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RESUMO 
 

A presente dissertação de mestrado tem o escopo de investigar os programas de 
transferência de renda, mais especificamente o Programa Renda Básica Universal, 
como possibilidade de redução da pobreza e da desigualdade, garantindo, para 
muitos o mínimo vital, para outros tantos o mínimo existencial, como forma de 
promoção humana. Para isso, é realizada uma análise do princípio da dignidade 
humana no contexto dos direitos sociais e das políticas públicas para a promoção da 
dignidade como forma de construção dos direitos da personalidade. Adiciona-se ao 
trabalho um breve estudo das políticas de transferência de renda implementadas em 
outros Estados, bem como das políticas nacionais que têm como objetivo principal a 
redução da desigualdade, fundamentadas no cumprimento das normas da 
Constituição Federal de 1988. O estudo identifica que a redução da pobreza e da 
desigualdade é almejada por muitos países e governos, no entanto, ainda existem 
barreiras, principalmente econômicas e ideológicas que impedem avanços 
acelerados, porém é uma ideia que amadurece. Por derradeiro, demonstra as 
possibilidades de financiamento da implantação do programa, tanto de uma Renda 
Básica Universal, como das possibilidades já introduzidas em alguns países. 
 
Palavras-chave: Desigualdade Econômica. Direitos da Personalidade. Renda Básica 
Universal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 
 
This master's thesis has the scope of investigating income transfer programs, more 
specifically the Universal Basic Income Program, as a possibility of poverty reduction 
and inequality, ensuring, for many the vital minimum, for others so much the existential 
minimum, as a form of human promotion.  For this, an analysis of those of the principle 
of human dignity is carried out in the context of social rights and public policies for the 
promotion of dignity as a way of building personality rights. A study of income transfer 
policies implemented in other states is carried out, as well as national policies aimed 
at reducing inequality, based on compliance with the standards of Federal Constitution 
of 1988.  The study identifies that poverty reduction and inequality is desired by many 
countries and governments, however, there are still barriers, mainly economic and 
ideological that prevent accelerated advances, but it is an idea that matures. Finally, 
demonstrates the possibilities of financing the implementation of the program, both of 
a Universal Basic Income and the possibilities already introduced in some countries. 
 
Keywords: Economic Inequality. Personality Rights. Universal Basic Income. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho tem o escopo principal de analisar o Programa de Renda Básica 

Universal, como forma de promoção humana e de direitos da personalidade. Para a 

presente dissertação, foram analisadas as políticas sociais de transferência de renda, 

as quais se efetivaram no Brasil, com seus resultados e desafios, bem como com suas 

experiências estrangeiras. A ideia da Renda Básica é resultado da vontade em 

promover a dignidade humana para todas as pessoas sem distinção e, dessa forma, 

promover a própria pessoa. 

Thomas Paine foi um dos pioneiros do estudo da redistribuição de renda, 

considerando que a pobreza não é um processo natural da humanidade civilizada, 

mas uma criação humana, por essa razão há a necessidade de redistribuir renda. 

Na atualidade, entre outros estudiosos do tema, Philippe Van Parijs 

compreende a Renda Básica Universal, como um instrumento de liberdade real para 

todos e não apenas para os ricos, bem como sendo uma ferramenta importante de 

justiça social. Nesse contexto, o trabalho focaliza nos estudos de Amartya Sen, para 

quem o desenvolvimento com liberdade e a redução das desigualdades importa, para 

tornar as necessidades humanas nucleares. 

A pesquisa irá analisar como a falta do mínimo vital, o qual é anterior ao mínimo 

existencial, mitiga as possibilidades de desenvolvimento da personalidade de forma 

plena e satisfatória para a maioria das pessoas. O mínimo vital apenas diz respeito 

àquilo que seja essencial para se manter a sobrevivência, sendo que a Constituição 

vai além desse conteúdo básico de direitos quando abrange um rol de garantias para 

uma vida verdadeiramente plena. 

O estudo se desenvolverá, topologicamente, em três capítulos, sendo 

estruturado da seguinte forma: o capítulo número 2 explana a respeito dos direitos da 

personalidade no ordenamento jurídico brasileiro e as políticas públicas de proteção 

da dignidade da pessoa humana. Nesse capítulo, há também uma abordagem acerca 

da desigualdade Brasil, a necessidade da efetivação da Lei da renda básica de 

cidadania e a proteção do mínimo existencial, como promotor de dignidade da pessoa 

humana. 

No capítulo 3 será abordado o tema dos programas de transferência de renda, 

como forma de prover o mínimo vital, visando melhorar aspectos básicos da vida das 

pessoas como forma de efetivar os direitos positivados na Constituição Federal de 
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1988. Tem a pretensão de realizar uma análise dos programas de transferência de 

renda, de forma direta e indireta, implementados após a redemocratização do Estado 

brasileiro. 

O capítulo 4 irá abordar as propostas de transferência de renda, suas 

possibilidades financeiras e suas experiências, com o foco principal na Renda Básica 

Universal, demonstrando as possibilidades e possíveis enfrentamentos para sua 

implementação. 

A pesquisa se justifica por sua importância social e acadêmica, na medida em 

que a liberdade de escolher a vida almejada, deveria ser pressuposto de qualquer 

existência. Uma vida que valha a pena viver e não viver sobrevivendo. Ser pessoa 

pressupõe dignidade presente e o objetivo do trabalho é demonstrar ferramentas e 

possibilidades de se oferecer uma vida de liberdade às pessoas. Uma dessas 

ferramentas é, sem dúvidas, a instituição de uma renda básica sem condicionalidades 

ou vinculações. 

A pesquisa abordará, portanto, as possibilidades de viabilizar a ideia de uma 

Renda Básica Universal e, para tanto, serão utilizadas pesquisas bibliográficas e 

análises das legislações, bem como de experiências onde essa política já está 

implementada.  

O tema central é a possibilidade de implementação de uma Renda Básica 

Universal, com vistas a erradicar a pobreza no Brasil, de forma sustentável e 

mantendo o equilíbrio econômico. Phillipe Van Parijs é o maior incentivador dessa 

ideia e presidente da BIEN, que iniciou na Europa como Basic Income European 

Network – Rede Europeia de Renda Básica. A partir de 2004, passou a ser chamada 

de Basic Income Earth Network (Rede Mundial da Renda Básica), tendo em Eduardo 

Suplicy o propagador dessa ideia no Brasil que, embora seja o único país no mundo 

que tenha uma lei sobre o tema, essa lei ainda espera implementação.  

Dessa forma, o foco dos resultados almejados pelo trabalho está diretamente 

relacionado com o projeto da Renda Básica Universal, consistindo em “uma renda 

paga por uma comunidade política a todos os seus membros individualmente, 

independentemente de sua situação financeira ou exigência de trabalho” (PARIJS, 

2000, p.179). Em suma, uma política social bastante discutida e ainda mal 

compreendida, gerando debates acirrados acerca de sua finalidade e abrangência. 

Para a concessão de uma Renda Básica a todos os cidadãos de uma 

comunidade política, prescinde de contrapartida. O que a diferencia dos outros 
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programas de transferência de renda, já implementados, é o enfoque na pessoa e não 

em um chefe de família, para que seja distribuída, muitas vezes, de forma desigual e, 

dessa forma, além dos aspectos econômicos centrados na redução de pobreza e 

desigualdade social, tem como foco as liberdades individuais. 

A importância fundamental da liberdade em determinar onde será gasta ou 

investida a renda acontece devido ao fato de que pessoas (todas as pessoas) poderão 

determinar o que fazer com essa renda, sem que o Estado intervenha em suas 

escolhas e, dessa forma, garantindo liberdades individuais para mulheres, indígenas, 

negros e todas as pessoas que vivem à margem de direitos individuais. 

Com a liberdade de fazer escolhas que irão determinar a vida que se quer ter, 

sem que essa liberdade seja mitigada por restrições ou imposições, as possibilidades 

de desenvolvimento da personalidade ocorre de forma pura, aqui entende-se a 

personalidade como uma característica intrínseca das pessoas que têm o valor 

dignidade como pressuposto para uma vida plena. 

Este estudo enfatiza que as intenções da Constituição devem ser almejadas e 

alcançadas estudando a realidade presente, bem como as conquistas do passado. A 

realidade brasileira se encontra muito distante de ser justa como insculpido na Carta 

e, por essa razão, justifica-se de forma clara o estudo ora apresentado. 

A proposta de uma renda básica como uma possível forma de reduzir 

desigualdades econômicas e sociais em uma sociedade plural como é a brasileira, 

poderia se dar de forma gradual, como acontece com os programas sociais 

implementados por recentes governos pós Constituição de 1988, que demonstram a 

redução da desigualdade, embora bastante tímida e que poderiam, em momento 

posterior, expandir para uma Renda Básica Universal considerando as recentes 

configurações sociais, como a redução de postos de trabalho e a globalização. 

No entanto, é bastante importante considerar a radicalização de uma 

implementação direta e urgente para que cessem, ao menos uma parte das injustiças 

que há tanto tempo a maioria das pessoas se submete e que os governos deixam de 

cumprir, inclusive por ter políticas que focam mais no Estado do que nas pessoas. 

A proposta do trabalho é elucidar a renda básica como um modelo de 

desenvolvimento inclusivo e democrático, que não concentre riquezas e que, 

principalmente, cumpra os ditames constitucionais, para que a Constituição não seja 

apenas uma utopia e, para tanto, são necessárias políticas efetivas de promoção 

humana. 
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Para que sejam realmente efetivas importa considerar os custos de um 

programa de tamanha grandeza e da mesma forma ponderar de um lado custos e de 

outro promoção da dignidade e garantia de direitos sociais fundamentais. 

Insta salientar que o papel do Poder Judiciário na efetivação das prestações de 

direitos fundamentais deve ser o de garantidor, no entanto, ao fazê-lo deverá observar 

os critérios de razoabilidade e proporcionalidade levando em consideração princípios 

como o da isonomia para garantir que os direitos subjetivos individuais possam ser 

ofertados a todos. Ao mesmo tempo que o legislador, por estar mais próximo do povo, 

deve cumprir o papel de ser a voz dos direitos. 

Nesse contexto um estudo sobre a RBU-Renda Básica Universal- como uma 

possível e viável ferramenta para promover a dignidade humana se torna pertinente, 

em um contexto de mudanças provocadas pela tecnologia e globalização, para a 

proteção da vida das pessoas e além disso, de uma boa vida para as pessoas. 
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2 OS DIREITOS DA PERSONALIDADE NO DIREITO BRASILEIRO FRENTE ÀS 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 
Esse capítulo aborda a compreensão da dignidade humana no contexto de sua 

historicidade, sobre a dignidade humana como formadora da personalidade e também 

sobre as políticas públicas com o escopo de proteger o mínimo necessário para que 

se possa chamar uma existência de digna, um mínimo além do necessário para estar 

vivo, mas para uma qualidade de vida, uma vida que valha a pena de ser vivida. 

A construção dos direitos da personalidade é bastante complexa, mas o 

entendimento sobre a pessoa vem sendo construído no decorrer dos momentos 

históricos por estudiosos de várias áreas, inclusive do direito, que debatem o tema 

com fundamento na dignidade humana.  

Essa construção conta com um marco importante na Antiguidade Clássica, que 

é a obra de Sófocles na peça teatral Antígona (496-406 a.C.), considerada como o 

início da compreensão do direito natural, mais especificamente na passagem onde a 

protagonista questiona a legitimidade do decreto de Creonte (personagem), que não 

permitiu o  sepultamento de seu irmão, face à Justiça, que é a deusa que habita as 

divindades subterrâneas. Invoca as leis divinas não escritas, jamais irrevogáveis.    

 Ainda nessa mesma passagem, questiona:  

 
[...] Quem vive como eu, envolta em tanto luto e desgraça, o que perde 
com a morte? Por isso, sorte que me reservas é um mal de bem pouca 
monta; muito mais grave seria aceitar que o filho de minha mãe 
jazesse insepulto; tanto o mais me é indiferente! Se julgas que cometi 
um ato de demência, talvez mais louco seja quem me acusa de 
loucura! (SÓFOCLES, 2005, p.96). 

 

Por esta fala da personagem se depreende o quanto, para a personagem, o ser 

pessoa estava acima das leis e, ainda mais, acima das leis injustas, feitas pelos 

homens. Uma ideia ainda muito longe do pensamento hegeliano de compreender o 

sujeito como uma personalidade baseada no seu livre-arbítrio, na sua vontade. 

Há que se considerar que na Antiguidade Clássica a posição social era fator 

que quantificava a dignidade do indivíduo, não havia ainda a concepção de que para 

se ter dignidade bastava ser humano, pois, na contemporaneidade essa lhe é uma 

condição inerente, independentemente da posição social que ocupa, por mais que o 

Estado não efetive direitos que, obrigatoriamente, por força de mandamento 

constitucional, tivesse que efetivar. 
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No pensamento filosófico e político da Antiguidade Clássica, verifica-
se que a dignidade (dignitas) da pessoa humana dizia, em regra, com 
a posição social ocupada pelo indivíduo e o seu grau de 
reconhecimento pelos demais membros da comunidade, daí poder se 
falar em uma quantificação e modulação da dignidade, no sentido de 
se admitir a existência de pessoas mais dignas ou menos dignas. 
(SARLET, 2019, p.33). 

 

Ingo Wolfgang Sarlet (2019, p.33) aduz ser o conceito (ou dimensão) acima, 

um conceito político de dignidade, pois o indivíduo precisava pertencer a uma elite 

política da sociedade e ter sua dignidade vinculada a ações e seus resultados. Vista 

dessa forma, a dignidade era constantemente colocada à prova. 

Aristóteles (384-322 a.C.) introduziu a ideia de igualdade entre as pessoas, de 

que a lei deveria regulamentar as relações humanas em sociedade, buscando o bem 

comum, consolidando assim, a proteção jurídica da personalidade humana. 

(SZANIAWSKI, 2005, p. 25). Ressaltando que essa proteção não atingia mulheres e 

escravos. 

