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Resumo: O objetivo deste artigo é a crítica das ações do governo 
brasileiro, frente às exigências trazidas pela pandemia da CO-
VID-19, sob o ponto de vista dos deveres de solidariedade am-
biental como fundamento dos direitos ao meio ambiente e à sa-
úde. Para tanto se utilizou o método hipotético-dedutivo, através 
de pesquisa bibliográfica e documental A solidariedade é um 
princípio-objetivo constitucional e se desdobra em vários aspec-
tos, incluída a solidariedade ambiental. Esta é base do sistema 
de deveres que integra os direitos constitucionais ao meio ambi-
ente sadio e à promoção da saúde coletiva. Esses direitos guar-
dam profunda relação de interdependência, sendo a defesa e pro-
moção de qualquer um deles indissociável da do outro. A pan-
demia da COVID-19 evidenciou essa relação de interdependên-
cia e deixou explícita uma estratégia de disseminação intencio-
nal do vírus, bem como uma política de devastação dos biomas 
naturais, evidenciando uma clara desconexão de governo e seto-
res da sociedade civil brasileira com os deveres de solidariedade 
ambiental. 
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Abstract: The purpose of this article is to understand the actions 
of the Brazilian government in the  COVID-19 pandemic, from 
the point of view of the duties of environmental solidarity as the 
foundation of the constitutional rights to the environment and 
health. For this purpose, the hypothetical-deductive method was 
used, through bibliographic and documentary research. Solidar-
ity is a constitutional objective-principle and unfolds in several 
aspects, including environmental solidarity. This is the basis of 
the duty system that integrates constitutional rights to a healthy 
environment and the promotion of collective health. These rights 
have a profound interdependent relationship, with the defense 
and promotion of any one of them being inseparable from that 
of the other. The COVID-19 pandemic highlighted this relation-
ship of interdependence and made explicit a strategy of inten-
tional dissemination of the virus, as well as a policy of devasta-
tion of natural biomes, showing a clear disconnect between the 
government and sectors of Brazilian civil society with the duties 
of environmental solidarity. 
 
Keywords: Environmental solidarity; Duties; COVID-19; Envi-
ronment; Health. 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

 COVID-19 é uma doença respiratória de origem 
zoonótica, declarada como uma pandemia pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de 
março de 2020. Afetou e levou à morte – e ainda 
o faz – milhões de pessoas, tornando-se uma das 

pandemias mais mortais da história e evidenciando diversas fra-
quezas no trato das questões de saúde pública no mundo, susci-
tando questões sobre suas causas e o risco de ocorrência de ou-
tras pandemias. 

Partindo destas premissas, estabelece-se a solidariedade 

A
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como conceito jurídico integrador dos direitos sociais. Abordar-
se-á o direito social fundamental à saúde, a preservação e pro-
moção do meio ambiente hígido como condição para a realiza-
ção do direito à saúde e da solidariedade em seus aspectos am-
biental, intrageracional, intergeracional, entre indivíduos e entre 
estados como fundamento e integrante dos direitos citados. 

Feita a construção destes conceitos, a abordagem se diri-
girá à questão da pandemia e às ações tomadas pelo governo bra-
sileiro – tendo como norte a saúde de suas populações, a preser-
vação do meio ambiente como parte dessas ações e como a soli-
dariedade é ou não observada no contexto dessas medidas. 

Para os fins do trabalho aplicou-se o método hipotético-
dedutivo, através de pesquisa bibliográfica e documental. A hi-
pótese que se busca é que a solidariedade ambiental é um prin-
cípio constitucional positivado e se traduz em diversos deveres 
para a sociedade e – principalmente – o Estado, cuja inobservân-
cia acarreta uma série de consequências sociais no contexto da 
pandemia da COVID.  

 
2 O DEVER DE SOLIDARIEDADE E SUA DIMENSÃO AM-
BIENTAL 

 
2.1 O PRINCÍPIO-OBJETIVO CONSTITUCIONAL DA SO-
LIDARIEDADE 

 
A juridicização da solidariedade tem como fundamento 

o seu conceito clássico, normalmente aproximado por ideias 
como laços comunitários, interesses comuns, suporte mútuo e 
cooperação entre membros de um agrupamento social. Em Di-
reito a solidariedade assume diferentes sentidos. Afastamos o ci-
vilista, referente ao direito das obrigações e estabelecido no atual 
Código Civil, tomando a solidariedade como princípio-objetivo 
constitucional premissa da igualdade material. Nesta última 
aproximação comporta três dimensões: (i) entre Estados e seus 
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nacionais, (ii) entre Estados e (iii) entre indivíduos – inclusive 
de distintas gerações. 

