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Resumo: Este estudo tem por objetivo analisar a relação entre o desenvolvimento
sustentável e mínimo existencial, porquanto há uma relação dialética entre eles, de
modo que sem um mínimo existencial  não há que se falar  em desenvolvimento
sustentável, do mesmo modo, não se haverá condições favoráveis para um padrão
mínimo existencial sem um meio ambiente equilibrado. Portanto, para que haja de
fato um desenvolvimento sustentável há que se garantir o mínimo existencial e, por
sua vez, a preservação ambiental, dado que  sem  a qual não haverá condições
favoráveis para a  equidade e justiça social.
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existencial; Equidade social.

Abstract:   This  study aims  to  examine the  relationship between  sustainable
development and existential minimum because  there  is a  dialectical  relationship
between them, so that without an existential minimum there is no need to talk about
sustainable development, likewise, not whether there will be favorable conditions for
existential minimum standard without a  balanced environment.  Therefore,  so that
there is indeed a sustainable development it is necessary to ensure the existential
minimum and, in turn, environmental preservation, given that without which there will
be favorable conditions for equity and social justice.
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1. INTRODUÇÃO 

O meio ambiente nem sempre foi preocupação humana, de modo anteriormente era

visto apenas com lentes utilitaristas  como matéria prima para a produção de bens e

serviços,  ou seja,  meramente  fonte de recursos  a serviço do poder  econômico, de

maneira  que a  natureza  suportava  a  exploração humana,  sendo seus recursos

considerados inesgotáveis. 

Contudo, após a década de cinqüenta e sessenta do século passado essa visão

utilitarista  começa a ser  revista, sobretudo devido   as descobertas científicas  e as

tragédias  ambientais,  tais  acontecimentos    alertaram   os  homens  para  a



necessidade de  preservação e proteção ambiental,  uma vez  que a própria vida

humana core riscos sem  um meio ambiente equilibrado.

Destarte,  nas  décadas  que  se  seguiram  começam  a  surgiram conferências  e

documentos  internacionais,  tais  como  a  conferência  de  Estocolmo,  tendo  estas

como  pauta  a  preservação  ambiental,   a  partir   da  década  de  setenta    o

desenvolvimento  passa a ser visto   não somente   como  crescimento econômico,

mas  também  como   preservação  ambiental  e   justiça   social.   Dessa  feita,  o

crescimento  econômico é  indissociável  da  preservação ambiental  e  da  equidade

social.

Assim, tendo em vista que sem preservação ambiental não há  desenvolvimento

sustentável  o mesmo se pode dizer  sem equidade  social,   o presente trabalho

buscar tecer  breves comentários   da relação dialética  entre  o meio ambiente

ecologicamente equilibrado como pressupostos para um padrão mínimo existencial,

ou seja,   como condição de desenvolvimento humano.  Para  ao final    intentar

demonstrar  a intima conexão entre o meio ambiental equilibrado e a sadia qualidade

de vida.

2.   O  PRINCÍPIO  DO  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  E  O  DIREITO
FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO 
 

O princípio do desenvolvimento sustentável surgiu pela primeira vez na Conferência

de Estocolmo na Suécia em 1972, contudo, à época foi cunhado de: “abordagem do

ecodesenvolvimento”,  desde  então,  a  preocupação  com  o  desenvolvimento

econômico  e  ambiental  cresceu  e  foi  aprimorando-se.  Passado  vinte  anos  da

Conferência de Estocolmo, isto é, no ano de 1992 houve uma nova conferência para

tratar de temas ambientais, desta resultou a Declaração do Rio 92 que consagrou

inúmeros princípios protetivos do meio ambiente (THOMÉ, 2015, p.59), dentre eles,

destacam-se  os  princípios  quatro  e  o  cinco,  o  princípio  quatro  peconiza:  “Para

alcançar  o  desenvolvimento  sustentável,  a  proteção  ambiental  constituirá  parte

integrante  do  processo  de  desenvolvimento  e  não  pode  ser  considerada

isoladamente deste.” Por sua vez, o princípio 5 consagra a ideia de equidade social

ao dispor que:



Para todos os Estados e todos os indivíduos, como requisito indispensável para o
desenvolvimento  sustentável,  irão  cooperar  na  tarefa  essencial  de  erradicar  a
pobreza, a fim de reduzir as disparidades de padrões de vida e melhor atender às
necessidades da maioria da população do mundo.