Isto se diferenciava do pensamento estoico, o qual entendia a dignidade como 

uma qualidade que diferenciava os seres humanos dos outros seres e lhes era 

inerente. A noção de dignidade, nesse contexto, está ligada à noção de liberdade 

individual, responsabilizando os indivíduos por seus atos e seu destino, bem como a 

ideia de que todos os seres humanos são iguais em dignidade. (SARLET, 2019, p.33). 

Na Grécia Antiga a pessoa era a origem e finalidade do Direito, mas, embora 

seja considerado o embrião do direito geral da personalidade, não se pode afirmar 

que essa proteção hoje conhecida da tutela dos direitos da personalidade, tenha a 

mesma concepção, justamente pelo fato de a pessoa, nesse período histórico, ter sua 

proteção influenciada por sua posição social. (CANTALI, 2008, p.13). Assim, não se 

pode afirmar que havia direitos de pessoas, exatamente porque havia pessoas que 

não eram pessoas.  

A doutrina tradicional atribui aos romanos a elaboração da teoria jurídica da 

personalidade, para os quais a expressão personalidade era restrita aos indivíduos 

com o status libertatis, status civitatis e status familiae, ou seja, era necessário que 

estivesse em liberdade, ser cidadão e ter família e, se o indivíduo não tivesse liberdade 

não poderia ter os outros status. Na realidade, a designação personae servia para 

designar o cidadão livre ou escravo. (SZANIAWSKI, 2005, p.25-28). 
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Por outro lado, Sarlet entende que no Direito Romano, pelo pensamento de 

Marco Túlio Cícero, se desenvolveu a ideia de dignidade ligada a qualquer ser humano 

e não vinculada à posição social ou política ocupada pelo indivíduo, sendo uma 

posição mais alta na hierarquia da natureza por ser o homem único ser racional. 

(SARLET, 2019, p.34). 

O Direito Romano ainda prevaleceu mesmo com a queda do Império Romano 

e o início da Idade Média provocou profundas mudanças econômicas e sociais na 

Europa Ocidental. Nesse período houve recessos provocados pelo Direito costumeiro 

bárbaro, o qual institucionalizou o sistema da vingança privada. Aos poucos, o Direito 

Germânico recepcionou algumas categorias do Direito Romano. (SARLET, 2019, 

p.34). 

O conceito moderno de pessoa humana começou a ser pensado na Idade 

Média com a valorização do indivíduo como pessoa baseado na dignidade, embora 

nessa época dignidade não tivesse o conceito e a compreensão que se tem hoje. Para 

Anicio Manlio Severino Boécio, a pessoa consistia na substância individual de 

natureza racional e existia por si mesma. (SARLET, 2019, p.34).  

Partindo da definição de pessoa dada por Boécio, que influenciou o 

pensamento de São Tomás de Aquino, a individualização não decorria da forma, mas 

sim, da matéria. Para ele, a pessoa é uma substância individual dotada de uma certa 

dignidade e a suprema dignidade é a razão. (SZANIAWSKI, 2005. p.35-36).  

Seria o homem então detentor de autonomia em relação aos seus atos com 

liberdade e racionalidade, isso confere ao homem superioridade em relação aos 

outros seres. Para Sarlet, no pensamento de Tomás de Aquino a dignidade encontra 

fundamento na circunstância de que o homem foi feito à imagem e semelhança de 

Deus, mas também tem capacidade de autodeterminação e, por força de sua 

dignidade, existe por sua própria vontade. (SARLET, 2019, p.34). 

Jesus Cristo e seus seguidores divulgaram a mensagem de que o homem é 

valorizado individualmente, pois, a salvação dependeria apenas de uma decisão 

pessoal dele. Além disso, enfatizava o valor do outro com valores de solidariedade e 

piedade para com a situação miserável do próximo. Essa é a base das considerações 

dos direitos sociais e do direito às condições mínimas de existência, ou o mínimo 

existencial. (BARCELLOS, 2011, p.126-127). 

Na obra Suma Teológica, São Tomás de Aquino define pessoa como a 

substância individual de natureza racional, como o que há de mais perfeito na 
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natureza, uma perfeição atribuída a Deus. Personalidades são pessoas que detêm 

alguma dignidade, no entanto, a dignidade depende de sua racionalidade. O que 

poderia conferir a dignidade a uma pessoa é a capacidade de ser racional. 

 
Pessoa é a substância individual de natureza racional (Persona est 
rationalis naturae individua substantia). Pessoa significa o que há́ de 
mais perfeito em toda natureza, a saber, o que subsiste em uma 
natureza racional (persona significat id quod est perfectissimum in tota 
natura, scilicetsubsistens in rationali natura). Ora, tudo o que diz 
perfeição deve ser atribuído a Deus, pois sua essência contém em si 
toda perfeição. Convém, portanto, atribuir a Deus este nome de 
pessoa. Não, porém, da mesma maneira como se atribui às criaturas 
[...] com efeito, como nas comédias e tragédias se representavam 
personagens célebres, o termo pessoa veio a designar aqueles que 
estavam constituídos em dignidade. Daí ́o uso nas igrejas de chamar 
personalidades àqueles que detêm alguma dignidade. Por isso, alguns 
definem pessoa dizendo que é uma hipóstase distinta por uma 
qualidade própria à dignidade (persona est hypostasis proprietate 
distincta ad dignitatem pertinente). Ora, é grande dignidade subsistir 
em uma natureza racional. Por isso, dá-se o nome de pessoa a todo o 
indivíduo dessa natureza. Mas a dignidade da natureza divina 
ultrapassa toda dignidade, por isso, o nome de pessoa ao máximo 
convém a Deus. (TOMÁS DE AQUINO, 1936) (grifo nosso). 

 

A compreensão de pessoa como aqueles que estavam constituídos em 

dignidade e entendendo como personalidades aqueles que detinham alguma 

dignidade, para Sarlet “equivale ao valor intrínseco de que algo (ou alguém) ocupa de 

modo apropriado no âmbito da criação divina, de tal sorte que nessa perspectiva mais 

ampla a dignidade apresenta aspectos distintos da particular dignidade humana.” 

(SARLET, 2019, p.36).  

A importância das liberdades é o fundamento da própria personalidade no 

pensamento de Hegel, que entende ser a vontade do sujeito individual que o torna 

uma pessoa, com consciência e individualidade. Consciência da própria 

personalidade com liberdade.  

 
34-A vontade livre em si e para si, tal como se revela no seu conceito 
abstrato, faz parte da determinação específica do imediato. Neste 
grau, é ela realidade atual que nega o real e só́ consigo apresenta uma 
relação apenas abstrata. É a vontade do sujeito, vontade individual, 
encerrada em si mesma. O elemento de particularidade que há́ na 
vontade é que ulteriormente vem oferecer um conteúdo de fins 
definidos; como, porém, ela é uma individualidade exclusiva, tal 
conteúdo constitui para ela um mundo exterior e imediatamente dado. 
35-Nesta vontade livre para si, o universal, ao apresentar-se como 
formal, é a simples relação, consciente de si embora sem conteúdo, 
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com a sua individualidade própria. Assim é o sujeito uma pessoa. 
Implica a noção de personalidade que, não obstante eu ser tal 
indivíduo complementar determinado e de todos os pontos de vista 
definido (no meu intimo livre-arbítrio, nos meus instintos, no meu 
desejo, bem como na minha extrínseca e imediata existência), não 
deixo de ser uma relação simples comigo mesmo e no finito me 
conheço como infinitude universal e livre. (HEGEL, 1997, p.39). 

 

 Hegel, em Princípios da Filosofia do Direito de 1918, trata da existência da 

vontade livre, da “liberdade consciente de si”. Ainda entende que personalidade 

somente começa com a consciência que o sujeito tem de si, segundo sua vontade 

natural. 

 
Não tem os indivíduos e os povos personalidade enquanto não 
alcançam este pensamento e este puro saber de si. O espírito que em 
si e para si exige distingue-se do espírito fenomênico por isso, na 
determinação em que o último só́ é consciência de si segundo a 
vontade natural. (HEGEL, 1997, p.40). 

 

O desalojamento da religiosidade do centro do sistema e a inserção do homem 

com um papel central, como razão de existir do próprio Estado, se deu com o 

movimento iluminista que acreditava na razão humana fervorosamente, o que iria 

influenciar na ideia de dignidade e do exercício democrático do poder. (BARCELLOS, 

2011. p. 127-128). 

Nesse mesmo sentido, Bruno Meneses Lorenzetto (2014, p.126), enfatiza o 

deslocamento das justificações teológicas para o campo privado no Iluminismo. 

 
O projeto do Iluminismo e a consequente secularização promovida por 
ele determinaram um necessário deslocamento das justificações 
teológicas para o campo privado, e o fundamento justificador das 
relações políticas passou a ser observado como a apresentação de 
razões públicas que legitimassem a produção do corpo político 
institucional. 
 

Sarlet pontua que Imannuel Kant construiu uma concepção a partir da natureza 

racional do ser humano, destacando a autonomia da vontade como a faculdade de 

determinar a si mesmo e agir em conformidade com a representação de certas leis e 

que apenas nos seres racionais poderia ser encontrado, constituindo o fundamento 

da dignidade da pessoa humana. (SARLET, 2019, p.39-40) 

O pensamento de Kant, o qual tem o homem como um fim em si mesmo e não 

uma função do Estado, da sociedade ou da nação, ilustra que o Direito e o Estado é 
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que devem se organizar em benefício dos indivíduos, por isso a importância da 

separação dos poderes e do princípio a legalidade para assegurar a liberdade. 

(BARCELLOS, 2011, p. 128). 

Assim, há uma inclinação para constituições mais humanistas e após o fim da 

Primeira Guerra, os Estados começaram a introduzir em suas constituições os direitos 

sociais. Essas convicções sofrem um grande abalo a partir das revelações dos 

horrores da Segunda Guerra e da possibilidade de que milhares de pessoas 

concordavam com o extermínio de seres humanos.  

Essas constatações, no período pós-guerra, levaram à necessidade de colocar 

a dignidade humana no plano internacional e interno como valor máximo nos 

ordenamentos jurídicos, bem como no princípio orientador da atuação do Estado e 

dos organismos internacionais. (BARCELLOS, 2011, p. 129-130).  

As duas grandes Guerras Mundiais foram responsáveis por grandes 

transformações na economia e nas sociedades, mudando os rumos e contribuindo 

para o estabelecimento de barbárie entre seres humanos, em uma sociedade que 

buscava avanços no processo civilizatório. Averiguou-se um total desrespeito pela 

vida humana e pela liberdade do homem. E com a sucessão dos regimes totalitários, 

as constituições passaram a regulamentar relações jurídicas fundamentais, 

pontuando uma crescente “descodificação do direito” com a subordinação das normas 

aos princípios e valores inseridos na Constituição. (SZANIAWSKI, 2005, p.55-57).  

No que tange às transformações na economia, Thomas Piketty corrobora essa 

afirmação quando relata que a queda do capital nacional nos países europeus 

(Alemanha, França e Reino Unido), observada na figura abaixo, se deve à Primeira 

Guerra Mundial, que afetou duramente a França e, na Segunda Guerra Mundial, 

França e Alemanha sofreram bombardeios devastadores entre 1944-1945, que, ao 

todo, equivaleram a cerca de um ano sobre a renda nacional na França.  

Ressaltando que no Reino Unido, embora a destruição tenha sido menor, foi 

equivalente a quatro anos de renda nacional. (PIKETTY, 2014, p.146). Portanto, a 

escassez de recursos do pós-guerra teve papel fundamental na forma como as 

pessoas se comportaram.  

A escassez pode causar sentimentos de abandono dos indivíduos por parte do 

Estado, juntando-se aos interesses escusos em provocar sentimentos nas pessoas 

com objetivos alheios ao interesse público.  
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Figura 1 – O capital nacional na Europa, 1870-2010. 

 
Fonte: PIKETTY, 2015, p. 147. 

Nesse cenário de pós-guerras compreende-se a necessidade de construção de 

uma proteção mínima de direitos sociais e, consequentemente, direitos que protejam 

a personalidade, tutelando a dignidade da pessoa humana, de modo que esses 

direitos constituíram o próprio núcleo da personalidade.  

Conforme a Declaração Universal de 1948, ser pessoa é requisito único e 

exclusivo, pois, tem como objetivo delinear uma ordem mundial a respeito da 

dignidade humana quando consagra direitos básicos universais “desde seu preâmbulo 

é afirmada a dignidade inerente a toda pessoa humana, titular de direitos iguais e 

inalienáveis.” (PIOVESAN, 2015, p.216). 

Flávia Piovesan enfatiza que a qualidade de pessoa é requisito único e 

exclusivo para que se adquira a titularidade de direitos. Não mais se condiciona 

direitos pela raça, cor, procedência ou qualquer outra característica que não a 

humanidade e, dessa forma, a Declaração Universal se universaliza e universaliza os 

direitos humanos, passando a fazer parte de tratados e declarações. (PIOVESAN, 

2015, p.216). 

Da mesma forma, com a compreensão da pessoa no centro do debate, deu-se 

a importância devida aos direitos relacionados e dependentes da efetivação da 

personalidade. Nesse diapasão, Szaniawski entende que “Através da personalidade, 

a pessoa poderá adquirir e defender os demais bens”, para tanto, é necessário que a 

personalidade encontre formas de se desenvolver e o Estado deve agir como o 

promotor do desenvolvimento de tais direitos. 
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[...] personalidade se resume no conjunto de caracteres do próprio 
indivíduo; consiste na parte intrínseca da pessoa humana. Trata-se de 
um bem, no sentido jurídico, sendo o primeiro bem pertencente à 
pessoa, sua primeira utilidade. Através da personalidade, a pessoa 
poderá adquirir e defender os demais bens. (SZANIAWSKI, 2005, 
p.70). 
 

Com tais mudanças, os direitos da personalidade são alçados à compreensão 

de como os direitos são personalíssimos e essenciais ao desenvolvimento da pessoa 

humana. Estes direitos se prestam a resguardar a dignidade da pessoa humana por 

isso não estão sujeitos à disponibilidade, ou seja, os indivíduos, sob qualquer 

hipótese, poderiam renunciar aos direitos da personalidade. O Código Civil os tem 

como absolutos e o Estado os protege dos atentados que os indivíduos possam sofrer. 