Na Constituição Federal (CRFB), a solidariedade quali-
fica a sociedade cuja construção é objetivo fundamental da Re-
pública como livre, justa e solidária (art. 3º, I, CRFB). A norma 
constitucional não deve ser relegada à mera moralidade, despida 
de juridicidade, mas como princípio cogente e autoaplicável. O 
exercício de leitura e interpretação da norma do art. 3º, I, con-
siste em determinar o alcance dos termos ali inscritos.  

Os princípios podem significar mandamentos de diferen-
tes ordens de magnitude e se dirigir tanto aos Estados quanto às 
pessoas. Uma de suas funções é fundamentar ou completar o sis-
tema jurídico, constituindo a base do direito positivo ou orien-
tando o intérprete no caso de insuficiência da lei. Por outro lado, 
os princípios podem ser dirigidos à conduta das pessoas, em um 
contexto não normativo – ou não direcionado à ação das autori-
dades normativas. 

A influência do princípio da solidariedade traduz-se em 
múltiplos aspectos constitucionais: i) justiça social, ou seja, a 
capacidade existencial, econômica e cultural para viver e traba-
lhar, num nível razoável; e ii) segurança social: a) bem-estar so-
cial, especialmente a prestação de serviços públicos básicos 
(água, luz, transporte, educação, saúde) e os seguros sociais (se-
guro-desemprego ou por invalidez) e b) assistência social (auxí-
lio mínimo existencial, ligado à dignidade humana). 

Para o Estado, portanto, a solidariedade se expressa 
como critério vinculante para a atuação dos três poderes, no 
exercício de suas competências. Fundamenta as ações do Exe-
cutivo, tais como políticas públicas de saúde, impregna o Legis-
lativo em todos os graus, vinculado à própria atividade legisla-
tiva e é paradigma para o Judiciário que, ao apreciar os casos 
concretos, tem a solidariedade como parâmetro de interpretação 
e critério de constitucionalidade normativo. 

Esses deveres do Estado com a sociedade perfazem a 
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dimensão vertical da solidariedade. Mas esta também impõe à 
sociedade e ao Estado, como membro da comunidade internaci-
onal, um conjunto de deveres – de forma horizontal. Para os in-
divíduos há um dever de convivência social, na medida da inter-
dependência que se estabelece entre os membros da sociedade 
partilhando um destino comum em um mesmo ambiente, seja no 
presente ou em relação às gerações futuras. Os direitos ligados à 
previdência e assistência social, por exemplo, estão amparados 
nos deveres sociais de contribuição. O direito à saúde e ao meio 
ambiente hígido têm como premissa o dever de solidariedade in-
tra e intergeracional, cabendo à sociedade e Estado a tutela e o 
dever de não agressão do meio ambiente. 

Por sua vez, os direitos sociais enumerados na Constitui-
ção, em seu art. 6º (educação, saúde, moradia, lazer, segurança, 
previdência social) estão fundados em um ideal de justiça mate-
rial, visando reduzir as desigualdades sociais e promover o bem 
de todos, a fim de construir uma sociedade livre, justa e solidária 
(CRFB, art. 3º, I, III e IV). É impossível, assim, visualizar a so-
lidariedade despida de qualquer uma de suas dimensões. 

A Constituição delineia um Estado democrático e social, 
fundado na solidariedade e na função social dos direitos, supe-
rada a noção do Estado liberal e individualista. O desenvolvi-
mento do Estado Social reconhece a responsabilidade coletiva 
relativamente ao bem-estar das pessoas, sejam elas idosas, cri-
anças, incapacitadas ou quaisquer outras, considerando que nin-
guém é completamente autossuficiente. Essa relação também é 
expressa na noção de pacto social, que pressupõe a solidarie-
dade, pois sua efetivação depende, ao menos em um mínimo 
grau, de condições sociais, políticas e econômicas minimamente 
favoráveis. Pacto social que, se não atingido para fins de guiar a 
ordem jurídica, por exemplo, pode significar um desrespeito ao 
princípio da proibição do retrocesso e consequentes danos ao 
conjunto de direitos sociais.Isso porque a proibição do retro-
cesso implica patamares mínimos de proteção da confiança, de 
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segurança jurídica e de manutenção mínima do nível de conti-
nuidade jurídica, já que medidas sociais retrocessivas e retroati-
vas causam enfraquecimento e contradizem o Estado de Direito 
social.  

