações formais. 

§ 2º Nas aquisições realizadas por meio de cooperativas dos agricultores familiares e dos demais 

beneficiários que se enquadrem nas disposições da Lei n
o
 11.326, de 24 de julho de 2006, a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art18a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art18a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp155.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp155.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp155.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp155.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp155.htm#art6
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transferência dos produtos do associado para a cooperativa constitui ato cooperativo, previsto na Lei nº 

5.764, de 16 de dezembro de 1971. 

§ 3º O Poder Executivo federal poderá estabelecer critérios e condições de prioridade de 

atendimento pelo PAA, de forma a contemplar as especificidades de seus diferentes segmentos e 

atendimento dos beneficiários de menor renda. 

§ 4º A aquisição de produtos na forma do caput somente poderá ser feita nos limites das 

disponibilidades orçamentárias e financeiras. 

Art. 17. Fica o Poder Executivo federal, estadual, municipal e do Distrito Federal autorizado a 

adquirir alimentos produzidos pelos beneficiários descritos no art. 16, dispensando-se o procedimento 

licitatório, obedecidas, cumulativamente, as seguintes exigências: 

I - os preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado, em âmbito local ou regional, 

aferidos e definidos segundo metodologia instituída pelo Grupo Gestor do PAA; e 

I - os preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado, em âmbito local ou regional, 

aferidos e definidos segundo metodologia instituída pelo Grupo Gestor do PAA;                  (Redação 

dada pela Medida Provisória nº 759, de 2016) 

II - seja respeitado o valor máximo anual ou semestral para aquisições de alimentos, por unidade 

familiar, cooperativa ou por demais organizações formais da agricultura familiar, conforme definido 

em regulamento. 

II - o valor máximo anual ou semestral para aquisições de alimentos, por unidade familiar, 

cooperativa ou por demais organizações formais da agricultura familiar seja respeitado, conforme 

definido em regulamento; e                      (Redação dada pela Medida Provisória nº 759, de 2016) 

III - os alimentos adquiridos sejam de produção própria dos beneficiários referidos no art. 

16, caput e § 1º, e cumpram os requisitos de controle de qualidade dispostos nas normas 

vigentes.                   (Incluído pela Medida Provisória nº 759, de 2016) 

Parágrafo único. Produtos agroecológicos ou orgânicos poderão ter um acréscimo de até 30% 

(trinta por cento) em relação aos preços estabelecidos para produtos convencionais, observadas as 

condições definidas pelo Grupo Gestor do PAA.                    (Revogado pela Medida Provisória nº 

759, de 2016) 

§1º  Na hipótese de impossibilidade de cotação de preços no mercado local ou regional, 

produtos agroecológicos ou orgânicos poderão ter um acréscimo de até trinta por cento em relação aos 

preços estabelecidos para produtos convencionais, observadas as condições definidas pelo Grupo 

Gestor do PAA.                     (Incluído pela Medida Provisória nº 759, de 2016)  
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§ 2º  São considerados produção própria os produtos in natura, processados, beneficiados ou 

industrializados, diretamente resultantes das atividades dos beneficiários referidos no art. 16, caput e § 

1º.                (Incluído pela Medida Provisória nº 759, de 2016)  

§ 3º  São admitidas a aquisição de insumos e a contratação de prestação de serviços necessárias 

ao processamento, ao beneficiamento ou à industrialização dos produtos a serem fornecidos ao PAA, 

desde que observadas as diretrizes e as condições definidas pelo Grupo Gestor do 

PAA.                           (Incluído pela Medida Provisória nº 759, de 2016) 

I - os preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado, em âmbito local ou regional, 

aferidos e definidos segundo metodologia instituída pelo Grupo Gestor do PAA;                  (Redação 

dada pela Lei nº 13.465, de 2017) 

II - o valor máximo anual ou semestral para aquisições de alimentos, por unidade familiar, por 

cooperativa ou por demais organizações formais da agricultura familiar seja respeitado, conforme 

definido em regulamento; e                       (Redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017) 

III - os alimentos adquiridos sejam de produção própria dos beneficiários referidos no caput e 

no § 1
o
 do art. 16 desta Lei e cumpram os requisitos de controle de qualidade dispostos nas normas 

vigentes.             (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)  

§ 1
o
 Na hipótese de impossibilidade de cotação de preços no mercado local ou regional, 

produtos agroecológicos ou orgânicos poderão ter um acréscimo de até 30% (trinta por cento) em 

relação aos preços estabelecidos para produtos convencionais, observadas as condições definidas pelo 

Grupo Gestor do PAA.                   (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)  

§ 2
o
 São considerados produção própria os produtos in natura, os processados, os beneficiados 

ou os industrializados, resultantes das atividades dos beneficiários referidos no caput e no § 1
o
 do art. 