(GOMES, 1996, p.130). 

O ‘ser pessoa’ presume a dignidade como pressuposto, a personalidade é 

protegida por direitos que consideram a pessoa humana tomada em si mesma e suas 

projeções na sociedade, ou seja, tanto o aspecto subjetivo como o aspecto objetivo 

são considerados na construção de um conceito de direito da personalidade.  

Esses direitos devem estar previstos no ordenamento jurídico, pois, somente 

assim, terão o condão de promover a defesa dos valores que são inatos do homem, 

quais sejam, a vida, a higidez física, a intimidade, o segredo, o respeito, a honra, a 

intelectualidade entre outros. (BITTAR, 2017). No entanto, apenas o fato de estarem 

previstos, não é capaz de garantir sua efetividade, tampouco as violações a que são 

submetidos, principalmente aquela parcela de indivíduos mais vulneráveis econômica 

e socialmente. 

A dignidade humana pode ser violada de várias maneiras, sendo que, quando 

ao indivíduo é ofertada uma qualidade de vida desumana, pode se tornar uma das 

imposições na vida das pessoas que limita suas possibilidades, assim como a tortura 

nas suas várias modalidades que podem impedir este indivíduo de se realizar por 

inteiro, de cumprir seu papel social, sua missão, o que daria sentido à sua vida. A 

ampliação das possibilidades existenciais do exercício da liberdade, pode facilitar a 

maneira em como as pessoas vivem com dignidade e o Estado cumpre um papel de 

facilitador. (BASTOS; MARTINS, 1988. p.425). 

Para a garantia da tutela dos direitos da personalidade, o Estado deve inserir a 

dignidade da pessoa humana no cerne destes, com as características de 

irrenunciabilidade e inalienabilidade. Dessa forma, sua proteção e efetivação se 
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tornam condições de existência para uma República que tem a dignidade como 

fundamento.1 

No entanto, importa compreender que a partir do século XX  houve importantes 

mudanças no desenvolvimento desses direitos, pois as sociedades se tornaram mais 

complexas, devido, entre outros fatores, ao advento da globalização e à relativização 

do direito de propriedade, o qual há um novo olhar acerca da importância de sua 

função social. Gustavo Tepedino chama a atenção para o fato de que o sistema 

jurídico reclama da falta de disciplina para os novos desafios sociais e, por outro lado, 

a doutrina, em seu entendimento, busca soluções para as controvérsias em 

paradigmas passados que já não cabem mais na sociedade que evoluiu.  

 
[...] os avanços da tecnologia e dos agrupamentos urbanos expõem a 
pessoa humana a novas situações que desafiam o ordenamento 
jurídico, reclamando disciplina; de outro lado, a doutrina parece buscar 
em paradigmas do passado as bases para as soluções das 
controvérsias que, geradas na sociedade contemporânea, não se 
ajustam aos modelos nos quais se pretende enquadrá-las. 
(TEPEDINO, 1999). 

 

Roxana Cardoso Brasileiro Borges aduz que os direitos da personalidade são 

direitos em expansão, sendo que novas situações vão se revelando e é preciso que 

se tenha soluções jurídicas. Dessa forma, com o conhecimento científico e também 

com a evolução legislativa, novos direitos vão se formando. Borges pontua ainda que 

os direitos são listas exemplificativas e refletem apenas o momento histórico, 

lembrando o “art. 5º, § 2º, do texto constitucional, que afirma que os direitos e 

garantias ali previstos não excluem outros que venham a ser reconhecidos 

posteriormente”. (BORGES, 2005, p.25). 

A Constituição brasileira de 1988 (CF/88), no art. 5°, inc. X dispõe os direitos 

da personalidade como garantias fundamentais, evidenciando e corroborando o 

entendimento de Szaniawski sobre um “[...]conjunto de caracteres do próprio 

indivíduo; consiste na parte intrínseca da pessoa humana”. 

 
Art. 5°. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 

 
1 BRASIL. Constituição (1988). Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos [...]: 
III – a dignidade da pessoa humana. 
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no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:  
X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 
das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material 
ou moral decorrente de sua violação.  

 

Quando o Estado brasileiro se propõe a garantir a vida, a liberdade, a 

igualdade, a segurança e a propriedade, deve, consequentemente, desempenhar seu 

papel de tutor desses direitos para que não se tornem uma palavra morta dentro da 

Constituição. Fernanda Borgheti Cantali considera que essa tutela geral tem o intuito 

primordial de abarcar qualquer situação em que a personalidade se manifeste e deve 

garantir a tutela a todas as instituições previstas ou não e, dessa forma: 

 
[...] atender à elasticidade de tutela pretendida pelo direito geral de 
personalidade e combater as lacunas que o fracionamento da tutela 
poderia ocasionar, deixando sem proteção, hipóteses em que a 
personalidade pudesse vir a ser esgrimida. (CANTALI, 2008, p.15). 

 

A inviolabilidade da intimidade, da honra e da vida privada das pessoas não 

basta apenas ser positivada, é necessário que se promova a garantia com base na 

dignidade da vida e da liberdade tuteladas. 

Assim, os direitos humanos, direitos fundamentais e os direitos da 

personalidade têm finalidade de garantia e proteção do desenvolvimento da pessoa 

humana, mesmo que cada um tenha direitos específicos sob tutela, como podemos 

observar no que diz respeito à autodeterminação. 

 
A despeito de a autodeterminação suscitar debates nas mais 
variadas searas do Direito e nos diversos campos da ciência, no 
plano do Direito Civil-Constitucional tem imediata correlação com os 
direitos da personalidade e com o princípio constitucional da 
dignidade da pessoa humana, substrato dos direitos fundamentais e 
dos direitos humanos. Diz respeito ao poder que tem o sujeito de 
decidir aspectos de sua vida privada e social, construindo a sua 
própria biografia. (MENEZES; GONÇALVES, 2012, p.177). 

 

Esse discurso ganha contornos importantes no Brasil onde a desigualdade é 

representada por um abismo social entre os que ganham muito e os que vivem em 

situação de vulnerabilidade social, sendo que uma grande parcela da população não 

tem acesso aos direitos mais básicos os quais, inclusive, já reconhecidos.  
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Para o Direito o que importa é legitimar a essência da personalidade, pois, o 

Estado não pode diminuir a pessoa a um objeto, devendo garantir e proteger seus 

direitos fundamentais, como forma de efetivar a dignidade da pessoa humana. 

Garantias que estão manifestadas na Constituição, mas que lhes falta efetividade. 

Destarte, pode-se afirmar que a não efetivação ou, no mínimo, a evolução de 

ações que poderão culminar no descumprimento dos direitos é uma 

inconstitucionalidade e ao mesmo tempo uma transgressão dos direitos da 

personalidade.  

Sob tal paradigma, o Estado possui dever fundamental de elaborar políticas 

públicas que garantam tais direitos, os quais edificam a dignidade humana. O Estado 

democrático de direito garante essa prerrogativa aos cidadãos (art. 3°, inc. III, da 

CF/88). Da mesma forma, o Direito Civil reconhece a proteção da personalidade como 

valor máximo do ordenamento jurídico.  

Diante desse contexto, ao redirecionar a questão para o tema da desigualdade 

e suas consequências para a efetivação dos direitos da personalidade, as condições 

materiais para que esses direitos sejam efetivados ainda está bem distante do que 

seja razoável, em que pese ser o século XX considerado historicamente como um 

tempo que conferiu direitos às pessoas. 

O que importa ter direitos reconhecidos se tais direitos não são efetivados? Se 

a tutela depende de ações e políticas públicas que consideram mais o custo do que a 

própria pessoa? Na realidade esses são grandes desafios para o Direito no século 

XXI, um século em que a efetivação da paz está em constante ameaça.  

Da mesma forma, a garantia da democracia depende de se reconhecer e 

proteger os direitos humanos, principalmente proteger as instituições que cuidam dos 

direitos. Direitos mínimos protegidos são essenciais para o cumprimento dos valores 

constitucionais para que a Constituição seja o que ela pretende, ou seja, a constituição 

(no sentido de constituir) de um Estado.  

 
As garantias procedimentais democráticas são suplementares, pois, 
não raro são os casos em que elas são precedidas por um “nunca 
mais”, por cinzas de guerra, pela ruína do “humano”, pelas 
insuficiências, pela falta de direitos humanos. Eis que, mesmo ante a 
inalienabilidade de tais direitos e sua independência de qualquer 
aparato governamental, no momento em que seres humanos não 
puderam mais contar com seus próprios governos e tiveram que 
recorrer, submeter-se, aos seus direitos mínimos, não havia qualquer 
autoridade para protegê-los, não restou qualquer instituição que os 
garantisse. (LORENZETTO, 2014, p.8). 
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Norberto Bobbio (2004) entende que tanto no próprio Estado como no sistema 

internacional, o reconhecimento e a proteção dos direitos do homem são base das 

constituições democráticas e o ideal de paz perpétua entre os homens somente pode 

ser perseguido por uma democratização progressiva do sistema internacional. Afirma 

o autor que essa democratização não se separa dos direitos do homem, os quais 

estão acima dos direitos dos Estados. 

Bobbio contrariando historiadores cautelosos em interpretar o passado e fazer 

cautelosas previsões para o futuro, aduz que o debate atual cada vez mais difuso 

sobre os direitos do homem poderia ser interpretado “para melhor”, retomando uma 

expressão kantiana.  De acordo com o autor, jamais os direitos do homem foram tão 

propagados como nessa era. 

 
[...] na era contemporânea, entre os vários sinais dos tempos, não 
pode passar para o segundo plano a crescente atenção que em todas 
as partes do mundo se dá aos direitos do homem, seja devido à 
consciência cada vez mais sensível e profunda que se forma nos 
indivíduos e na comunidade em torno a tais direitos ou  à contínua e 
dolorosa multiplicação das violações desses direitos. (BOBBIO, 2004, 
p.201-2013). 

 

Quando o Estado garante direitos sociais consequentemente contribui para a 

promoção do ser humano, interferindo diretamente nos direitos da personalidade. Por 

outro lado, quando a condição humana é depreciada pela falta de concretização de 

direitos sociais, como acontece no Brasil, há que se verificar a ausência de efetividade 

no cumprimento das leis. 

Ana Paula de Barcellos (2018) afirma que o compromisso da Constituição deve 

ser com o dia a dia das pessoas, com a efetividade dos direitos fundamentais: 

 
[...] o compromisso constitucional com os direitos fundamentais não é 
um compromisso propriamente com a existência de normas sobre o 
assunto, de políticas públicas de direitos fundamentais ou mesmo de 
decisões judiciais que determinem sua execução. Todos esses 
mecanismos serão meios para atingir um fim: a garantia efetiva, no dia 
a dia das pessoas, dos direitos fundamentais. (BARCELLOS, 2018, 
p.261). 

 

O Brasil é um país desigual e produtor de desigualdades nas suas mais 

variadas vertentes, mas a desigualdade social é um problema complexo e de difícil 
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resolução. Complexo porque envolve diferentes fatores, como o econômico, o social 

e o cultural, por exemplo, e de difícil resolução porque são necessárias muitas políticas 

públicas e transformações em uma sociedade que não se encontra apta a mudanças 

radicais. A superação da pobreza e da desigualdade é um grande desafio para o 

século XXI. 

Essa formação desigual não é local e tem suas origens na própria estrutura das 

sociedades e, nesse contexto de desigualdade, importa uma análise da personalidade 

humana e sua formação, desse humano que se torna um objeto do mercado e de 

interesses não condizentes com a dignidade humana. Um humano que não é 

promovido a um ser com direitos de liberdade e de igualdade. 

Destarte, o ser humano não pode ser transformado em objeto ou a proteção de 

sua dignidade não ser tratada como prioridade no Estado brasileiro, em que pesem 

muitas ideologias, ou até a falta delas, é mister que o humano seja preservado, que a 

personalidade desse humano importe e seja protegida a fim de preservar as 

liberdades que lhe darão o poder de fazer escolhas. 

Nesse contexto, ao analisar as liberdades, John Rawls entende serem 

importantes, no entanto, dentro de um padrão razoável de desigualdades. O primeiro 

princípio é o da liberdade, onde os sistemas de liberdades devem ser iguais entre as 

pessoas e o segundo a igualdade que preveja igualdade e acessibilidade a cargos e 

posições para todos. 

 
A primeira afirmação dos dois princípios é a seguinte: Primeiro: cada 
pessoa deve ter um direito igual ao mais abrangente sistema de 
liberdades básicas iguais que seja compatível com um sistema 
semelhante de liberdades para as outras. Segundo: as 
desigualdades sociais e econômicas devem ser ordenadas de tal 
modo que sejam ao mesmo tempo (a) consideradas como 
vantajosas para todos dentro do limite do razoável, e (b) vinculadas 
a posições e cargos acessíveis a todos. (RAWLS, 2000, p. 64). 

 

Rawls compreende que as desigualdades poderiam se resolver se esses 

princípios fossem aplicados para organizar e regular as desigualdades, pois, as 

posições sociais de partida dos cidadãos são diferentes e uns têm mais vantagens 

que outros.  

Acerca dos princípios de Rawls, Amartya Sen afirma que o primeiro princípio 

inclui a prioridade da liberdade, dando precedência máxima a cada pessoa que esteja 

sujeita à liberdade semelhante. E o segundo princípio diz respeito à obrigação 
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institucional de garantir que as oportunidades públicas sejam abertas a todos. A 

segunda parte do segundo princípio, Sen chama de princípio da diferença, que diz 

respeito à equidade distributiva e à eficiência global, para que todos os membros da 

sociedade, ainda mais os que estejam em pior situação, sejam beneficiados. (SEN, 

2011, p.90). 

Quanto à liberdade, esta é valiosa por dar a oportunidade de as pessoas 

buscarem seus objetivos, as coisas que elas valorizam e, para poder decidir viver 

como gostariam, promovendo os fins que quiserem alcançar, não sendo forçadas a 

fazer escolhas por causa das restrições que lhes são impostas por outros. (SEN, 2011, 

p.262). 