Assim, a solidariedade constitucional é um paradigma 
das relações jurídicas e direito fundamental com aplicação ime-
diata nas relações particulares. Desta forma os direitos sociais – 
e em especial o direito à saúde – carregam um componente soli-
dário essencial, manifestado em sua origem, sendo uma pre-
missa do funcionamento do Estado Social de Direito. 

 
2.2 O DEVER DE SOLIDARIEDADE AMBIENTAL 

 
Na construção de uma sociedade solidária, decorrem de-

veres, tanto para o Estado como para a sociedade, de coadunar 
suas ações com o princípio da solidariedade. Se a solidariedade 
é um princípio e um objetivo fundamental, constitui, portanto, 
fundamento de direitos e deveres fundamentais. E se, por um 
lado, tais direitos podem se considerar expressos nas prerrogati-
vas que cada indivíduo goza perante os demais e o Estado, por 
outro os deveres se manifestam como contraparte destes direitos: 
correspondem ao dever de observância da ordem jurídica posta, 
por parte de todos os atores citados. Desta forma, o Estado e a 
sociedade assumem uma posição jurídica simultaneamente ativa 
e passiva, que inclui o dever de observância às normas e princí-
pios jurídicos constitucionais. 

Os direitos de solidariedade são o caso específico de di-
reitos associados a deveres (direitos-deveres), especialmente os 
direitos sociais, cuja concreção requer e condiciona o comporta-
mento da sociedade e do Estado. Um destes deveres é justamente 
o de proteção do meio ambiente, fundado na solidariedade am-
biental. 

Temos, assim, constitucionalmente estabelecido um sis-
tema de deveres que congrega as responsabilidades do Estado e 
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dos indivíduos – tratados como uma sociedade heterogênea e na 
qual a igualdade material ainda é um objetivo, a ser atingido por 
meio da solidariedade. Por um lado, os deveres sociais podem 
ser exigidos dos indivíduos, pelo Estado ou pela própria socie-
dade a que eles pertencem; por outro, os deveres estatais são exi-
gíveis pelos indivíduos e sociedade ou pelos sujeitos de direito 
internacional.  

Com relação ao meio ambiente, a solidariedade se mani-
festa constitucionalmente em seu aspecto intergeracional, ex-
presso no art. 225 da Constituição, que estabelece como direito 
de todos um meio ambiente ecologicamente equilibrado, quali-
ficado como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qua-
lidade de vida. O mesmo artigo impõe ao poder público e à co-
letividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes 
e futuras gerações, sendo este um direito-dever de caráter difuso, 
ou seja, seus destinatários incluem toda a sociedade, inclusive 
aqueles que ainda sequer nasceram (gerações futuras), proje-
tando-se, portanto, no tempo e no espaço. Trata-se de um pri-
mado ético que fundamenta um dever jurídico-constitucional, 
associado à dignidade humana em sua dimensão ecológica. 

Ainda que a validade do texto constitucional encontre li-
mites nas fronteiras e no que diz respeito à coletividade nacional, 
o dever de solidariedade se estende aos cidadãos de outros Esta-
dos, limitando as práticas sociais predatórias do ambiente e 
tendo como meta alcançar um desenvolvimento mundial susten-
tável. Uma solidariedade entre povos, portanto. E isso porque o 
meio ambiente é uno, não divisível, intrinsecamente interdepen-
dente. Qualquer ação humana, em qualquer sítio do planeta, terá 
reflexos não só imediatos e locais, mas no meio ambiente como 
um todo e também com relação às gerações futuras. 

Por força da solidariedade, fundamento dos princípios 
das relações constitucionais do art. 4º, o Brasil deve atuar em 
suas relações com outros países pautado pelos ideais da coope-
ração e da paz. A preservação ambiental está entre os deveres 
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ligados a essas relações, dado o impacto potencialmente global 
das consequências das agressões ambientais. Não por outro mo-
tivo esse dever é expresso em diversos tratados internacionais. 