Desta feita, da simples leitura dos princípios 4 e 5 da Declaração do Rio 92 percebe-

se  que  o  desenvolvimento  sustentável  é  a  conjugação  do  desenvolvimento

econômico,  a preservação ambiental e a equidade social, de modo que não há que

se  falar  em  desenvolvimento  sustentável  quando  um  destes  aspectos  é

negligenciado.

Tendo em vista os documentos internacionais citados dentre outros, percebe-se que

o princípio do desenvolvimento sustentável angariou importância e tem sido objeto

de estudo em várias áreas do conhecido, na área jurídica, mais especificamente, no

Direito Ambiental, ele é tido como um dos principais princípios desse ramo. De modo

que  com base  nos  documentos  internacionais  a  doutrina  defende  um conteúdo

mínimo para o princípio do desenvolvimento sustentável, conteúdo este que pode

ser   resumido  por  intermédio  de  três  pilares,  ditos  anteriormente,  quais  sejam,

crescimento econômico, preservação ambiental e equidade social (THOMÉ, 2015,p.

58), como bem  apontados na  Declaração da Rio 92. 

Desta feita, tanto os documentos internacionais como a doutrina do Direito Ambiental

são uníssonas; para que o princípio seja respeitado e determinada atividade seja

considerada sustentável, esta deverá atender de forma simultânea as três vertentes

aludidas. (THOMÉ, 2015, p.58).

Em consonância com os pactos internacionais, a constituição de 1988 consagrou de

maneira clara o princípio do desenvolvimento sustentável podendo este ser extraído

da simples leitura do artigo 170, VI e VII da CRFB:

Art. 170. 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, observados os seguintes princípios: 
[...]

VI -defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o
impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e
prestação.

VII - redução das desigualdades regionais e sociais;



Da  leitura do artigo constitucional constata-se que  a ordem econômica é fundada

em vários princípios constitucionais que devem conviver de forma harmoniosa, a

Constituição busca o desenvolvimento econômico sem descuidar-se da proteção ao

meio  ambiente,  conforme  o  VI  do  artigo  ora  em  análise.  Ademais,  a  ordem

econômica possui o escopo de assegurar a todos a existência digna conforme os

ditames da justiça social,  bem como reduzir  as desigualdades sociais.  (THOMÉ,

2015, p. 62- 63)

 Desta feita, percebe-se de forma clara que a Constituição da República preocupou-

se com o desenvolvimento sustentável ao elencar os três pilares fundamentais deste

em seu artigo 170. Neste sentido é o escólio de Cunha Júnior (2014, p.1005): 

A constituição  federal  de  1988  exige  que toda  atividade  econômica  exercida  no
Estado brasileiro respeite o meio ambiente, buscando, com isso, harmonizar o direito
econômico e o direito ambiental, com vistas a um desenvolvimento nacional voltado
para uma melhoria da qualidade de vida.

Outrossim,  a Constituição de 1988 reservou um capítulo  específico  para o meio

ambiente, trata-se do artigo 225 que traz o meio ambiente como direito do homem:

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade  o  dever  de  defendê-lo  e  preservá-lo  para  as  presentes  e  futuras

gerações.

Para doutrina majoritária direito este, fundamental, conforme cláusula de abertura do

catálogo  prevista  no  artigo  5º  2º,  CRFB.  Segundo  a  melhor  doutrina  os  direitos

fundamentais não se restringem aos previstos no catálogo (art. 5 a 17, CRFB), há

direitos  fundamentais  presentes  em  outros  artigos,  tais  como  o  princípio  da

anterioridade tributária, direito à saúde e à educação, estes, embora dispersos pelo

texto constitucional são igualmente fundamentais como os do catálogo, dado que o

conteúdo de tais direitos é de suma importância para o Estado e sociedade e tem

por referência a proteção da dignidade da pessoa humana. 