Essas escolhas propostas por Sen não estão à disposição de todas as pessoas, 

o direito ao desenvolvimento beneficia poucos em detrimento de muitos, e nesse 

sentido, Irene Patrícia Nohara (2013) entende que a ideia de desenvolvimento, que 

tanto as políticas neoliberais enfatizam, deveriam caminhar junto com o Direito, com 

a compreensão de que o Estado democrático de direito protege eficazmente os 

direitos humanos e os direitos da personalidade, bem como as formas de se efetivar 

esses direitos, porém, não é o que ocorre, devido às políticas neoliberais se pautarem 

na subsidiariedade da atuação estatal, no que tange às questões econômicas.  

 
[...] provocou uma reformulação do papel do Estado, a partir do 
princípio da subsidiariedade, segundo o qual o Estado só deve 
interferir onde houver incapacidade de o mercado resolver por si só o 
atendimento do interesse público. Segundo essa noção, o Estado volta 
a se ocupar com os serviços públicos essenciais e indelegáveis e os 
demais, sejam eles sociais ou econômicos (industriais, comerciais ou 
financeiros), passam a ser exercidos em caráter supletivo da iniciativa 
privada, ou seja, quando ela se mostrar deficiente. (NOHARA, 2013, 
p.35). 

 

Por outro lado, Friedrich von Hayek não entende que sejam privilegiados 

aqueles que conseguem adquirir propriedade, mas, não trata da desigualdade 

material e histórica e, da mesma forma, deixa de trazer à discussão a questão das 

oportunidades para todas as pessoas.  

 
[...] é privilégio também se, como sucede nos nossos tempos, o direito 
de produzir ou vender determinados bens é reservado pelas 
autoridades a certos indivíduos. Mas chamar de privilégio a 
propriedade privada como tal, que todos podem adquirir segundo as 
mesmas normas, só́ porque alguns conseguem adquiri-la e outros não 
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– é destituir a palavra privilégio do seu significado. (HAYEK, 1990, p. 
92). 

 

Hayek considera que a liberdade deve ser anterior à igualdade e, que não há 

como prever quem será bem-sucedido e quem fracassará, pois isso dependerá da 

capacidade e sorte de cada um. Defende que o regime de concorrência, dará um 

destino diferente para as pessoas por serem elas diferentes, além da capacidade e 

habilidade de prever, mas também pelo acaso e pela sorte. (HAYEK, 1990, p.109). 

Hayek desconsidera o que leva o indivíduo a ser bem-sucedido ou não em uma 

sociedade capitalista e de economia liberal. 

O liberalismo político defende a liberdade e a autonomia das pessoas com 

menor intervenção do Estado, o que como teoria à primeira vista, parece fazer sentido 

em termos de liberdades individuais como direito. No entanto, não considera as 

vulnerabilidades e hipossuficiências de muitos dos indivíduos presentes nas 

sociedades que são plurais e a diferenciação entre os sujeitos de direitos deve ser 

considerada, no que concerne à cidadania como direito de todos. Ainda, no caso 

brasileiro, com a desigualdade abissal entre seus cidadãos, não dá para se falar em 

diminuir direitos sociais, pois, a grande maioria ainda os tem como parte do mínimo 

vital. 

É claro que existem necessidades essenciais em um país, que são de primeira 

ordem de efetivação da dignidade humana e devem sim estar na pauta dos governos, 

sejam eles liberais ou não, como os direitos à saúde e educação, nucleares para o 

desenvolvimento da personalidade. Da mesma forma, os benefícios assistenciais aos 

necessitados para aqueles desprovidos de qualquer amparo familiar. 

O economista Amartya Sen entende que os fatores essenciais de um país estão 

relacionados à educação e saúde, ou seja, são fatores que não podem esperar o 

desenvolvimento econômico: “um país não precisa esperar ficar muito rico (durante o 

que pode ser um longo período de crescimento econômico) antes de lançar-se na 

rápida expansão da educação básica e dos serviços de saúde.” (SEN, 2010, p.71). 

São direitos que efetivam dignidade e protegem a personalidade e que se tardarem, 

não se farão mais necessários.  

Os direitos da personalidade compõem o Direito Civil, mas também o Direito 

Constitucional confere garantias aos direitos da personalidade, com todas as 

características dos direitos humanos que são inerentes a todos os cidadãos, pautados 

na dignidade da pessoa humana como fundamento. Miguel Reale (2004, n.p.), ensina 
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que são direitos básicos e que não se concebe pessoa humana sem tais direitos, pois 

são da própria existência. 

Tal entendimento data do século XIX, dos ensinamentos de mesmo 

pensamento de Vicente Ferrer Neto Paiva, o qual já vinculava os direitos da 

personalidade ao princípio da dignidade humana. Para o autor, ser pessoa abrangeria 

todas as outras qualidades do homem, resultando-lhe a dignidade moral e jurídica. É 

um dos poucos autores a dar o devido valor à dignidade da pessoa humana na época, 

colocando-a como princípio fundamental e informador dos direitos da personalidade. 

(SZANIAWSKI, 2005, p. 84-85). 

A subjetividade do direito da personalidade se fundamenta na ideia de garantia 

do domínio da própria personalidade, devendo ser respeitada por todos e é uma 

reivindicação geral. Esse era o pensamento de Otto Von Gierke (1841-1921), 

considerado o autor que escreveu pela primeira vez acerca de um “Direito Geral da 

Personalidade”. (LUDWIG, 2001, p.241). 

 
Chamamos direito da personalidade aquele que garante a seu sujeito 
o domínio sobre um setor da própria esfera de personalidade. (...) Os 
direitos da personalidade são diferentes, como direitos privados 
especiais, do direito geral da personalidade, que consiste numa 
reivindicação geral, garantida pelo ordenamento jurídico, de contar 
como pessoa. O direito da personalidade é um direito subjetivo que 
deve ser respeitado por todos. (GIERKE, 1895 apud LUDWIG, 2001, 
p.241). 

 

Salientando-se ainda que, conforme aduz Marcos de Campos Ludwig (2001, 

p.245), o reconhecimento da personalidade como categoria ética, foi atingido em sua 

plenitude na obra de Kant, mas, ainda no desenrolar do século XIX, o problema da 

efetividade persistia. 

Nessa época o direito geral da personalidade dizia respeito ao direito que 

alguém possui sobre si mesmo e o objeto seria a própria pessoa. Dessa forma, todo 

indivíduo teria o direito sobre si mesmo, inclusive de se suicidar. Negava-se a 

existência da tutela da personalidade do ser humano.  

Também crescia a doutrina do positivismo jurídico, opondo-se ao 

jusnaturalismo e criando duas tutelas para os direitos da personalidade em dois 

grandes ramos: os direitos inerentes ao homem previstos na Declaração Universal 

dos Direitos do Homem (DUDH) e do cidadão, expressos nas constituições de vários 

países como direitos fundamentais e os direitos de personalidade privada, 
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considerados os mesmos direitos públicos mas observadas as relações entre 

particulares. (SZANIAWSKI, 2005, p.42-44). 

 
2.1 DESIGUALDADE ECONÔMICA: UMA ABORDAGEM SOBRE DISTRIBUIÇÃO DE 

RENDA VERSUS O MÍNIMO EXISTENCIAL 

 

O entendimento acerca do contexto da desigualdade passa pela compreensão 

do momento econômico e político nos diversos processos de evolução das 

sociedades e os fatores que influenciaram as tomadas de decisões na formação da 

organização ocidental até chegar à contemporaneidade, onde um imenso abismo 

social e econômico pode ser observado ao longo de décadas por pesquisas de vários 

institutos.  

Ao analisar os dados da Oxfam, relatados pelo pesquisador Rafael Georges 

(2018), se evidencia tal afirmação, pois, os 10% mais ricos do mundo ganham o 

equivalente a US$ 104 milhões por hora, por conseguinte, os 3,8 bilhões mais pobres 

da população perdem US$ 20 milhões por hora, ou seja, há uma tendência a crescer 

essa distância, caso não seja revertido o sistema de mercado, o qual produz 

desigualdades. 

A forma como o sistema neoliberal conduz a economia exclui a maior parte das 

pessoas das benesses do Estado, das possibilidades de participação democrática das 

decisões, e se pode afirmar que é sim, o fator principal de desigualdade social e 

econômica que reduz o trabalhador a uma mera sobrevivência, precarizando suas 

condições de trabalho, o qual está cada vez mais escasso, devido à nova onda do 

neoliberalismo, que é a globalização. E, assim, a renda que já não supria todas as 

necessidades básicas, fica cada vez mais reduzida. 

Nesse sentido concordam Cássio Marcelo Mochi e Ivan Dias da Motta: 

 
O liberalismo e todas as suas correntes sucessórias, como o 
neoliberalismo, pós-neoliberalismo, e outras que possam existir, trazem 
em seus fundamentos as novas formas de organização do capital e a 
intenção clara de destruir, ou ao menos reduzir, a possibilidade do 
surgimento de ideais e correntes de pensamento, capaz de enfrentar o 
sistema de frente, e mostrar de forma clara e objetiva, quais as reais 
intenções que se encontram por trás desta economia de mercado, 
utilizando um termo já abordado por Karl Marx em suas obras, ou seja, 
é preciso compreender quais são os verdadeiros objetivos da 
economia, e como esta irá afetar as nossas vidas[...]. (MOCHI; MOTTA, 
2009) 
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O enriquecimento das grandes corporações cresce a cada dia de forma 

obscura e distante do conhecimento da maioria das pessoas. Conforme leciona 

Ladislau Dowbor, as grandes empresas mundiais trabalham em segredo, com pouca 

visibilidade mundial, e seus dados que poderiam ser questionados em relação à 

legalidade em países democráticos, onde a manipulação de mercado é proibida, como 

o Brasil, contribuem para que as grandes fortunas continuem com quem não produz 

riqueza. (DOWBOR, 2017, p.102) 

Essas empresas não são antigas, pelo contrário, têm formação recente, como 

a Vitol (Rotterdam e Genebra), de 1996, que trabalha com intermediação de petróleo, 

gás, carvão, metais, açúcar. No ramo das commodities, a Glencore, fundada em 1974, 

e outras mais antigas como a Cargill, fundada em 1865, a Bunge, holandesa, fundada 

em 1818, a ADM, fundada em 1902, entre outras, as quais manipulam preços e 

praticam crimes ambientais, envoltos em grandes acordos financeiros. (DOWBOR, 

2017, p.103-104). 

Para Ladislau Dowbor (2017, p.105) esses grupos têm o poder de controlar o 

sangue da economia mundial, “sob forma de grãos, petróleo, minérios, energia, 

sistemas de transporte, com a infraestrutura correspondente e o gigantesco sistema 

especulativo complementar dos derivativos”.  

Dowbor afirma que nesse contexto das grandes corporações, há um pedágio 

que não há participação dos usuários finais e seus países de origem. Essas 

corporações têm suas sedes preferencialmente em paraísos fiscais para não pagarem 

impostos, não investem em produção, apenas gerem aplicações financeiras e 

transações comerciais. O volume de transações especulativas é incomparavelmente 

superior ao volume de transações reais, quem negocia petróleo, por exemplo, são 

grupos que não têm o mínimo interesse no petróleo, mas nas variações de preço 

provocadas pelas especulações. (DOWBOR, 2017, p.107-108) 

O que importa para o sistema capitalista é o lucro e a busca incessante pelo 

lucro, e essa lógica é a mesma que produz e aumenta os abismos sociais e as 

desigualdades entre as classes sociais, não importando se é um Estado altamente 

industrializado ou um Estado desenvolvido ou em desenvolvimento.  

Thomas Piketty (2015, p.26) depreende dos estudos de Karl Marx e dos 

teóricos socialistas do século XX que, embora não quantificassem dessa forma a 

desigualdade, essa seria a lógica do sistema capitalista. 
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No entanto, essa ideia seria contestada pelos próprios socialistas, alegando 

que a tese da proletarização não iria resistir à medida que a estrutura social fosse se 

diversificando. O que fora constatado após a Segunda Guerra Mundial foi a diminuição 

das desigualdades dos salários e das rendas a partir do século XX. (PIKETTY, 

2015.p.26). 

De acordo com os estudos sobre a teoria de Simon Kuznets (1955), a qual 

afirma que a desigualdade tende à queda após um aumento no processo de 

desenvolvimento, ou seja, que a desigualdade tenderia a diminuir com o 

desenvolvimento econômico do país, realizada por Laura Correa de Barros e Fábio 

Augusto Reis Gomes (2008), os quais aduzem que Kuznets investigou o caráter da 

desigualdade e as causas de mudanças a longo prazo na distribuição pessoal da 

renda, e, dessa forma delineou os fatores que levam à redução em U invertido do 

percentual de renda após um inicial aumento de desigualdade.  

Entenderam os autores que, segundo Kuznets, como a renda da população 

rural é menor do que da população urbana, a rural tende a procurar o deslocamento 

para áreas urbanas, criando dois grupos com rendas distintas e aumentando-se a 

desigualdade, logo após haverá uma queda porque grande parte da população passa 

a receber uma renda mais alta no setor industrial e urbano. Também Kuznets citou a 

possibilidade do aumento da eficiência dos indivíduos. (BARROS; GOMES, 2008, 

p.60).  

A ideia de Kuznets é o fundamento para que alguns economistas entendessem 

a necessidade de que primeiro o país deveria se desenvolver economicamente e 

depois as riquezas seriam repartidas, ou melhor, fazer crescer o bolo e depois reparti-

lo. 

No entanto, Piketty, por meios de estudos próprios, coletando dados sobre 

tributação, heranças e salários, demonstrou que a redução da desigualdade que 

ocorreu no século XX na França e nos Estados Unidos, teve relação com outros 

fatores que não os indicados pelos estudos de Kuznets, em 1955, mas sim, com os 

choques sofridos entre 1914 e 1945 pelos detentores de patrimônios (guerras, 

inflação, crise dos anos 30).  