Evidencia-se então uma dupla via em relação ao meio 
ambiente: o direito a gozar de sua plenitude e higidez corres-
ponde a um dever que lhe antecede. O dever de promover e man-
ter a integridade do meio ambiente para que outros possam 
igualmente desfrutar dos benefícios. E se como direito o meio 
ambiente tem caráter de fundamentalidade, como dever não é 
diferente. Um dever não como limite ao exercício daquele di-
reito, mas sim condição prévia e necessária de sua existência. 
Dever atribuído aos indivíduos membros da sociedade, para 
além dos deveres estatais relacionados à promoção e proteção 
dos direitos. 

Estes deveres fundamentais são expressos nos princípios 
do direito ambiental, que manifestam um componente solidário 
que os integra de maneira essencial. Como consequência dos 
princípios da prevenção e precaução ambiental, se impõe à ati-
vidade econômica o necessário respeito ao equilíbrio entre o de-
senvolvimento socioeconômico e a preservação ambiental, con-
figurando-se um dever de proteção ligado ao meio ambiente.  

Ao idealizar ou construir uma estratégia de combate à 
pandemia do SARS-CoV2 visando evitar a propagação da do-
ença, a prevenção é, da mesma forma, o fundamento para medi-
das como o distanciamento social, o uso de máscaras, lockdowns 
e fechamento de fronteiras, mesmo – se assim fosse o caso – de 
não haver certeza científica a respeito da eficácia de tais medi-
das, tomado como prioritária a saúde pública. 

A construção jurídica do direito ao meio ambiente sau-
dável está, portanto, claramente edificada sobre a noção de soli-
dariedade; daí falar-se em solidariedade ambiental, fundamento 
do direito social à saúde. 

 
3 O DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL À SAÚDE E SUA 
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DEPENDÊNCIA DO MEIO AMBIENTE 
 
Saúde e meio ambiente são dois aspectos indissociáveis, 

de tal forma que desde a antiguidade clássica se mostrou inviável 
descrever um deles sem fazer referência ao outro: a saúde do 
homem sempre dependeu de uma relação harmoniosa com a na-
tureza. Assim, não há dano causado ao meio ambiente que não 
seja um dano à saúde e vice-versa. O meio ambiente é, portanto, 
condicionante da saúde. 

A Constituição de 1988, além de definir expressamente 
o direito à saúde como um direito social, destaca, entre os artigos 
196 e 200, a saúde como direito de todos e dever do Estado, a 
ser garantido através de um sistema único, com participação po-
pular e rede de acesso integral, universal e igualitário, visando a 
promoção, proteção e recuperação da saúde. Cabe ainda a esse 
Sistema Único de Saúde (SUS) colaborar na proteção do meio 
ambiente, por ser direito de todos um meio ambiente ecologica-
mente equilibrado, posto que essencial à sadia qualidade de vida 
(art. 225, CRFB). 

Já o art. 3º da Lei nº 8.080/90 (regulamenta o SUS) rela-
ciona os níveis de saúde com a organização social e econômica 
do País e elenca como determinantes e condicionantes da saúde, 
entre outros, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, 
a educação e o acesso aos bens e serviços essenciais. Não por 
outro motivo a saúde ambiental é instrumentalizada pelo Minis-
tério da Saúde como um campo de práticas intersetoriais e trans-
disciplinares voltadas para os reflexos, na saúde humana, das re-
lações ecológicas e geossociais do ser humano com o ambiente, 
com vistas ao bem-estar, à qualidade de vida e à sustentabili-
dade, a fim de orientar políticas públicas. 

O meio ambiente é reconhecido como um complexo em 
que se insere o ser humano, que busca a sua plenitude, com o 
gozo dos seus direitos fundamentais, sendo a saúde condição 
para que o indivíduo possa gozar dos demais direitos humanos. 
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É nesse sentido a Declaração de Estocolmo sobre o Ambiente 
Humano (1972), em seu princípio 1, que expressa o direito fun-
damental à liberdade, à igualdade e 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. O mesmo 
princípio cita a obrigação de proteger e melhorar o meio ambi-
ente, para as gerações presentes e futuras. Não basta para tanto 
a prestação, pelo estado, de serviços de cura e prevenção de do-
enças; o conjunto de relações sociais deve se direcionar ao obje-
tivo de promover, impulsionar e favorecer o progresso da quali-
dade da vida das pessoas. 

Insere-se neste ponto a discussão sobre a questão da jus-
tiça socioambiental, entendida como a expressão da desigual-
dade social na apropriação do ambiente e de seus recursos. De-
riva daí que as populações mais vulneráveis tendem a sofrer 
mais intensamente as consequências da degradação ambiental, 
principalmente em questões de saúde. Não é por outro motivo 
que são essas populações as mais afetadas e as que mais morrem, 
não só na pandemia de COVID mas em quaisquer outros surtos.  