16 desta Lei.                 (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)  

§ 3
o
 São admitidas a aquisição de insumos e a contratação de prestação de serviços necessárias 

ao processamento, ao beneficiamento ou à industrialização dos produtos a serem fornecidos ao PAA, 

inclusive de pessoas físicas e jurídicas não enquadradas como beneficiárias do Programa, desde que 

observadas as diretrizes e as condições definidas pelo Grupo Gestor do PAA.                 (Incluído pela 

Lei nº 13.465, de 2017)  

Art. 18. Os alimentos adquiridos pelo PAA serão destinados a ações de promoção de segurança 

alimentar e nutricional ou à formação de estoques, podendo ser comercializados, conforme o 

regulamento. 
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Art. 18.  Os produtos adquiridos para o PAA terão as seguintes destinações, obedecidas as 

regras estabelecidas pelo Grupo Gestor do PAA nas modalidades específicas:                         (Redação 

dada pela Medida Provisória nº 759, de 2016) 

I - promoção de ações de segurança alimentar e nutricional; 

II - formação de estoques; e 

III - atendimento às demandas de gêneros alimentícios e materiais propagativos por parte da 

administração pública, direta ou indireta, federal, estadual, distrital ou municipal. 

Art. 18.  Os produtos adquiridos para o PAA terão as seguintes destinações, obedecidas as 

regras estabelecidas pelo Grupo Gestor do PAA nas modalidades específicas:                       (Redação 

dada pela Lei nº 13.465, de 2017) 

I - promoção de ações de segurança alimentar e nutricional;                  (Incluído pela Lei nº 

13.465, de 2017)  

II - formação de estoques; e                   (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)  

III - atendimento às demandas de gêneros alimentícios e materiais propagativos por parte da 

administração pública, direta ou indireta, federal, estadual, distrital ou municipal.                   (Incluído 

pela Lei nº 13.465, de 2017) 

Parágrafo único. Excepcionalmente, será admitida a aquisição de produtos destinados à 

alimentação animal, para venda com deságio aos beneficiários da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 

2006 nos Municípios em situação de emergência ou de calamidade pública, reconhecida nos termos 

dos §§ 1º e 2º do art. 3º da Lei nº 12.340, de 1º de dezembro de 2010.                      (Incluído pela 

Medida Provisória nº 619, de 2013) 

Parágrafo único.  Excepcionalmente, será admitida a aquisição de produtos destinados à 

alimentação animal, para venda com deságio aos beneficiários da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 

2006, nos Municípios em situação de emergência ou de calamidade pública, reconhecida nos termos 

dos §§ 1
o
 e 2

o
 do art. 3

o
 da Lei n

o
 12.340, de 1

o
 de dezembro de 2010.                      (Incluído pela Lei 

nº 12.873, de 2013) 

Art. 19. Os alimentos adquiridos no âmbito do PAA poderão ser doados a pessoas e famílias em 

situação de insegurança alimentar e nutricional, observado o disposto em regulamento. 

Art. 20. Sem prejuízo das modalidades já instituídas, o PAA poderá ser executado mediante a 

celebração de Termo de Adesão firmado por órgãos ou entidades da administração pública estadual, 
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do Distrito Federal ou municipal, direta ou indireta, e consórcios públicos, dispensada a celebração de 

convênio. 

Art. 21. Para a execução das ações de implementação do PAA, fica a União autorizada a realizar 

pagamentos aos executores do Programa, nas condições específicas estabelecidas em regulamento, 

com a finalidade de contribuir com as despesas de operacionalização das metas acordadas. 

Art. 22. A Companhia Nacional de Abastecimento - Conab, no âmbito das operações do PAA, 

poderá realizar ações de articulação com cooperativas e demais organizações formais da agricultura 

familiar. 

Art. 23. O pagamento aos fornecedores descritos no art. 16 será realizado diretamente pela 

União ou por intermédio das instituições financeiras oficiais, admitido o convênio com cooperativas 

de crédito e bancos cooperativos para o repasse aos beneficiários. 

Parágrafo único. Para a efetivação do pagamento de que trata o caput, será admitido, como 

comprovação da entrega e da qualidade dos produtos, termo de recebimento e aceitabilidade, emitido e 

atestado por representante da entidade que receber os alimentos e referendado pela entidade executora, 

conforme o regulamento. 