Também associa a queda de desigualdade à revolução fiscal e às mudanças 

na tributação. (PIKETTY, 2015, p.28). Na realidade, quando Kuznets formulou sua 

hipótese não havia evidências ou as que tinham eram muito precárias.  
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2.1.1 A desigualdade econômica no Brasil 
 

O Brasil é um país de pobres, a maioria de seu povo é pobre e a desigualdade 

social é uma ferida exposta vinda de uma herança da monarquia absolutista, que 

proliferou por gerações a injustiça social deixando à margem um exército de 

despossuídos, desprovidos de condições mínimas de dignidade e cidadania, de forma 

que sequer têm garantidos os direitos ao mínimo vital.  

O sistema político brasileiro é o presidencialismo e os governos adotam o 

chamado “presidencialismo de coalizão”, pois o mercado continua se mantendo sem 

grandes surpresas econômicas, mantendo o superávit primário, controle da inflação e 

preços estáveis, garantindo que o desenvolvimento econômico não seja afetado pelas 

políticas sociais de redistribuição de renda.  

O termo presidencialismo de coalizão foi criado em 1988 pelo cientista político 

Sérgio Abranches, que traduz as alianças realizadas entre os partidos políticos e as 

forças políticas para distribuir cargos em um governo, no entanto, tem a máscara de 

parecer que são alianças para melhorar a governabilidade e apoios aos projetos de 

governo. “Isso quer dizer que, no Brasil, sem base de apoio político no Congresso 

Nacional, um governo não se torna capaz de viabilizar suas iniciativas no processo de 

implementação da política estatal” (MARTUSCELLI, 2010, p. 63). 

No Brasil, a desigualdade econômica é avaliada utilizando-se, mais 

usualmente, o coeficiente de Gini de análise de renda. Essa forma de analisar a 

desigualdade é um parâmetro internacional e varia de 0 a 1, e quanto mais perto de 

1, maior é a concentração de renda naquele país, demonstrando a desigualdade.  

De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE-PNAD, 2012) houve redução da desigualdade no período 

compreendido entre 1976 a 2015, conforme demonstra os números da Figura 2, 

extraídos do trabalho da pesquisadora Marta Arretche, para quem os governos de 

esquerda não foram os únicos responsáveis pela queda da desigualdade, embora 

esta tenha sido mais acentuada nesses governos. 

No entanto, é importante perceber que esse estudo considerou o fato de que 

um grande número de pessoas se afastou da linha da pobreza e tiveram garantidos 

direitos constitucionalmente previstos. 
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Figura 2: Desigualdade no Brasil, 1976 – 2015.  

 
Fonte: IBGE, PNAD (1976-2015)2 
 
 

Para Marta Arretche, o fato de a desigualdade ter diminuído no governo petista 

demonstra que, conforme a orientação ideológica do governo, a desigualdade tende 

a diminuir, embora, como observado na Figura 2, não tenha sido exclusividade do 

governo petista, pois, o início da queda se deu no governo Fernando Henrique 

Cardoso, no período compreendido entre 1994 a 2003. (ARRETCHE, 2018, p.06). 

O problema dos governos são as influências exercidas em suas atividades pela 

parcela menor dos cidadãos que detêm o poder econômico, os quais fazem parte de 

uma elite que briga pelo seu direito de se manter no topo da desigualdade social.  

Como bem analisou José Afonso da Silva, a burguesia tem consciência de seu 

privilégio de classe, por essa razão não irá reivindicar um regime de igualdade, por 

serem estes, contra seus interesses, dando à liberdade um sentido material que não 

se harmoniza com o domínio de classe da democracia liberal burguesa. (SILVA, 2015, 

p. 213).  

Quanto mais ricos e mais influentes, mais terão capacidade de acumular, pois 

com grandes lucros, têm maior capacidade de poupar, além de serem grandes 

consumidores, enquanto os mais pobres, apenas tentam sobreviver com seus 

salários, no entanto, sendo também importantes consumidores, que devem ser muito 

bem aproveitados por uma economia que deseja ser sustentável.  

 
2  Nota: As unidades de análise são os domicílios, não os indivíduos. Não parentes do responsável pelo domicílio 

foram excluídos do cálculo da renda domiciliar per capita. 
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Essa influência que têm os mais ricos da sociedade, é analisada como sendo 

institucionalizada no corpo social, pois não é fruto de qualidades próprias dos ricos, 

não são capacidades superiores de ganhar dinheiro, mas de uma dinâmica que 

favorece quem já se encontra no topo da pirâmide social. 
A desigualdade é fruto de um sistema institucionalizado cuja dinâmica 
estrutural precisa ser revertida. Os ricos, por seu lado, têm uma 
impressionante propensão a achar que são ricos por excepcionais 
qualidades próprias. Não faltam discursos econômicos para louvar esta 
sabedoria. (DOWBOR, 2017, p.25) 
 

No entanto, o abismo social prejudica em demasia as liberdades de um grande 

contingente de pessoas, criando maiores dificuldades de reversão em uma possível 

perspectiva de redistribuição de renda, privando de direitos básicos, além de 

perpetuarem a estagnação por várias gerações. 

Por outro lado, a equipe de Piketty realizou uma pesquisa sobre a desigualdade 

no Brasil e constatou que não houve redução da desigualdade no período de 2001 a 

2015, sendo que os 10% mais ricos se apropriaram do crescimento econômico. Dessa 

forma, se coloca em questionamento a real redução da desigualdade nos governos 

petistas.  

De acordo com o estudo conduzido pelo World Wealth and Income Database, 

instituto codirigido por Piketty, a fatia da renda nacional dessa parcela da população 

passou de 54,3% para 55,3% de 2001 a 2015. No mesmo período, a participação da 

renda dos 50% mais pobres também subiu 1 ponto percentual, passando de 11,3% 

para 12,3%. A renda nacional total cresceu 18,3% no período analisado, mas 60,7% 

desses ganhos foram apropriados pelos 10% mais ricos, contra 17,6% das camadas 

menos favorecidas. 

A expansão foi feita à custa da faixa intermediária de 40% da população, cuja 

participação na renda nacional caiu de 34,4% para 32,4% de 2001 a 2015. De acordo 

com o estudo, a queda se deve ao fato de que essa camada da população não se 

beneficiou diretamente das políticas sociais e trabalhistas dos últimos anos nem pôde 

tirar proveito dos ganhos de capital (como lucros, dividendos, renda de imóveis e 

aplicações financeiras), restritos aos mais ricos. (MÁXIMO, 2017) 

O que se pode verificar é que os fatores propulsores da desigualdade 

econômica são muitos, sendo a renda um desses fatores, as origens históricas e a 

distribuição das propriedades, e é uma ilusão pensar que o bolo econômico vai crescer 

e depois todos vão ter suas fatias. Os ganhos de capital sempre irão ficar com os mais 
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ricos, se junto ao desenvolvimento não forem criadas políticas públicas que tenham o 

condão de reduzir desigualdades, redistribuindo rendas e riquezas. 

Diversamente, Joseph Stiglitz entende que não é a acumulação de capital que 

produz o aumento de desigualdade social, e sim o sistema político que incentiva a 

competitividade do mercado e com isso permite que as grandes corporações explorem 

as grandes massas, aumentando a desigualdade. Para o autor, os ricos, nesse 

contexto político, fazem de tudo para proteger sua riqueza e sua influência, creditando 

à forma como é desenvolvida a democracia esse poder dos ricos influenciarem a 

política. (STIGLITZ, 2014). 

O sistema capitalista não consegue reduzir a desigualdade ou promover 

redistribuição da renda, pelo contrário, a desigualdade aumenta quando há um 

aumento no crescimento, quem lucra não quer dividir o bolo. Stiglitz afirma que pouco 

ou nenhum progresso foi obtido com o crescimento econômico das décadas de 1950, 

1960 e 1970 na América Latina, mesmo tendo um crescimento considerável, pelo 

contrário, aumentou-se a desigualdade.  

 
O crescimento dessa década correspondeu a pouco mais da metade 
do que fora nas décadas de 1950, 1960 e 1970, anteriores à reforma 
e à crise. Mesmo nos países que tiveram um crescimento significativo, 
uma parcela desproporcional dos lucros foi para os mais ricos, os 30% 
superiores, ou até́ para os 10% superiores, enquanto muitos dos 
pobres, na verdade, empobreceram ainda mais. Pouco ou nenhum 
progresso foi obtido na redução da desigualdade, que já́ era a maior 
de qualquer região do mundo, e as percentagens da população 
mergulhadas na pobreza, para não falar dos números, efetivamente 
aumentaram. (STIGLITZ, 2002, p.333). 

 

Ladislau Dowbor (2017) reforça a ideia de que aqueles que nascem ricos têm 

maiores possibilidades de aumentar e manter suas riquezas, enquanto os pobres 

dificilmente terão oportunidades de uma vida mais confortável e com mais 

oportunidades de escolha. 

 
Um amplo estudo do Banco Mundial, Voices of the Poor, ajudou 
bastante ao mostrar que basicamente quem nasce pobre permanece 
pobre e que quem enriquece é porque já nasceu bem. É a chamada 
armadilha da pobreza, a poverty trap, igualmente chamada de pobreza 
estrutural: a pobreza realmente existente simplesmente trava as 
oportunidades para dela se libertar. Como estuda uma criança numa 
casa sem eletricidade? Como se guardam remédios ou alimentos? Com 
Amartya Sen, passamos a entender a pobreza como a falta de 
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liberdade de escolher a vida que se quer levar, como a privação de 
opções. (DOWBOR, 2017, p.23) 

 

No Brasil a desigualdade é marcada por um profundo abismo social, que 

evidencia diferenças e misérias, estando classificado como um dos países mais 

desiguais do mundo. 

Segundo o Relatório Global de Desenvolvimento Humano de 2016 do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Brasil ocupava a 

10ª posição no ranking da desigualdade3, medida pelo coeficiente de Gini4, entre 188 

países. Ainda houve estagnação desde 2014, conforme o Relatório: 

 
[...] em relação a 2014, o Brasil estagnou no Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH)5, no valor de 0,754, e no ranking 
mantém a posição 79 entre 188 países. Na América do Sul, o Brasil é 
o 5º país com maior IDH. Chile, Argentina, Uruguai e Venezuela 
aparecem na frente. No caso da Argentina, Chile e Uruguai, todos os 
indicadores são maiores que os brasileiros. Em relação à Venezuela, 
o Brasil apresenta melhores números para esperança de vida ao 
nascer e anos esperados de estudo, mas Renda Nacional Bruta 
(RNB) per capita e média de anos de estudo menores. Considerando 
os 78 países analisados com IDH melhor que o Brasil, apenas 
Andorra, Arábia Saudita, Seicheles e Maurício tiveram 
desenvolvimento humano mais acelerado que o brasileiro entre 2010 
e 2015. Entre 1990 e 2015, dos 65 países com IDH mais alto, e com 
essa informação disponível, somente Cingapura, Croácia, Maurício, 
Irã e Turquia tiveram crescimento do seu desenvolvimento humano 
maior ou igual ao brasileiro.6 

 

A desigualdade social é evidenciada também nos estudos Pedro Herculano 

Guimarães Ferreira de Souza e Marcelo Medeiros do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), publicado em Novembro de 2017, onde expõe o abismo existente 

entre os mais ricos e os mais pobres do Brasil e, ressaltando, que não houve 

mudanças consideráveis entre 2006 e 2014.  

Esses dados demonstram um grande problema, pois, evidencia que o país não 

está logrando êxito em suas políticas públicas de redução de desigualdades. O estudo 

 
3 Relatório do PNUD destaca grupos sociais que não se beneficiam do desenvolvimento humano, p.207. Disponível 

em: http://www.br.undp.org/. Acesso em: jun. 2018. 
4 Instrumento que mede o grau de concentração de renda em determinado grupo e aponta a diferença entre os 

rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. 
5 O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é um indicador que vai de zero a um. Quanto mais próximo de um, 

maior o desenvolvimento humano. O índice mede o progresso de uma nação a partir de três dimensões: renda, 
saúde e educação. 

6 Relatório do PNUD destaca grupos sociais que não se beneficiam do desenvolvimento humano. Disponível em: 
http://www.br.undp.org/. Acesso em: jun. 2018. 
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utilizou a estimativa do coeficiente de Gini a partir dos dados tributários mais as 

pesquisas domiciliares, porque apenas cerca de 20 % da população adulta preenche 

a declaração anual de renda no Brasil. Dessa forma, se aproveitou as vantagens das 

duas fontes: 

 
A estabilidade da concentração de renda no topo no Brasil é 
preocupante porque os níveis são muito altos para padrões 
internacionais. A fração recebida pelo 1 por cento mais rico é, em 
média, só 12 por cento em uma seleção de 29 países com estimativas 
tributárias recentes. Ainda que comparações internacionais sejam 
sempre imperfeitas e a amostra seja enviesada em prol de países mais 
ricos, o Brasil é claramente um ponto fora da curva. Somos um entre 
apenas cinco países – com a África do Sul, Argentina, Colômbia e 
Estados Unidos– em que o 1 por cento mais rico recebe mais de 15 
por cento da renda total. (SOUZA; MEDEIROS, 2017). 

 

No ano de 2018, uma nova pesquisa do PNUD, constatou que o Brasil passou 

a ocupar a 9ª posição entre os países mais desiguais do mundo em desigualdade de 

renda, medida pelo coeficiente de Gini num conjunto de 189 países.  

O paradoxo é que o Brasil, é um país rico, pois, está entre as dez maiores 

economias globais7 e, de acordo com o Relatório, o Produto Interno Bruto (PIB) per 

capita brasileiro, no valor em dólar é de US$ 9.821,4198, ainda é relativamente baixo, 

se comparado a países com desigualdades um pouco menores, como o Chile (US$ 

15.346,45), o Panamá́ (US$ 15.087,68) e a Costa Rica (US$ 11.630,6799).8  

Para Kátia Drager Maia e Rafael Georges (2017), apenas as medidas 

redistributivas não serão suficientes para o combate às desigualdades, ressaltam que 

o Brasil tem o desafio de crescer sua economia dado o tamanho de sua população 

em relação ao seu PIB. Demonstram que é necessário avançar em um modelo 

inclusivo de economia e em um Estado que promova o crescimento sem deixar a 

grande maioria da população em condições de miserabilidade, dessa forma, o Estado 

brasileiro seria justo com as pessoas de classes sociais mais pobres. 