A COVID-19, desde o início, afetou desigualmente as 
populações de diferentes classes sociais, concentrando-se nas 
periferias e populações negras: um paciente negro analfabeto 
tem 3,8 vezes mais chances de morrer em relação ao branco com 
nível superior. Já o percentual de pacientes hospitalizados pretos 
e pardos que morreram é de 54,78%, enquanto o de brancos é de 
37,93%. Veja-se também a tuberculose, classicamente relacio-
nada à pobreza. Tornam-se ainda mais evidentes os efeitos da 
desigualdade social – agravada pelo recorte racial – e a impor-
tância da efetivação dos direitos sociais. 

A estrutura do Sistema Único de Saúde, bem como suas 
diversas estratégias de promoção e manutenção da saúde, faz 
parte deste enorme esquema mantido pelos deveres de solidari-
edade. Uma destas estratégias é a vacinação, cujo suporte e efi-
cácia exigem uma ação coordenada dos poderes e entes estatais, 
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em todos os seus níveis. Estratégia que visa não só conferir pro-
teção individual, mas comunitária, combatendo a propagação de 
uma doença através da imunidade coletiva, sendo amplamente 
considerada como a intervenção mais eficiente e relevante para 
o controle de doenças infectocontagiosas. A vacinação, por to-
das as suas características, constitui um belo exemplo em que a 
ação governamental e da sociedade devem convergir a fim de 
proporcionar um resultado ótimo em termos de integridade am-
biental e saúde pública. 

A eficiência de uma estratégia de vacinação depende de 
diversos fatores somados. Um é a cobertura vacinal, ou a pro-
porção de pessoas, dentro de uma determinada população, que é 
efetivamente vacinada. A cobertura necessária varia de acordo 
com o tipo de vacina, população priorizada, características da 
comunidade e da taxa de reprodução do agente infeccioso. Para 
o sarampo, a proporção necessária chega a 95%; a COVID-19 
não tem ainda uma taxa de cobertura recomendada, o que exigi-
ria, de acordo com os já citados princípios de prevenção e pre-
caução, ações direcionadas à efetivação de um máximo de co-
bertura possível, ou seja, uma meta de 100% ou o mais próximo 
disso.  

Os deveres ligados à vacinação não se restringem aos 
atores estatais. As opções individuais de não vacinação – ou 
mesmo o ato de persuadir pessoas a não se vacinar – tem conse-
quências que, além de reduzir a taxa de cobertura vacinal, podem 
incluir surtos localizados e bolsões de infecção, tratando-se de 
um claro caso onde o exercício de uma suposta liberdade afronta 
deveres fundamentais de solidariedade. Um estudo de coorte, 
conduzido na cidade de Pelotas/RS desde 1982, demonstra a 
queda nas taxas de cobertura vacinal – especialmente entre as 
classes mais ricas – relacionada a surtos de sarampo a partir de 
2016, doença que se considerava até então erradicada. 

Deve-se concluir, a partir do exposto até aqui, que todas 
as obrigações ligadas à preservação do meio ambiente, bem 
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como aquelas relacionadas à promoção e preservação da saúde 
em todos os seus aspectos, têm como fundamento e fazem parte 
do que se denominam deveres de solidariedade ambiental. 

 
4 O CASO BRASIL NA PANDEMIA DE COVID-19 SOB O 
PONTO DE VISTA DOS DEVERES DE SOLIDARIEDADE 

 
A pandemia da COVID-19 ainda gera seus efeitos e foi 

responsável por 2.880.726 mortes globais, sendo 336.947 em 
território brasileiro. Propõe-se a análise da atuação do governo 
brasileiro, frente às ocorrências e consequências da pandemia, já 
que aqui se evidencia o quanto o trato com as questões ambien-
tais integra e se conecta com o trato da saúde pública e aos de-
veres de solidariedade, em especial a solidariedade ambiental. 

Desta forma, partimos da origem do vírus. Assim como 
75% das novas doenças que emergiram nos últimos 50 anos, a 
COVID-19 tem origem em animais silvestres. Ou seja, trata-se 
de uma doença cujo vírus causador está presente nesses animais 
e se torna uma zoonose pelo contato destes com os seres huma-
nos. 