Diante disso, é possível captar que, a Constituição da República em harmonia com

os instrumentos internacionais preocupou-se com o meio ambiente de forma ímpar

em comparação  as  Constituições  anteriores  (que  não  dispensavam proteção  ao



meio ambiente). Dessa maneira, a vontade da constituição é que o meio ambiente

seja a pauta não só do Estado, mas de toda a coletividade. Assim, o princípio do

desenvolvimento sustentável e do meio ambiente ecologicamente equilibrado além

de  consagrados  internacionalmente  também  é  prestigiado  pela  Carta  Magna  e

gozam de status de fundamentalidade. Desta feita, o Meio ambiente equilibrado é

essencial para a garantia de um mínimo existencial à pessoa humana.

3. O MÍNIMO EXISTENCIAL E UM PISO AMBIENTAL PARA UM VIDA DIGNA 

Em  um  primeiro  momento  do  estudo  ficou  consignado  que  o  desenvolvimento

sustentável requer: desenvolvimento econômico; preservação ambiental;  equidade

social. Neste último aspecto reside à importância de um padrão mínimo de garantias

aos cidadãos que podem ser expressas por intermédio dos direitos fundamentais,

somente com a efetividade destes é possível  a equidade social,  isto é,  somente

quando a parcela mais pobre excluída da sociedade gozar efetivamente de direitos

fundamentais  é  possível  falar  em  desenvolvimento  sustentável  e  justiça  social.

Assim, mister se  faz,  entender a relação entre meio ambiente e mínimo existencial,

por isso, passa-se a uma  análise  do mínimo existencial.

Não há dúvidas de que os direitos fundamentais  gozam de extrema importância

nesta quadra histórica, contudo, nem sempre foi assim, os Direitos Fundamentais

são frutos de conquistas e lutas dos cidadãos no decorrer da história. Destarte, uma

de suas características é a historicidade, de modo que sua evolução histórica pode

ser resumida em duas grandes etapas.

Em uma primeira etapa os direitos fundamentais são positivados nas constituições

decorrentes  do  Constitucionalismo  do  século  XVIII,  o  escopo  de  tais  direitos

restringia-se apenas a proteção da liberdade individual, isto é, objetivavam garantir

uma  proteção  para  o  cidadão  contra  a  ingerência  do  Estado,  por  isso,  foram

cunhados de Direitos de liberdade negativa, porquanto surgiram como reação ao

Estado absolutista. Porém, mais adiante, no século XX tais direitos receberam uma

nova  dimensão,  denominada  de  dimensão  social,  de  modo  que  de  direitos  de

liberdade  negativa  passaram a  ter  também os  direitos  fundamentais  uma carga

positiva que consiste em direitos dos cidadãos de exigirem do Estado prestações

materiais positivas. Neste segundo momento se destacam os Direitos sociais, como



à saúde, à educação, à previdência social, à moradia, à cultura e outros com escopo

de diminuir as desigualdades sociais, por isso, também recebem o epíteto de direitos

de igualdade (SARLET, 2012, p. 41-48).

Tais dimensões, como dito alhures, não surgiram de forma concomitante. Contudo, a

doutrina constitucional entende que sem os direitos de natureza prestacional não

seria possível usufruir e gozar das liberdades negativas, dito de outro modo, sem a

efetivação de direitos de segunda dimensão não será possível gozar dos direitos de

primeira dimensão,  por exemplo,  sem educação não há liberdade de expressão,

opinião ou profissão, sem moradia não há privacidade e intimidade, por isso, outra

característica dos direitos fundamentais além da historicidade é a interdependência

destes.