O caminho para a redução da desigualdade está, principalmente, nas decisões 

políticas que o setor público deve tomar. Conforme o Relatório Econômico da OCDE 

Brasil, de fevereiro de 2018, são os mecanismos de transferência sociais e o apoio às 

classes mais pobres que irão promover a transformação do Estado brasileiro de país 

desigual e injusto para o progresso social que tem potencial para atingir. 

 
7 Dados do relatório da OXFAM, 2018. 
8 Id.  
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O setor público precisa fazer uma escolha política difícil: manter o 
status quo ou cortar transferências para faixas de renda não 
relacionadas à pobreza e, ao mesmo tempo, aumentar o apoio às 
famílias pobres e vulneráveis para continuar contribuindo com o 
crescimento e o progresso social, os quais estão entrelaçados. A 
redução das desigualdades ocorrida no passado baseou-se em uma 
combinação de crescimento sólido com consequente melhoria nas 
perspectivas do mercado de trabalho; melhor acesso à educação e 
transferências sociais. As transferências sociais incluem programas 
altamente eficientes e bem direcionados que coexistem com outros 
programas que transferem recursos significativos a famílias de classe 
média, com efeitos muito limitados sobre a desigualdade e quase 
nenhum impacto sobre a pobreza. Ajustar a alocação de recursos 
entre os programas sociais e dentro deles multiplicaria o progresso 
social que o Brasil pode atingir. (OCDE, 2018, p.9). 

 

Também o Relatório considera, dentre suas recomendações, que o gasto 

público tem que se direcionar para as transferências de renda e os cuidados com 

educação e saúde para o bem-estar da população. 

 
O bem-estar é bastante afetado por alta desigualdade, tanto em 
termos de renda quanto de oportunidades. Aperfeiçoar a eficácia dos 
gastos públicos e, em particular, as transferências públicas, será́ 
fundamental para dar continuidade ao avanço social. Transferências 
bem direcionadas combinadas com melhorias na educação e na 
saúde são a chave para o crescimento inclusivo. (OCDE, 2018, p. 
12). 

 

As medidas propostas pela OXFAM (2018, p.56), como sugestão para a 

redução das desigualdades são: o estabelecimento de metas para redução de 

desigualdades; o aumento real do salário mínimo; o estabelecimento de metas para o 

fim da discriminação salarial em função de raça e gênero e a expansão das pesquisas 

públicas existentes.  

Adiciona-se às sugestões propostas pela OXFAM a sustentabilidade dessas 

medidas, pois é necessário que não sejam os primeiros direitos a serem suprimidos 

em tempos de crise, os direitos dos mais pobres. 

 

2.1.2 O porquê da urgência de proteção por uma Renda Básica no Brasil 
 

A realidade brasileira está na contramão do que o Estado, por prerrogativa 

constitucional, tem que alcançar, haja vista o aumento da desigualdade de renda 
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demonstrada pelo estudo do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio 

Vargas (FGV IBRE).9,10 Para o pesquisador da FGV, Daniel Duque, “a desigualdade 

da renda subiu quando se observa a renda individual do trabalhador e também a renda 

por domicílios.” Duque enfatiza que os mais pobres sentem mais o impacto da crise 

pois, são mais vulneráveis socialmente. Nas figuras abaixo se pode observar o estudo 

realizado pela FGV/ IBRE:  
 

Figura 3: Variação Acumulada Real da Renda Média 

 
Fonte: FGV/IBRE (Instituto Brasileiro de Economia, 2019). 
 

O estudo demonstra o crescimento da desigualdade a partir de 2015, quando 

se inicia a crise econômica. No período anterior à crise, a faixa dos 10% mais ricos da 

população brasileira teve um crescimento de 5% e os 40% mais pobres tiveram um 

crescimento de 10% da renda média real, ou seja, o dobro.  

Mesmo com a crise econômica, a renda acumulada dos mais ricos teve um 

aumento real de 3,3% e, a dos mais pobres redução de 20%. Sendo que no período 

completo, o estudo demonstra que, a renda real dos mais ricos aumentou em 8,5% e 

a dos mais pobres caiu 14%. (FGV/IBRE, 2019). 

A Figura 4 demonstra a relação da renda média entre os 10% mais ricos e os 

40% mais pobres, no período compreendido entre março de 2012 e março de 2019:  

 
9  Disponível em: https://portalibre.fgv.br/navegacao-superior/noticias/levantamento-do-fgv-ibre-aponta-

desigualdade-recorde-na-renda-do-trabalho.htm. Acesso em: ago. 2018. 
10 O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV IBRE) foi fundado em 1951, com a 

missão de pesquisar, analisar, elaborar e divulgar índices macroeconômicos e pesquisas econômicas 
aplicadas, que sejam relevantes para a melhoria das políticas públicas ou da ação privada na economia 
brasileira, estimulando o desenvolvimento econômico e o bem-estar social do país. É responsável por 
desenvolver importantes estatísticas econômicas nacionais, tais como os Índices de Preços e as Sondagens 
Econômicas, utilizadas como principais referências por estudiosos, analistas da economia brasileira e 
gestores nas esferas pública e privada. Disponível em: https://portal.fgv.br/fgv-ibre. Acesso em: ago. 2018. 
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Figura 4 – Relação da Renda Média entre os 10% mais ricos e 40% mais pobres. 

 
Fonte: FGV/IBRE (Instituto Brasileiro de Economia, 2019). 
 

De acordo com a Figura 4, a renda média dos 10% mais ricos era 29 vezes 

maior do que a renda média dos 40% mais pobres da população brasileira. E, mesmo 

com algumas variações, se manteve estável. A partir do final de 2014 e início de 2015, 

a diferença se tornou constantemente crescente, sendo que em março de 2019, essa 

diferença chegou a ser de 37 vezes maior a renda dos 10% mais ricos do que a dos 

40% mais pobres. 

Também com os dados da figura se pode concluir, que para que o Brasil 

melhore os índices de desigualdade econômica, mesmo que a patamares mais 

moderados, é necessário inverter o crescimento da concentração de renda do topo. 

Confirmando o estudo realizado pelo setor de economia, sendo o mais recente 

estudo da FGV Social11, publicado em 15 de agosto de 2019, realizado pelo 

pesquisador Marcelo Neri, o qual teve como objetivo avaliar as mudanças na 

desigualdade nos últimos sete anos e suas relações com o crescimento, alguns de 

seus determinantes próximos e, consequências conjuntas sobre bem-estar social e 

 
11 O FGV Social tem como missão contribuir para o desenvolvimento inclusivo brasileiro, conectando a 

pesquisa aplicada ao debate na sociedade e à implantação de políticas públicas. Abordando, de maneira 
integrada, os temas sociais mais urgentes do cenário brasileiro, atua em prol da difusão de conhecimento e 
da inspiração de novas práticas inclusivas. É responsável por oferecer treinamento e assessoria 
especializada para projetos em diferentes áreas de atuação, em parceria com entidades governamentais, 
empresas e organizações da sociedade civil, situadas no Brasil e no exterior. Por meio da pesquisa empírica, 
em especial aquela baseada em grandes bases de microdados públicos e através do desenho e avaliação de 
políticas públicas, a FGV Social acredita que pode identificar e promover novas transformações na 
sociedade. A abordagem alinha diversos atores e instrumentos de atuação no sentido de aprimorar de forma 
holística diferentes dimensões da vida da população. Disponível em: https://portal.fgv.br/fgv-social. 
Acesso em: ago. 2019. 
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pobreza. A pesquisa confirma a evolução do índice de Gini12, que é uma medida de 

desigualdade valorada pela escala de 0 (perfeita igualdade) a 1 (perfeita iniquidade), 

quanto mais próximo de 1 maior é a desigualdade naquele país. 

Conforme demonstra a figura abaixo, o quarto trimestre de 2014 pontuava 

0,6003 e, na recente pesquisa, realizada no segundo trimestre de 2019, registrou um 

aumento de 0,0287 pontos acima do registro anterior: 

 
Figura 5 – Evolução do índice de Gini (Trimestres: de 2012 ao 2º trimestre de 2019). 

 
Fonte: FGV Social, 2019. 
 

A pesquisa demonstra que houve um aumento significativo de pobres no Brasil, 

com uma população de pobres maior do que a população do Chile. 

 
Apenas em 2015, a pobreza subiu 19,3% no Brasil, com cerca de 3,6 
milhões de novos pobres. Infelizmente, a crise não acabou em 2015, 
quando a saga relatada na PNAD tradicional se encerra. Nossos 
cálculos revelam que desde o final de 2014 até́ final de 2017 o 
aumento de pobreza foi de 33%, passando de 8,38% a 11,18% da 
população brasileira. Este contingente representa 23,3 milhões de 
pobres no país, um grupo maior do que a população chilena. Ele é 
resultado da adição de 6,27 milhões de novos pobres às estatísticas 
sociais. (NERI, 2019, p.15). 

 

A desigualdade crescente caminha na mesma proporção do descaso com o 

que talvez seja o maior problema político e estrutural brasileiro, também o seu maior 

 
12 O índice de GINI foi desenvolvido pelo estatístico italiano Corrado Gini, e se baseia no cálculo usado para medir 

a desigualdade social. São dois eixos principais que estruturam seu modelo, sendo o primeiro referente a 
distribuição de renda e o segundo à desigualdade. Fonte: Loyslene de Freitas Mota. Disponível em: 
http://saber.unioeste.br/index.php/gestaoedesenvolvimento/article/view/20002/13821. Acesso em: ago. 2019. 



43 

 

 

 

desafio, pois, esbarra em muitas prerrogativas jurídicas, onde direitos fundamentais 

entram em colisão. Na verdade, que colisão? Não se fala de uma revolução ou de 

confisco aos bens de que tem maior riqueza.  

O que se preconiza é que, de forma gradual, o Estado crie mecanismos de 

inversão da realidade, como o incentivo à educação, a erradicação da miséria, a 

criação de oportunidades àqueles que vivem em condição de vulnerabilidade social, 

entre outras possiblidades. 

A discussão acerca da colisão de direitos fundamentais, nesse caso, está, entre 

outros direitos, relacionada ao direito à propriedade dos mais ricos, concomitante ao 

direito à igualdade dos mais pobres e deixando de lado as questões históricas e 

econômicas, analisar-se-á o que seria justo à luz do pensamento de Robert Alexy 

(2015), filósofo alemão, autor da obra Teoria dos Direitos Fundamentais. 

Para Alexy, o legislador tem o dever de tratar a todos com igualdade e também 

o dever de criar normas compatíveis com sua finalidade. Dessa forma, compreende-

se que a igualdade de todos não deve acontecer em relação a todas as posições 

jurídicas, pois, resultaria em desigualdade. O autor deixa claro, que as diferenças 

naturais devem ser consideradas e até desejadas, caso contrário, haveria limitação 

nos níveis intelectual, cultural e econômico. 

Assim, o enunciado geral de igualdade que se dirige ao legislador, não trata 

todos de forma igual em todos os aspectos, da mesma forma que não possa permitir 

toda e qualquer diferenciação, sendo preciso encontrar o meio termo. (ALEXY, 2015, 

p. 396-397).  

E esse meio termo sim, poderia ser a proposta de uma Renda Básica Universal, 

com mecanismos que não fossem confiscatórios para não ferir direitos, no entanto, 

para quem tem necessidade das coisas mais básicas, qualquer mudança já resultaria 

em muita diferença.  

E tal diferença não seria tão sentida pelos ricos como seria para os pobres, 

pois, basta imaginarmos o que R$1.000,00 significa para uma pessoa rica e da mesma 

forma, o que os mesmos R$1.000,00 poderiam significar para quem ganha um salário 

mínimo e mais ainda para quem nada ganha.  

Dentro dessa perspectiva atual ganha força a frase de Herbert de Souza, o 

Betinho, “quem tem fome tem pressa”, pois, as possibilidades de mudança social a 

curto e médio prazo são remotas, sendo que a tecnologia avança trazendo muitos 

benefícios e também dúvidas acerca do futuro das pessoas em um país de população 
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pobre como o Brasil, pois, a fragilidade econômica e a mais frágil ainda, proteção de 

direitos, coloca a pessoa em uma posição de sofrimento e angústia. 

As pesquisas mais remotas e, da mesma forma, as mais recentes, respondem 

por si só a razão da necessidade de proteção social às classes menos favorecidas 

para o pleno desenvolvimento de capacidades e potencialidades, de modo que as 

pessoas possam fazer suas escolhas e se desenvolverem de forma plena, com 

garantia de direitos pelo Estado, o qual tem como função principal se não a única, a 

proteção da pessoa em suas mais diversas vertentes, sendo que a manutenção de 

questões orçamentárias deve prever a segurança da dignidade.  

 

 

 

2.1.3 O mínimo existencial e as políticas públicas de proteção da dignidade 
humana 

 

Os direitos sociais positivados na Constituição de 1988, representaram um 

marco divisor no que tange às garantias de direitos com objetivos de erradicar a 

pobreza e reduzir a desigualdade. Essas garantias visam assegurar as mínimas 

condições de bem-estar e justiça social.  

A Constituição consagra os direitos sociais no art. 6°: “São direitos sociais a 

educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 

à maternidade e infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição”. Elencando no art.7°, os direitos sociais.  

José Afonso da Silva conceitua os direitos sociais como prestações positivas 

proporcionadas pelo Estado, de forma que estas prestações teriam o condão de 

viabilizar o princípio da igualdade pelo exercício da liberdade. 