As SARS, como a gripe suína e o novo coronavírus, são 
de ocorrência natural, pertencendo a um ciclo onde animais sil-
vestres, como o morcego, servem como hospedeiros. Estes hos-
pedeiros evoluem em conjunto com o vírus e a ele se adaptam, 
como integrantes do ciclo. A sua exposição a outros organismos 
que não acompanharam esta evolução, como os seres humanos, 
tende a causar patogenias. Essa exposição será tanto maior 
quanto mais invasivas forem as ações humanas no meio ambi-
ente, como a destruição dos habitats naturais, o tráfico de ani-
mais silvestres e o consumo dos mesmos. No caso do novo co-
ronavírus é muito provável que o mesmo tenha adquirido a ha-
bilidade de ter humanos como hospedeiros a partir de espécies 
como os morcegos e os pangolins. 

A conexão entre a ocorrência de pandemias causadas por 
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vírus de origem animal e a destruição de biomas naturais fica 
evidente. Tal situação se potencializa se considerarmos que a 
real biodiversidade dos diferentes biomas ao redor do mundo 
ainda se desconhece. Segundo o Relatório da Plataforma Inter-
governamental de Políticas Científicas em Biodiversidade e 
Ecossistema (IPBES), atualmente, cerca de 1 milhão de espécies 
de plantas e animais estão em risco de extinção devido a destrui-
ção dos seus habitats naturais. 

A preservação ambiental é, portanto, uma necessidade 
frente ao desafio de manutenção e promoção da saúde como um 
direito social. Um direito e dever fundamental, derivado e inte-
grante do dever de solidariedade. Um primeiro parâmetro de 
análise é, portanto, a preservação dos biomas naturais do territó-
rio brasileiro, o que se relaciona com questões de polícia admi-
nistrativa e com as fronteiras de exploração agrária e mineral, 
entre outras. 

No Brasil, é observável uma crescente desconstrução do 
sistema de proteção ambiental, que até meados da década de 
2010 vinha experimentando um impulso favorável a partir da 
Constituição Federal de 1988 e a Rio-92. Esse processo inclui – 
mas não se restringe a – a revogação do Código Florestal, a de-
safetação de Áreas Protegidas na Amazônia, as propostas de re-
trocesso no Licenciamento e na Avaliação de Impacto Ambien-
tal e, mais recentemente, as mudanças no Serviço Florestal Bra-
sileiro, na FUNAI e no próprio IBAMA, além da exoneração de 
quadros técnicos competentes. E se estende ao nível estadual, a 
partir dos avanços na fronteira agrícola, aumento do desmata-
mento, intensos conflitos no campo, criminalização de movi-
mentos sociais, entre outros. 

Historicamente, o panorama atual corresponde ao padrão 
estabelecido já em meados do século XX e potencializado no 
período da ditadura civil-militar, em que o Estado assumiu como 
meta a execução de grandes projetos que envolviam o desmata-
mento e o aproveitamento econômico das regiões amazônicas, 
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entre outras. Esse processo envolveu incentivos à migração e ex-
ploração pecuária, especialmente na Amazônia, resultando na 
perda acumulada de milhares de km² de vegetação. 

Essa tendência se manteve. O INPE computa a perda de 
cerca de 430 mil km² de vegetação entre 1988 e 2017, com efei-
tos que incluem perda de biodiversidade, redução da ciclagem 
de água e emissão de gases catalisadores do efeito estufa. E se a 
partir de 2004 até 2014 se observou redução, desde então e es-
pecialmente em 2020 houve um recrudescimento da taxa de des-
matamento na Amazônia, com aumento de 51% nos três primei-
ros meses de 2020, comparado ao mesmo período de 2019. 

O atual panorama ambiental brasileiro é, portanto, não só 
atentatório aos direitos das atuais e futuras gerações de dispor de 
um meio ambiente sadio como pressuposto de uma vida com sa-
úde, mas potencializa-se como possível foco de novas doenças 
e pandemias no futuro, constituindo uma afronta a tais direitos 
em âmbito mundial. Uma violação clara aos deveres de solidari-
edade ambiental, perpetrada não só pelas instâncias de governo, 
mas por atores privados, em que se incluem os setores ligados 
ao extrativismo animal e mineral.  

