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1 - RESUMO 

  

O presente trabalho tem como finalidade estudar os itens 10.2 e 10.3 do 

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS n° 10) de forma comparativa com os 

direitos previstos na Constituição Federal de 1988, bem como aferir sua efetividade, 

como forma identificar o grau de sustentabilidade desenvolvimentista alcançado pelo 

Brasil. Para tanto, esta pesquisa será realizada com base no método dedutivo, 

estruturada em abordagem de natureza aplicada, uma vez que busca oferecer um 

conhecimento de aplicação prática, dirigido à solução de um problema existente 

específico. Além disto, seu objetivo é explicativo, pois busca identificar os fatores 

que permitem a existência do objeto estudado, sendo que, para atingir sua 

finalidade, adota o procedimento bibliográfico, já que amparado por referências 

normativas e teóricas publicadas em meio escrito e eletrônico. 

 

2 - INTRODUÇÃO  

 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são metas traçadas 

pela Organização das Nações Unidas (ONU) durante a Cúpula das Nações Unidas, 

realizada em setembro do ano de 2015, sobre o Desenvolvimento Sustentável. Este 

documento contempla 17 objetivos com 169 metas, a serem atingidas até o ano de 

2030.  

Conforme já citado, o princípio da igualdade está elencado no artigo 5º da 

Constituição Federal, dentro do qual destacamos aqueles incisos de interesse para a 

presente pesquisa, quais sejam: I, VI, VII, IX, XLI, XLII. 

Dessa forma, a comparação da realidade nacional em face dos objetivos e 

metas estipulados pelos ODS são elementos que justificam a realização de pesquisa 

científica acerca do problema indicado. 

 

3 - OBJETIVOS 

 

O objetivo central do presente artigo é análisar o que dispõe os itens 10.2 e 

10.3 do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 10 de forma comparativa com 

as normas da Constituição brasileira, bem como verificando a eficácia dos 

dispositivos constitucionais como mecanismo para efetivação dos direitos elencados. 



4 - METODOLOGIA 

 

Trata-se, portanto, de pesquisa realizada com base no método dedutivo, que 

está estruturada em abordagem de natureza aplicada, uma vez que busca oferecer 

um conhecimento de aplicação prática, dirigido à solução de um problema existente 

específico. Além disto, seu objetivo é explicativo, pois busca identificar os fatores 

que permitem a existência do objeto estudado, sendo que, para atingir sua 

finalidade, adota o procedimento bibliográfico, já que amparado por referências 

normativas e teóricas publicadas em meio escrito e eletrônico. 

 

5 – DESENVOLVIMENTO 

 

Ao longo do desenvolvimento foi possível constatar que os itens 10.2 e 10.3 do 

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 10 encontram de fato correspondentes 

normativos dentro do sistema constitucional pátrio. Seus correspondentes se 

encontram nos incisos I, VI, VII, IX, XLI, XLII do artigo 5° da Constituição Federal. 

Quanto à sua eficácia, pode-se constatar que, conforme a teoria das normas 

constitucionais, todos os dispositivos constitucionais mencionados possuem eficácia. 

Afinal, os dispositivos constitucionais possuem natureza normativa e, portanto, são 

dotados de alguma eficácia - em maior (eficácia plena) ou menor medida (eficácia 

limitada). 

Dessa forma, existem instrumentos normativos que podem (devem) ser utilizados 

para a efetivação dos itens 10.2 e 10.3 do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 

nº 10. 

 

6 – RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Não obstante a existência de instrumentos normativos no âmbito constitucional para 

viabilizar a efetivação dos itens 10.2 e 10.3 do Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável nº 10, constatou-se que a sua utilização para fins de implementação de 

políticas públicas ainda é deveras insuficientes, bem como que a sua efetivação pela 

via judicial é medida pouco utilizada. 
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