§ 1
o
  Para a efetivação do pagamento de que trata o caput, será admitido, como comprovação da 

entrega e da qualidade dos produtos, termo de recebimento e aceitabilidade, atestado por representante 

da entidade que receber os alimentos e referendado pela unidade executora, conforme o 

regulamento.                       (Redação dada pela Lei nº 12.873, de 2013) 

§ 2
o
  Para os fins do disposto no § 1

o
, o documento fiscal será atestado pela unidade executora, a 

quem caberá a responsabilidade pela guarda dos documentos, conforme o 

regulamento.                          (Incluído pela Lei nº 12.873, de 2013) 

Art. 24. Os Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional - Consea são instâncias de controle 

e participação social do PAA. 

Parágrafo único. Na hipótese de inexistência de Consea na esfera administrativa de execução do 

programa, deverá ser indicada outra instância de controle social responsável pelo acompanhamento de 

sua execução, que será, preferencialmente, o Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável ou o 

Conselho de Assistência Social. 

CAPÍTULO IV 
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DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 25. O Poder Executivo definirá em regulamento o conceito de família em situação de 

extrema pobreza, para efeito da caracterização dos beneficiários das transferências de recursos a serem 

realizadas no âmbito dos Programas instituídos nesta Lei. 

Art. 26. A participação nos Comitês previstos nesta Lei será considerada prestação de serviço 

público relevante, não remunerada. 

Art. 27. Os recursos transferidos no âmbito do Programa de Apoio à Conservação Ambiental e 

do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais não comporão a renda familiar mensal, para 

efeito de elegibilidade nos programas de transferência de renda do Governo Federal. 

Art. 28. As despesas com a execução das ações dos programas instituídos por esta Lei correrão à 

conta de dotação orçamentária consignada anualmente aos órgãos e entidades envolvidos em sua 

implementação, observados os limites de movimentação, empenho e pagamento da programação 

orçamentária e financeira anual. 

Art. 29. O Poder Executivo divulgará periodicamente, por meio eletrônico, relação atualizada 

contendo o nome, o Número de Identificação Social inscrito no Cadastro Único para Programas 

Sociais do Governo Federal - NIS, a unidade federativa e os valores pagos aos beneficiários dos 

Programas de que tratam os arts. 1º e 9º desta Lei. 

Art. 29.  O Poder Executivo manterá, em base de dados apropriada, 

relação atualizada contendo o nome, o Número de Identificação Social- NIS inscrito no CadÚnico, 

a unidade federativa, o Município de 

residência e os valores pagos aos beneficiários dos programas de que tratam os arts. 1
o
, 9

o
 e 15-

A destaLei.                      (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016) 

Art. 30. Fica autorizado o Poder Executivo a discriminar, por meio de ato próprio, 

programações do Plano Brasil Sem Miséria a serem executadas por meio das transferências 

obrigatórias de recursos financeiros pelos órgãos e entidades da União aos órgãos e entidades dos 

Estados, Distrito Federal e Municípios para a execução de ações no âmbito do Plano Brasil Sem 

Miséria. 

Parágrafo único. Caberá ao Comitê Gestor Nacional do Plano Brasil Sem Miséria divulgar em 

sítio na internet a relação das programações de que trata o caput, bem como proceder às atualizações 

devidas nessa relação, inclusive no que se refere a alterações nas classificações orçamentárias 

decorrentes de lei orçamentária anual e seus créditos adicionais. 
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Art. 31. Os recursos de que tratam os arts. 6º e 13 poderão ser majorados pelo Poder Executivo 

em razão da dinâmica socioeconômica do País e de estudos técnicos sobre o tema, observada a 

dotação orçamentária disponível. 

Art. 31.  Os recursos de que tratam os arts. 6
o
, 13 e 13-A poderão ser majorados pelo Poder 

Executivo em razão da dinâmica socioeconômica do País e de estudos técnicos sobre o tema, 

observada a dotação orçamentária disponível.                     (Redação dada pela Lei nº 12.844, de 

2013)      (Produção de efeito) 

Art. 31.  Os recursos de que tratam os arts. 6
o
, 13 e 15-B poderão ser majorados 

pelo Poder Executivo em razão da dinâmica socioeconômica do País 

e de estudos técnicos sobre o tema, observada 

a dotação orçamentária disponível.                       (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 

2016) 

Art. 32. Na definição dos critérios de que tratam o § 1º do art. 5º e o § 2º do art. 12, o Poder 

Executivo dará prioridade de atendimento às famílias com mulheres responsáveis pela unidade 

familiar e às famílias residentes nos Municípios com menor Índice de Desenvolvimento Humano - 

IDH. 