Por outro lado, se a degradação ambiental é um determi-
nante para o surgimento e consolidação da pandemia, a potenci-
alização desta, ensejada pelas omissões e ações que serão a se-
guir aprofundadas, representa uma agressão em larga escala ao 
meio ambiente. Isso se evidencia na medida em que as relações 
entre saúde coletiva e meio ambiente são cíclicas e recíprocas, 
não de mão única: a saúde coletiva é determinada pelas condi-
ções do meio e vice-versa. A gestão da pandemia integra o trato 
do meio ambiente, consistindo em fator necessário e inafastável 
dos deveres governamentais de solidariedade ambiental. Podem 
ser identificados três eixos da atuação estatal em tal gestão, que 
evidenciam uma estratégia de disseminação voluntária do vírus, 
em contrariedade a todas as noções de deveres ligados à solida-
riedade ambiental. 
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O primeiro destes eixos é o normativo-legal. No ano de 
2020 foram editadas, apenas no âmbito da União, 3.049 normas 
relacionadas à COVID-19, sendo 59 MPs (do total de 108 MPs 
de 2020). Deste conjunto, é possível evidenciar algumas carac-
terísticas que evidenciam uma estratégia explícita de propagação 
do vírus. Primeiro, a ausência de participação da sociedade civil 
na elaboração destas normas; depois, a limitação do papel do 
Legislativo e favorecimento da judicialização da saúde; por fim, 
mas não finalmente, a pulverização da regulação da emergência. 

Desta forma, o dever de manter e coordenar o Sistema 
Único de Saúde, derivado, mas não restrito aos deveres de soli-
dariedade, esteve desde o início da pandemia e está sujeito a uma 
inflação normativa, com resultados pífios. Construído de ma-
neira errática, o arcabouço normativo erguido como resposta à 
pandemia evidencia um confronto entre o Executivo federal e os 
demais poderes, o primeiro conduzindo de forma sistemática 
uma estratégia de propagação do vírus; os demais, tentando re-
sistir. 

Um segundo aspecto diz respeito às ações de interferên-
cia negativa do Executivo federal em relação às ações dos de-
mais entes. Exemplo disso foram as medidas restritivas de cir-
culação propostas por estados e municípios, que sofreram tenta-
tiva de obstrução pelo governo federal, culminando com inter-
venção do STF confirmando o que já consta expressamente na 
Constituição: União, estados e municípios tem competência co-
mum para cuidar e concorrente para legislar sobre saúde pública 
(art. 23,II e 24,XII, CRFB). Outro exemplo consistiu na tentativa 
da União requisitar ventiladores pulmonares em diversas unida-
des federativas, gerando intensa judicialização. Estes e outros 
exemplos guardam entre si e demonstram uma via de ação siste-
mática voltada não a coordenar nem gerir o Sistema Único de 
Saúde, papel que caberia à União, mas a turbar e desorganizar 
todos os esforços de combate à crise. 

Outro aspecto – o terceiro – diz respeito aos discursos e 
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informações distribuídas pelo governo federal e pelo Presidente. 
Foi adotada uma linha de propaganda dedicada a promover o uso 
de medicações com eficácia não comprovada e difundir a falsa 
dicotomia entre a preservação da saúde e as atividades econômi-
cas, além de desacreditar as medidas recomendadas pela comu-
nidade científica e pela OMS.  

Medidas como o uso de máscaras, isolamento social, 
lockdowns e fechamento de fronteiras têm efeitos não só relati-
vos aos cidadãos do estado que as adota, mas para todo o mundo, 
dada a transmissibilidade do vírus. E as medidas de prevenção 
ambiental têm consequências intergeracionais. O tempo que se 
leva para agir tem efeitos exponenciais. Em relação a tais medi-
das, as ações do governo brasileiro se mostraram exemplarmente 
contraditórias, contraproducentes e especialmente nocivas e 
ofensivas à noção de solidariedade, evidenciando-se um total de-
salinhamento entre as instâncias governamentais e os interesses 
e necessidades da sociedade. 

Exemplo é o isolamento social, consolidado como uma 
das principais estratégias não só para a diminuição do número 
de internações simultâneas, como também de controle do contá-
gio, com efeito direto sobre o número de contaminados, dimi-
nuindo a necessidade de internações e as mortes por COVID-19. 
Isolamento que foi desacreditado e combatido pelo governo fe-
deral e em especial pela figura do atual presidente, sob o argu-
mento da falsa dicotomia entre vidas e a economia. 