 
[...] os direitos sociais, como dimensão dos direitos fundamentais do 
homem, são prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta 
ou indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que 
possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, direitos que 
tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais. São, 
portanto, direitos que se ligam ao direito de igualdade. Valem como 
pressupostos do gozo dos direitos individuais na medida em que criam 
condições materiais mais propícias ao aferimento da igualdade real, o 
que, por sua vez, proporciona condição mais compatível com o 
exercício efetivo da liberdade. (SILVA, 2015, p.288-289). 
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Para que se concretizem os mandamentos constitucionais é necessário que o 

Estado atue, não de forma discricionária, mas vinculada e comprometida com os 

valores constitucionais, ou seja, não teria margem de escolha para realizar os direitos 

sociais, seria pressuposto de qualquer gestão.  

Dessa forma, é dever fundamental do Estado brasileiro a elaboração de 

políticas públicas que garantam esses direitos fundamentais com o intuito de garantir 

e edificar a dignidade humana, criando, como enfatiza José Afonso da Silva, direitos 

de igualdade e proporcionando o efetivo exercício da liberdade. 

Segundo Andreas Joachim Krell muitos preceitos e formulações da 

Constituição Federal de 1988 e das anteriores foram inspirados na Lei Fundamental 

Alemã, também chamada de Lei Fundamental de Bonn, e o mesmo não acontece com 

os direitos sociais, pois estes, quase não constam na Constituição germânica. Ainda 

enfatiza que o transporte de textos e procedimentos para sociedades diferentes, como 

é o caso do Brasil e Alemanha, causam efeitos diferentes. Alerta para a necessidade 

de se considerar os condicionamentos socioculturais e econômico-políticos, para se 

transportar um instituto jurídico. (KRELL, 1999, p. 244). 

Para Krell há, por parte da doutrina, uma tentativa de relativizar os direitos 

sociais inseridos na Constituição de 1988, invocando o direito alemão, para justificar 

a limitação dos recursos públicos, como um verdadeiro limite fático, pois, o tribunal 

germânico entende que a prestação material de serviços públicos pelo Estado se 

sujeita às condições da disponibilidade de recursos. (KRELL, 1999, p.246). 

No entanto, mesmo não tendo diretamente positivado direitos sociais, a Corte 

Constitucional Alemã entende que a dignidade da pessoa humana depende do direito 

a um mínimo de existência, do direito à vida e à integridade física.  

 
[...] a Corte Constitucional Alemã extraiu o direito a um ‘mínimo de 
existência’ do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1, I, Lei 
Fundamental), do direito à vida e à integridade física, mediante 
interpretação sistemática junto ao princípio do Estado Social (art. 20, 
I). Não há dúvidas que ela parte de um direito fundamental a um 
‘mínimo vital’. Ao mesmo tempo, a Corte deixou claro que esse ‘padrão 
mínimo indispensável’ não poderia ser desenvolvido pelo Judiciário 
como ‘sistema acabado de solução’, mas por meio de uma ‘casuística 
gradual e cautelosa’. (KRELL, 1999, p.247).  

 

Importante evidenciar que, independentemente da positivação dos direitos 

sociais, o mais importante é a criação de meios para proporcionar uma vida digna a 



46 

 

 

 

todas as pessoas, garantindo um mínimo para que as pessoas usufruam de suas 

liberdades individuais.  

Um dos pontos a serem resolvidos para que se efetive a dignidade em uma 

sociedade, é que a sociedade seja bem organizada. John Rawls entende por 

sociedade organizada uma sociedade que seja estruturada para promover o bem de 

seus membros e que todos entendam e aceitem os mesmos princípios de justiça, bem 

como que as instituições básicas os satisfaçam. É importante que as pessoas 

suponham que esses princípios são públicos, do conhecimento de todos. (RAWLS, 

2008, p.5-6). 

Os princípios públicos de justiça propostos por Rawls, dizem respeito às 

liberdades básicas iguais para todos e à garantia de igualdade de oportunidades 

públicas para todos, sendo que os membros menos favorecidos da sociedade devem 

receber maiores oportunidades.  

Amartya Sen ensina que as fomes coletivas são formas de privação de 

liberdade, da liberdade básica de sobreviver, também a subnutrição, em países que 

já foram devastados pela fome, a falta de assistência à saúde, educação funcional, 

emprego remunerado ou segurança econômica e social. Sen também avalia que, 

mesmo em países muito ricos, a longevidade não é mais elevada que em países 

denominados Terceiro Mundo. (SEN, 2010, p.30).  

Sen ainda afirma que as fomes coletivas jamais ocorreram em democracias 

efetivas na história do mundo, seja economicamente rica ou pobre. (SEN, 2010, p.31). 

A dignidade da pessoa humana é pressuposto filosófico de qualquer regime jurídico 

civilizado e das sociedades democráticas em geral, sendo necessárias ações estatais, 

para garantir prestações positivas e bens materiais, mesmo que estes não tenham 

sido identificados completamente. (BARCELLOS, 2011, p.251). 

Barcellos também pontua que sem a eficácia positiva ou simétrica, os 

enunciados normativos positivados são esvaziados e, da mesma forma, o próprio 

Estado de Direito, já que este se submete a normatização constitucional. Para a 

autora, não é apenas a omissão do legislador, mas basicamente a omissão da 

Administração em implementar políticas que assegurem a dignidade. (BARCELLOS, 

2011, p.252-253). 

E, dessa forma, no que tange à Constituição alemã, o fato de o legislador ter, 

conscientemente, renunciado à formulação de normas que garantiriam direitos 

fundamentais a serem prestados pelo Estado é apenas um lado da questão, como 
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afirma Alexy, pois, se encontra na Constituição alemã outros pontos de apoio 

formulados de forma objetiva, que orientam para uma interpretação prestacional, 

principalmente quando garante que todos os poderes estatais devem proteger a 

dignidade humana. (ALEXY, 2015, p.435). 

Alexy verifica uma ambiguidade em relação à interpretação da norma alemã, 

que inicialmente não obriga o Estado à proteção em relação às prestações materiais 

e, por outro lado, isso não quer dizer que o indivíduo não tenha nenhuma garantia 

constitucional à assistência, como foi interpretado em uma decisão de 1975, onde a 

Corte alemã entendeu que o Estado Social tem obrigações inquestionáveis quanto à 

assistência social. (ALEXY, 2015, p.436). 

Assim, com a inclusão do auxílio social àquelas pessoas em condições de 

fragilidades físicas e psíquicas, que enfrentam obstáculos para o seu desenvolvimento 

pessoal e social, o Estado tem a obrigação de garantir uma existência digna. Alexy 

entende que o Tribunal Constitucional Federal pressupõe um direito fundamental a 

um mínimo existencial. (ALEXY, 2015, p.436). 

Ingo Wolfgang Sarlet afirma que o mínimo existencial não seria um conjunto de 

prestações que apenas iriam assegurar a existência humana, o qual o autor chama 

de mínimo vital, mas prestações que irão proporcionar uma vida saudável, uma vida 

com dignidade. (SARLET, 2019, p.137). 

 
[...] a noção de um mínimo existencial na seara dos direitos sociais 
revela a intima correlação entre os conceitos de dignidade da pessoa 
humana e de justiça social, de tal sorte que, se por um lado, a 
dignidade serve de fundamento e justificação para as exigências 
essenciais em matéria de justiça social, por outro se percebe que 
apenas mediante uma ordem institucional guiada por princípios de 
justiça social o respeito e a proteção da dignidade da pessoa humana 
poderão alcançar realização prática. (SARLET, 2019, p.138). 

 

O mínimo existencial iria além do mínimo vital. Para Sarlet, o conjunto de 

prestações estatais, assegurando a cada pessoa uma vida condigna, retiraria a ideia 

de dar o sustento às pessoas necessitadas que não têm condições de prover seu 

sustento por si só, nem por meio da família. Entende que essa perspectiva guarda 

alguma relação com a caridade e o combate à pobreza. (SARLET, 2016, p.117). 

A liberdade de escolha importa porque além do mínimo vital, o mínimo 

existencial garantiria o poder de inserção na vida social, política e cultural, 

fundamentado no princípio do Estado Social e no princípio da igualdade. O mínimo 
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existencial vai além de garantias básicas, de uma proteção básica às necessidades 

essenciais de sobrevivência. O mínimo sociocultural tem fundamento no princípio do 

Estado social e no princípio da igualdade no que diz respeito ao seu conteúdo material. 

(SARLET, 2016, p.123). 

Clèmerson Merlin Clève coaduna com a ideia de que a Constituição brasileira 

não visa apenas políticas assistenciais para um mínimo da sobrevivência, mas o 

máximo possível.  

 
Os direitos sociais não têm a finalidade de dar ao brasileiro, apenas, o 
mínimo. Ao contrário, eles reclamam um horizonte eficácia 
progressivamente mais vasto, dependendo isso apenas do 
comprometimento da sociedade e do governo e da riqueza produzida 
pelo país. Aponta, a Constituição Federal de 1988, portanto, para a 
ideia de máximo, mas de máximo possível (o problema da 
possibilidade). (CLÈVE, 2016, p. 7). 

 

Potyara A. P. Pereira entende da mesma forma que Sarlet e Clève, ou seja, 

não seria apenas um mínimo, mas o básico com atendimentos otimizados. 

 
Enquanto o mínimo pressupõe supressão e cortes do atendimento, tal 
como propõe a ideologia liberal, o básico requer investimentos sociais 
de qualidade para preparar o terreno a partir do qual maiores 
atendimentos podem ser prestados e otimizados. Em outros termos, 
enquanto o mínimo nega o ‘ótimo’ de atendimento, o básico é a mola 
mestra que impulsiona a satisfação básica de necessidades em 
direção ao ótimo. (PEREIRA, 2011, p.26). 

 

Dessa forma, se entende que apenas a sobrevivência, sob qualquer condição, 

não é o que o constituinte brasileiro estabeleceu quando da elaboração da Carta de 

1988, mas uma sobrevivência digna, uma vida  que seja assegurada o 

desenvolvimento das potencialidades da personalidade das pessoas, não é apenas 

não sentir fome, não morrer ao relento, ter qualquer educação, ter qualquer 

democracia, mas sim, saúde em sua plenitude, educação de qualidade, democracia 

plena, e tantos outros direitos sociais que são anteriores ao mínimo existencial. 

O Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro, já reconheceu a dignidade como 

um metacritério para garantir o mínimo a uma existência digna (SARLET, 2019, 

p.139). Inclusive o STF tem entendido acerca do mínimo existencial, não ser cabível 



49 

 

 

 

o princípio da reserva do possível para o descumprimento de direitos de relevância 

social, como é o caso da proteção à saúde.13 

Por outro lado, Virgílio Afonso da Silva (2008, p.592-593) analisa que os direitos 

sociais com frequência não ultrapassam a barreira da promessa constitucional, sendo 

que a vontade política, que comumente é usada para justificar essa falta do Estado, 

entende, o autor, que poderia ser suprida com a “vontade judicial” por arte dos 

operadores do direito, principalmente os juízes.  

O autor pondera que, se os juízes concedessem menos direitos individuais e 

mais direitos coletivos, as políticas públicas, principalmente na área de saúde, teriam 

mais recursos para serem efetivadas. Não quer dizer que seja necessário que os 

direitos subjetivos individuais sejam suprimidos ou que não sejam analisados, mas 

que seja um direito para todos. 

Em relação às políticas públicas, para que o Estado brasileiro se consolide 

como um Estado Democrático de Direito, garantindo sua soberania nacional e a ordem 

pública, voltadas a estruturar o Estado para que se tenha condições mínimas de 

 
13 DIREITO PÚBLICO DA SAÚDE. POLÍTICAS PÚBLICAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 

AGRAVO (LEI No 12.322/2010) – MANUTENÇÃO DE REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE – DEVER ESTATAL RESULTANTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – 
CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL 
IMPUTÁVEL AO MUNICÍPIO – DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO PROVOCADO POR INÉRCIA 
ESTATAL (RTJ 183/818-819) – COMPORTAMENTO QUE TRANSGRIDE A AUTORIDADE DA LEI 
FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA (RTJ 185/794-796) – A QUESTÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL: 
RECONHECIMENTO DE SUA INAPLICABILIDADE, SEMPRE QUE A INVOCAÇÃO DESSA 
CLÁUSULA PUDER COMPROMETER O NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA O MÍNIMO 
EXISTENCIAL (RTJ 200/191-197) – O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER 
PÚBLICO – A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS 
CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O 
INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO 
CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO – A TEORIA DA “RESTRIÇÃO DAS 
RESTRIÇÕES” (OU DA “LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES”) – CARÁTER COGENTE E VINCULANTE 
DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE DAQUELAS DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, 
QUE VEICULAM DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPE- CIALMENTE NA ÁREA DA SAÚDE 
(CF, ARTS. 6o, 196 E 197) – A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” – A COLMATAÇÃO DE 
OMISSÕES INCONSTITUCIONAIS COMO NECESSIDADE INSTITUCIONAL FUNDADA EM COM- 
PORTAMENTO AFIRMATIVO DOS JUÍZES E TRIBUNAIS E DE QUE RESULTA UMA POSITIVA 
CRIAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO DIREITO – CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE DA 
OMISSÃO DO PODER PÚBLICO: ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA 
PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CERTOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS 
(PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL, PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL, VEDAÇÃO DA 
PROTEÇÃO INSUFICIENTE E PROIBIÇÃO DE EXCESSO) – DOUTRINA – PRECEDENTES DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
DELINEADAS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (RTJ 174/687 – RTJ 175/1212-1213 – RTJ 199/1219-
1220) – EXISTÊNCIA, NO CASO EM EXAME, DE RELEVANTE INTE- RESSE SOCIAL – RECURSO DE 
AGRAVO IMPROVIDO. (ARE 745745 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado 
em 02/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014) (grifado 
pela autora). 
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promoção e, proteção dos direitos humanos e sociais, as políticas públicas de 

proteção à dignidade da pessoa humana devem ser essenciais e contínuas. (BUCCI, 

2006, p.235). Ainda as políticas públicas devem ser pensadas para todos e, dessa 

forma, o Poder Judiciário tem um papel fundamental.  