Neste  contexto  de  dependência  entre  os  direitos  fundamentais  e,  buscando

prestigiar dignidade da pessoa humana, a  doutrina construiu  a teoria  do mínimo

existencial. Tal teoria aduz que sem um piso de direitos não há que se falar em vida

digna, sem a garantia de um mínimo de direitos,  sobretudo sociais,  não há vida

vivida dignamente.  Importa destacar, o mínimo existencial não se confunde- com o

que a doutrina alemã chama de mínimo vital ou de mínimo de sobrevivência, dado

que essa acepção apenas diz respeito a  garantia da vida humana, isto é,  vida física

ou biológica, mas não abrange uma  vida digna, ou seja,  uma vida com alguma

qualidade (SARLET; SAAVEDRA, 2012,  p.  77).  Dito  de outra maneira,  o mínimo

existencial  propugna  um complexo  de  garantias  materiais  para  uma vida  digna.

Neste diapasão aduz Verdan ( 2013, p. 13): 

Insta salientar,  ainda,  que a vida se apresenta como condição elementar  para o
pleno  e  irrestrito  exercício  da  dignidade  humana,  conquanto  esta  não  se  limite
àquela, porquanto a dignidade não se resume a questões existenciais de natureza
essencialmente biológica ou física, todavia carece a proteção da existência humana
de forma mais ampla. Desta maneira, é imprescindível que subsista a conjugação
dos  direitos  sociais  e  dos  direitos  ambientais  para  identificação  dos  patamares
necessários de tutela da dignidade humana, a fim de promover o reconhecimento de
um direito-garantia do mínimo existencial socioambiental.

Nesta senda,  Sarlet e Sandra (2012, p. 78) sustentam que o mínimo existencial

possui duas acepções, quais sejam: uma dimensão negativa que aduz ser direito do

cidadão um mínimo que o Estado não pode subtrair e, em outra dimensão, a saber,



a positiva que propugna que o cidadão tem direito de exigir do Estado à satisfação

desse mínimo existencial por intermédio de prestações materiais.

O problema que surge é saber qual o conteúdo desse mínimo existencial a garantir

uma vida  digna,  não  há  uma pacificação  doutrinária  quanto  a  essa  questão,  e,

embora, a celeuma exista, é possível traçar um objetivo e conteúdo para o mínimo

existencial. Nas pegadas de Sarlet e Saavedra (2012, p. 79): é factível dizer que:

[...[  a dignidade da pessoa humana somente  estará assegurada-  em termos de
condições básica a serem garantidas  pelo  Estado e pela sociedade-  onde  a todos
e  a  qualquer  um estiver  assegurada nem mais nem menos  do  que uma vida
saudável. 

Desta feita, como já dito a sustentabilidade tem três aspectos, sendo um deles, a

equidade  social,  de  modo  que  para  que  possa  dizer  que  há  desenvolvimento

sustentável,  mister  se  faz,    desenvolver-se  economicamente,  preservar  o  meio

ambiente e a equidade social. Neste último aspecto é que se enquadra o mínino

existencial e os direitos sociais. 

Destarte,  na  dimensão  social  da  sustentabilidade,  essa  requer  uma  melhor

distribuição  de  renda  a  fim  de  diminuir  a  desigualdade  social  permitindo  que  a

parcela mais pobre da sociedade experimente os direitos sociais fundamentais, eis o

mínimo  existencial,  assim   somente   com  a  garantia  desse  mínimo  existencial

poderá se falar que há desenvolvimento sustentável. (GARCIA; GARCIA, 2015).

Neste diapasão o Documento “O futuro que queremos” que surgiu da Conferência

das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável de 2012 traz como objetivos

uma econômica verde e  a erradicação da pobreza,  preconiza que esta  última é

condição indispensável para o desenvolvimento sustentável (THOMÉ, 2015, p. 48). 