Art. 33. O art. 19 da Lei nº 10.696, de 2 de julho de 2003, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

"Art. 19. Fica instituído o Programa de Aquisição de Alimentos, compreendendo as seguintes 

finalidades: 

I - incentivar a agricultura familiar, promovendo a sua inclusão econômica e social, com fomento à 

produção com sustentabilidade, ao processamento de alimentos e industrialização e à geração de 

renda; 

II - incentivar o consumo e a valorização dos alimentos produzidos pela agricultura familiar; 

III - promover o acesso à alimentação, em quantidade, qualidade e regularidade necessárias, das 

pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, sob a perspectiva do direito humano à 

alimentação adequada e saudável; 

IV - promover o abastecimento alimentar, que compreende as compras governamentais de alimentos, 

incluída a alimentação escolar; 

V - constituir estoques públicos de alimentos produzidos por agricultores familiares; 
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VI - apoiar a formação de estoques pelas cooperativas e demais organizações formais da agricultura 

familiar; e 

VII - fortalecer circuitos locais e regionais e redes de comercialização. 

§ 1º Os recursos arrecadados com a venda de estoques estratégicos formados nos termos deste artigo 

serão destinados integralmente às ações de combate à fome e à promoção da segurança alimentar e 

nutricional. 

§ 2º (Revogado). 

§ 3º O Poder Executivo constituirá Grupo Gestor do PAA, com composição e atribuições definidas em 

regulamento. 

§ 4º (Revogado)." (NR) 

Art. 34. O inciso II do art. 2º da Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

"Art. 2º .................................................................................... 

......................................................................................................... 

II - o benefício variável, destinado a unidades familiares que se encontrem em situação de pobreza e 

extrema pobreza e que tenham em sua composição gestantes, nutrizes, crianças entre 0 (zero) e 12 

(doze) anos ou adolescentes até 15 (quinze) anos, sendo pago até o limite de 5 (cinco) benefícios por 

família; 

.............................................................................................." (NR) 

Art. 35. O aumento do número de benefícios variáveis atualmente percebidos pelas famílias 

beneficiárias, decorrente da alteração pre-vista no art. 34, ocorrerá nos termos de cronograma a ser 

definido em ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

Art. 36. O art. 11 da Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, passa a vigorar acrescido do 

seguinte parágrafo único: 

"Art. 11. .................................................................................. 
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Parágrafo único. A validade dos benefícios concedidos no âmbito do Programa Nacional de Acesso à 

Alimentação - PNAA - "Cartão Alimentação" encerra-se em 31 de dezembro de 2011." (NR) 

Art. 37. O art. 14 da Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

"Art. 14. Sem prejuízo das responsabilidades civil, penal e administrativa, o servidor público ou o 

agente da entidade conveniada ou contratada responsável pela organização e manutenção do cadastro 

de que trata o art. 1º será responsabilizado quando, dolosamente: 

I - inserir ou fizer inserir dados ou informações falsas ou diversas das que deveriam ser inscritas no 

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - Cadúnico; ou 

II - contribuir para que pessoa diversa do beneficiário final receba o benefício. 

§ 1º (Revogado). 

§ 2º O servidor público ou agente da entidade contratada que cometer qualquer das infrações de que 

trata o caput fica obrigado a ressarcir integralmente o dano, aplicando-se-lhe multa nunca inferior ao 

dobro e superior ao quádruplo da quantia paga indevidamente."(NR) 

Art. 38. A Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 14-

A: 

"Art. 14-A. Sem prejuízo da sanção penal, será obrigado a efetuar o ressarcimento da importância 

recebida o beneficiário que dolosamente tenha prestado informações falsas ou utilizado qualquer outro 

meio ilícito, a fim de indevidamente ingressar ou se manter como beneficiário do Programa Bolsa 

Família. 

§ 1º O valor apurado para o ressarcimento previsto no caput será atualizado pelo Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística. 

§ 2º Apurado o valor a ser ressarcido, mediante processo administrativo, e não tendo sido pago pelo 

beneficiário, ao débito serão aplicados os procedimentos de cobrança dos créditos da União, na forma 

da legislação de regência." 

Art. 39. O art. 3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.836.htm#art11p
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.836.htm#art14.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.836.htm#art14a
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"Art. 3º .................................................................................... 

......................................................................................................... 

III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu 

estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo; 

......................................................................................................... 

§ 2º .......................................................................................... 

......................................................................................................... 

V - povos indígenas que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos II, III e IV do 

caput do art. 3º; 

VI - integrantes de comunidades remanescentes de quilombos rurais e demais povos e comunidades 

tradicionais que atendam simultaneamente aos incisos II, III e IV do caput do art. 3º." (NR) 

Art. 40. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 14 de outubro de 2011; 190o da Independência e 123o da República. 

DILMA ROUSSEFF 

Arno Hugo Augustin Filho 

Miriam Belchior 

Tereza Campello 

Izabella Mônica Vieira Teixeira 

Afonso Florence 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11326.htm#art3%C2%A72v