Outro aspecto é o da vacinação. O governo recusou a 
compra antecipada e a reserva de doses possíveis de todas as va-
cinas, com base em argumentos ideológicos e informações fal-
sas, comprometendo toda a estratégia de vacinação. Mais que 
seus efeitos imediatos, uma vacinação fragmentada e lenta atrasa 
a maximização da cobertura vacinal, possibilitando a continui-
dade da propagação viral e ensejando o surgimento de variações 
do vírus resistentes às vacinas. Tem-se aqui um atentado que 
rompe as fronteiras do país e põe em risco toda a espécie 



RJLB, Ano 7 (2021), nº 6________2355_ 
 

 

humana. As variantes surgidas no Brasil são responsáveis por 
novos surtos em países como Chile, Colômbia e Uruguai, o que 
constitui uma violação à solidariedade ambiental entre povos. 

Além disso, o Presidente da República, em pessoa, de-
dica-se a instaurar dúvidas sobre a eficácia das vacinas, propa-
gando argumentos de uma suposta liberdade para não tomar a 
vacina, influencia negativamente a eficácia da estratégia, sendo 
reconhecidos os efeitos positivos das campanhas de vacinação 
para atenuar variações nos níveis de cobertura. Concretiza assim 
uma campanha negativa, com efeitos deletérios sobre a eficácia 
da vacinação. 

A crise causada pela pandemia, por um lado, evidenciou 
a necessidade de atitudes e responsabilidades solidárias. Por ou-
tro, fez lembrar que os níveis de responsabilidade, em uma co-
letividade, jamais são iguais. Os governantes têm em suas mãos 
não só as possibilidades, mas os deveres de ação, guiados que 
devem ser pelo norte constitucional, do qual ora evidenciamos a 
solidariedade. Já os governados têm sua parte nessa necessária 
imensa rede de solidariedade e responsabilidade, mas elas não 
são as mesmas. 

As citadas medidas de combate, como o distanciamento 
social, uso de máscaras e higienização constante cabem aos go-
vernados. E se, por um lado, como já demonstrado, os governan-
tes da nação fizeram uma campanha sistemática de desencoraja-
mento dessas medidas, por outro é possível afirmar que, de 
modo geral, houve adesão da população brasileira às tais medi-
das. Exceção feita às ações de certos setores da sociedade, como 
parte do empresariado, que deu eco ao desencorajamento de me-
didas como o lockdown e assumiu as mortes como inevitáveis e 
aceitáveis em nome da manutenção de uma saúde econômica 
mínima, simbolizando forte individualismo e o suplantamento 
de qualquer perspectiva solidária de enfrentamento à crise.  

O efeito de todas essas ações e omissões se apresenta 
como tragédia: o Brasil, em março de 2021, atingiu 22% das 
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mortes diárias do mundo, enquanto representa cerca de 2,7% da 
população. Em dados acumulados, 11,69% das mortes mundiais 
por COVID-19 são brasileiras. De forma que se acentua a res-
ponsabilidade governamental, a dimensão e impactos do dever 
de solidariedade ambiental e todos os seus desdobramentos no 
gozo dos direitos à saúde e ao meio ambiente. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A solidariedade é um objetivo fundamental da república, 

tendo valor de princípio constitucional dotado de cogência e au-
toaplicabilidade. Desta forma, vincula os poderes estatais em sua 
atuação e se traduz em norte dos deveres estatais de solidarie-
dade. Entre esses deveres, especial importância tem a preserva-
ção e promoção do meio ambiente e da saúde coletiva, fundados 
na solidariedade ambiental. Isso exige, entre outras coisas, a pre-
servação do meio ambiente onde essa sociedade buscará essa 
construção, além de efetivar a compreensão de que humanidade 
e meio ambiente são indissociáveis e a destruição deste implica 
a extinção da espécie humana. A dignidade da vida humana, que 
inclui o gozo de uma vida com saúde, não prescinde dessa con-
dição. 

A pandemia da COVID-19 deixa evidentes as conexões 
inafastáveis entre a saúde e o meio ambiente, como questões in-
terdependentes e cujo trato é indissociável. Desta forma, a ma-
nutenção de níveis de saúde coletiva se traduz como uma ação 
de fundamento ambiental, bem como a preservação dos biomas 
naturais. Neste sentido o Brasil – governo e setores da sociedade 
civil – se encontra, tanto nas questões de enfrentamento à devas-
tação dos seus biomas como em alinhamento com as medidas 
necessárias mais imediatas a serem tomadas com relação ao en-
frentamento da pandemia, em profunda divergência com a mis-
são de construção de uma sociedade justa e solidária. 
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