Conquanto,  o desenvolvimento sustentável  depende da consagração dos direitos

sociais e do mínimo existencial a fim de se alcançar a equidade social, os direitos

fundamentais, por sua vez, depende do meio ambiente e de sua preservação, por

isso,  o  documento já  citado “O futuro que queremos” também se preocupa com

questões como: água e saneamento básico, energia, segurança  alimentar e outros

(THOMÉ, 2015, p.48). Destarte, é preciso garantir o mínimo existencial para que a

população preserve o meio ambiente, contudo, é preciso preservar o meio ambiente

para que a população experimente os direitos sociais e o mínimo existencial, dado

que sem ele não há moradia, vida saudável e digna, por isso, aduz THOMÉ (2015, p.

66): “O direito a um meio ambiente equilibrado está intimamente ligado ao direito



fundamental  à  vida  e  à  proteção  da  dignidade  humana,  garantido,  sobretudo,

condições adequadas de qualidade de vida”.

Neste mesmo espírito são as palavras de Garcia e Garcia (2015):

Nesse sentido, a proteção ambiental está diretamente relacionada à garantia dos
direitos sociais, já que o gozo desses últimos (como, por exemplo, saúde, moradia,
alimentação, educação, etc), em patamares desejáveis constitucionalmente, estão
necessariamente  vinculados  às  condições  ambientais  favoráveis,  como,  por
exemplo, o acesso a água potável (através de saneamento básico, que também é
direito fundamental social integrante do conteúdo mínimo existencial), à alimentação
sem contaminação  química  (por  exemplo,  de  agrotóxicos  e  poluentes  orgânicos
persistentes), a moradia em área que não apresente poluição atmosférica, hídrica ou
contaminação do  solo (como,  por  exemplo,  na cercania de  áreas industriais)  ou
mesmo riscos  de  desabamento  (como ocorre  no  topo  de  morros  desmatados  e
margens de rios assoreados).

Portanto, para que se atinja um mínimo existencial à preservação do meio ambiente

é  salutar,  do  mesmo  modo  que  a  equidade  social  para  o  desenvolvimento

sustentável.  Assim,  não   há  como   falar  em equidade  social  sem  garantia  de

preservação ambiental.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
À  guisa  de  conclusão,   o  desenvolvimento  sustentável   é  composto  pelo

desenvolvimento  econômico,  preservação  ambiental  e  equidade  social,   por

conseguinte, somente haverá desenvolvimento sustentável   quando os três forem

simultaneamente observados e concomitantemente alcançados. 

Outrossim,  o  míninimo existencial  está intimamente  ligado  ao desenvolvimento

sustentável,  sobretudo no que diz   respeito  a equidade social,   de modo que é

preciso garantir  aos cidadãos um padrão mínino de qualidade  de vida para que

eles possam  se preocupar  com  a preservação ambiental.

Ademais,  somente  por  intermédio  de  um meio  ambiente  sadio  e  equilibrado  os

direitos  fundamentais  e  o  mínimo existencial  serão  experimentados  pela  parcela

mais  pobre  da  sociedade,  dado  que  sem  água  potável,  saneamento  básico

alimentos sem tratamentos químicos não há vida  digna.

Desse modo,  há uma interdependência,  isto  é,  uma relação intima do direito  da

sustentabilidade e da dignidade humana, assim,  sem um piso ambiental  não há

possibilidade dos sujeitos se desenvolverem de forma digna e integral, do mesmo

modo, sem um mínimo existencial,  ou seja,  um mínimo de dignidade humana o



cidadão estará excluído da sociedade e não haverá justiça social e, por conseguinte

desenvolvimento adjetivado de sustentável..

Assim, para que se possa falar em desenvolvimento sustentável há que se ter em

mente a justiça social, dado que somente por intermédio de uma melhor distribuição

de renda idônea a reduzir as desigualdades sociais hodierna, a vida dos indivíduos

tornar-se-á digna e poderá se falar em desenvolvimento sustentável.  

Por derradeiro, conclui-se que não há como cindir preservação ambiental e equidade

social, porquanto são interdependentes, havendo entre elas uma conexão, não se

pode trabalhá-las isoladamente, sob pena de negligenciar aspectos importantes, de

modo  a  não  se  atingir  um  desenvolvimento  integral   e  sustentável  aviltando  a

dignidade  dos sujeitos.
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