Silva (2008, p.589) entende que a teoria da separação dos poderes, de 

Montesquieu, descreve o sistema político inglês de meados do século XVIII, que não 

teria muitas coisas em comum com as democracias presidencialistas 

contemporâneas. Sendo que o Poder Judiciário poderia sim, participar de políticas 

públicas para a efetivação de direitos sociais. 

Por políticas públicas se pode conceber as ações positivas por parte do Estado 

que visam a concretização dos direitos sociais e fundamentais atuando na ordem 

socioeconômica, elaborando programas que irão atingir aquelas pessoas que estão 

inseridas no contexto das vulnerabilidades constatadas pelos estudos e pesquisas 

acerca dos problemas sociais.  

Por políticas públicas se pode conceber as ações positivas por parte do Estado 

que visam a concretização dos direitos sociais e fundamentais atuando na ordem 

socioeconômica, elaborando programas que irão atingir aquelas pessoas que estão 

inseridas no contexto das vulnerabilidades constatadas pelos estudos e pesquisas 

acerca dos problemas sociais. Sendo que, por meios das políticas públicas, os 

governos cumprem os compromissos constitucionais no que tange aos direitos 

sociais. 

Ronald Dworkin diferencia política de princípio, destacando a política como a 

ação que irá proporcionar uma melhoria na comunidade, já o princípio não irá 

promover ou assegurar uma situação econômica desejável, mas entende ser o 

princípio uma questão de justiça.  

 
Denomino ‘política’ aquele tipo padrão que estabelece um objetivo a 
ser alcançado, em geral uma melhoria em algum aspecto econômico, 
político ou social da comunidade (ainda que certos objetivos sejam 
negativos pelo fato de estipularem que algum estado atual deve ser 
protegido contra mudanças adversas). Denomino ‘princípio’ um 
padrão que deve ser observado, não porque vá promover ou 
assegurar uma situação econômica, política ou social considerada 
desejável, mas porque é uma exigência de justiça ou equidade ou 
alguma outra dimensão da moralidade. (DWORKIN, 2002, p.36). 

 

Com fundamento na ideia de que mínimo existencial, pautado na vida digna 

transcende o mínimo vital, o qual conta apenas com prestações que asseguram a não 
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sucumbência de pessoas muito vulneráveis socialmente, as políticas que pautam uma 

renda básica universal, sem condicionalidades, atenderiam aos critérios propostos por 

Dworkin, acerca de justiça e moralidade.  
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3 A DIGNIFICAÇÃO HUMANA E OS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE 
RENDA NO BRASIL PÓS-CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

Ante a realidade de uma sociedade desigual como a brasileira, com 

características multiculturais e complexa, as condições de vulnerabilidade econômica 

e social em que vivem a parcela significativa de seus cidadãos, com poucas 

oportunidades de modificar sua forma de vida14, faz-se importante analisar uma forma 

de justiça distributiva e/ou redistributiva com o objetivo de promoção e proteção da 

dignidade humana e do desenvolvimento sustentável.  

Amartya Sen (2010) entende o desenvolvimento como um instrumento para 

que as capacidades humanas sejam ampliadas, essas capacidades seriam o conjunto 

das coisas que as pessoas podem ser ou fazer na vida. Como ter uma vida longa e 

saudável, ter acesso à instrução e ser instruído, ter acesso a recursos que lhe deem 

um nível de vida com dignidade e participar da vida em comunidade. E, 

fundamentalmente, as pessoas precisam ter liberdade para exercer suas escolhas. 

No Brasil, para que o sistema econômico garanta o desenvolvimento das 

liberdades de seus cidadãos de tomar decisões éticas em relação à sua própria vida, 

as políticas de governo, pelo fato de a Constituição Federal enfatizar o Estado 

Democrático de Direito, deveriam ser políticas de Estado com o objetivo de reduzir a 

desigualdade, que é objetivo15 a ser perseguido, assim como a dignidade da pessoa 

humana é fundamento16. Outro dispositivo constitucional que diz respeito ao livre 

desenvolvimento da personalidade é o art. 17017. Todos os dispositivos têm o foco na 

dignidade da pessoa humana. (LUDWIG, 2001, p. 254). 

A distribuição de benefícios sociais sem objetivo de redistribuir riqueza ou de 

incentivar o desenvolvimento das capacidades, coloca o ser humano em uma posição 

de inferioridade perante o Estado, pois, o sistema político não favorece a 

 
14 O país viu aumentar a pobreza em 2017, já no governo Temer, atingindo 26,5% da população, ou 54,8 milhões 

de pessoas, 2 milhões a mais do que no ano anterior, segundo o IBGE. E o total de pessoas na extrema pobreza 
chegou a 15,2 milhões (6,6%), ante 13,5 milhões em 2016 – esse dado considera a linha estabelecida pelo Banco 
Mundial, incluindo quem tem renda inferior a US$ 1,90 por dia, ou R$ 140 por mês. Esse contingente só não 
cresceu na região Norte. Já a linha de pobreza do Banco Mundial considera rendimentos de até US$ 5,5 por dia, 
ou R$ 406 por mês (grifo nosso). 

15 BRASIL. Constituição (1988). Art.3°, inc. III. 
16 BRASIL. Constituição (1988). Art.1°, inc. III, da CF/88. 
17 BRASIL. Constituição (1988). 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, [...] (grifo 
nosso). 
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impessoalidade, embora seja princípio constitucional da Administração Pública18, e, 

sendo assim, os agentes públicos se colocam em uma posição de benfeitores, com 

claros interesses de se manterem no poder e mantêm desprezados os ideais 

republicanos.  

Ingo Wolfgang Sarlet entende a dignidade da pessoa humana, como aquele 

elemento nuclear que irá identificar e qualificar o ser humano e não há nada que possa 

dele se desvencilhar, não se cogita a possiblidade de ser concedida a dignidade, por 

ser inerente não será concedida, não se renunciará a ela, por ser própria da condição 

de cada pessoa não há que se querer ou solicitar, apenas por ser pessoa, mesmo que 

essa pessoa não se porte de forma digna, mesmo o mais vil criminoso. (SARLET, 

2007, p.366-367). 

Para Sarlet é particularmente relevante a constatação de que a dignidade ao 

mesmo tempo que é um limite é também uma tarefa dos poderes estatais e da 

comunidade em geral. O limite diz respeito a não diminuição da pessoa a um objeto 

da ação própria e de terceiros e, como tarefa, reside no fato de o Estado se obrigar a 

prestações negativas e positivas para garantir direitos fundamentais. (SARLET, 2007, 

p.378). 

A efetivação da dignidade humana abrange, entre outros direitos, os direitos 

prestacionais sociais, estes são fundamentados nos direitos de igualdade e liberdade, 

e, principalmente, à garantia de uma vida digna em seu ambiente. A exclusão social 

que se submete as pessoas de uma sociedade desigual, que vivem em situação de 

miserabilidade e desprovidos de garantias mínimas, deve-se, principalmente à 

negligência do Estado na proteção de direitos sociais. 

E nesse aspecto existem relevantes críticas quanto aos direitos humanos 

envolvidos, suspeitando-se, inclusive, de certa ingenuidade quanto à possibilidade de 

efetivação desses direitos, os quais contribuiriam para uma vida digna. Amartya Sen 

(2010, p.292-299) discute sobre três tipos de críticas aos direitos humanos, os quais 

se tornaram importantes na literatura do desenvolvimento. 

A primeira crítica diz respeito à legitimidade desses direitos, pois, estes 

deveriam ser adquiridos por meio de legislação. Sen entende que essa ideia colide 

com a universalidade dos direitos humanos, aos quais atribui a concepção de um 

conjunto de pretensões éticas e base para reivindicações políticas.  

 
18 BRASIL. Constituição (1988). Art. 37, caput, CF/88. 
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A segunda crítica é sobre a coerência da prestação desses direitos, pois, se 

existe o direito deveria haver quem tivesse o dever de garantir a prestação desse 

direito. Senão serão apenas sentimentos comoventes, no entanto, vazios, não 

significariam grande coisa, seriam incoerentes.  

Sen avalia os direitos humanos como comum a todos, ou seja, direitos que 

todos deveriam ter, independentemente da cidadania de cada um e, dessa forma, 

mesmo que não se cumpram, os direitos são identificáveis por qualquer pessoa capaz 

de fazer a distinção se há ou não direito mesmo que não tenha sido cumprido. 

A terceira crítica se faz por razões culturais, relativa ao caráter universal dos 

direitos humanos, porque em algumas culturas podem não ser considerados valiosos. 

Como acontece na cultura asiática, onde seus valores culturais justificam medidas 

políticas autoritárias. Sen entende que tais justificativas não provêm de historiadores 

independentes, mas das autoridades que ocupam altos cargos governamentais, além 

do que na Ásia vive cerca de 60% da população mundial, sendo assim, Sen questiona 

a unicidade de valores em uma região tão vasta. 

O Brasil, por questões históricas, herdou a cultura ocidental, que supõe, ao 

menos implicitamente, a primazia da liberdade política e da democracia, que difíceis 

de se encontrar na Ásia, conforme preconiza Amartya Sen.  

A Constituição brasileira não é explícita em prever o livre desenvolvimento da 

personalidade, que é extraído de princípios fundamentais, quais sejam, a dignidade 

da pessoa humana, a liberdade, a igualdade, segurança e propriedade, mas 

implicitamente, como se observa no art.170, que fala sobre a ordem econômica que 

tem fundamento na  valorização do trabalho humano e na livre iniciativa com a 

finalidade de assegurar a todos existência digna, respeitando a justiça social.  

No que tange à submissão do Estado ao princípio da igualdade, há quem 

entenda que as desigualdades são naturais e devem ser incentivadas, como se 

observa no entendimento de Luiz Jorge V. Pessoa de Mendonça (2012), para quem 

as desigualdades econômicas e sociais é que seriam os resultados da diferença entre 

a competência, a capacidade do empenho individual e a riqueza inicial disponível.  

Para o autor, a desigualdade é natural e necessária, pois, somente assim os 

extratos mais aptos da sociedade poderiam possibilitar o processo de acumulação 

mais amplo. Entende então, que a liberdade consistiria em assegurar que as 

diferenças não sejam empecilhos para os indivíduos buscarem/concorrerem para 

determinada situação (PESSOA DE MENDONÇA, 2012, p.67). 
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É utópico se desejar ou imaginar a possibilidade de se viver em um mundo 

totalmente igual, e não há, no mundo real, no mundo fático, igualdade absoluta. Mas, 

sim, é possível e reduzir as desigualdades. E, nesse sentido coaduna a ideia de 

Elizabeth Nazar Carrazza, para quem o Estado é o responsável pela diminuição das 

desigualdades. 

 
No mundo fático não existe a igualdade absoluta. As desigualdades 
existem e decorrem da própria natureza. Devem, porém, ser 
minimizadas pelo Estado, no desempenho de suas funções, sempre 
que, ao lume da Carta Fundamental, sejam ilegítimas. Assim, por 
exemplo, a igualdade de oportunidades constitui postulado 
fundamental de todo sistema democrático. Não se pode aceitar que, 
com base nas desigualdades naturais, sejam dadas oportunidades 
diferentes a pessoas que se encontrem na mesma situação. 
(CARRAZZA, 2015, p.35). 

 

Da mesma forma, entende Maria José Añon (2001, p.07) que a igualdade 

formal ou política é assegurada pelos direitos de liberdade, ao passo que as garantias 

dos direitos sociais possibilitam a igualdade substancial ou social. E acrescenta, que 

os direitos de liberdade são os direitos à diferença, ou seja, o direito de seguir sendo 

pessoas diferentes das demais; e os direitos sociais são aqueles destinados a 

compensar as desigualdades, possibilitando que as pessoas se igualem nas 

condições mínimas de vida e sobrevivência. 

E acrescentando que, quando um Estado garante direitos fundamentais, está 

apenas se utilizando de técnicas para garantir direitos humanos de igualdade, 

elevando a dignidade humana em um patamar mínimo para que uma pessoa tenha 

uma vida com o mínimo de bem-estar para sobreviver.  

 

3.1 A DIGNIDADE HUMANA E AS AÇÕES ESTATAIS COM ESCOPO DA SUA 

EFETIVAÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 

 

A dignidade da pessoa humana é encontrada em vários momentos da 

Constituição de 1988. Dessa forma, se pode afirmar que o Estado brasileiro se 

estrutura para que seja efetivado o direito a uma vida digna e um ordenamento jurídico 

que proteja essa dignidade. 

A dignidade passa de princípio à finalidade do Estado brasileiro. No entanto, a 

demora da efetivação de direitos no sistema jurídico brasileiro bem como a 

necessidade de ficar atento para que não se suprimam os existentes, demonstra que 
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o Estado brasileiro ainda tem muito caminho a percorrer para que o conteúdo do 

princípio da dignidade seja permanente. 

A construção dessa proteção à dignidade de forma a torná-la garantia 

fundamental ganha força a partir da criação da ONU, e da necessidade premente de 

proteger o ser humano e as sociedades, sendo que os Estados deixam de ser o objeto 

dos estudos e atenções, dando o lugar de protagonista à pessoa humana.  

A Declaração Universal dos Direitos Humanos referenciou, em seu preâmbulo, 

a dignidade da pessoa humana, com o intuito de preservar as gerações vindouras, 

sendo que o fato de muitas pessoas terem concordado com os horrores das guerras 

e os sofrimentos incalculáveis que estas trouxeram à humanidade, foi um alerta para 

que se reafirmasse “a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor 

do ser humano, na igualdade dos direitos dos homens e das mulheres, assim como 

nas nações grandes e pequenas...”. 

E a dignidade está presente na Constituição brasileira de 1988, elencada como 

da pessoa humana fundamento da República e da organização política do Estado. 

Observando que em constituições passadas esse princípio não esteve presente: 

“Art.1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como 

fundamentos [...] II- a dignidade da pessoa humana”. (BRASIL, 1988). 

Essa garantia constitucional é considerada verdadeira cláusula geral de tutela 

e promoção da pessoa humana, valor máximo do ordenamento jurídico. Sarlet 

entende que tal qualificação não tem apenas conteúdo ético e moral, mas um valor 

fundamental da comunidade. 

 
A qualificação da dignidade da pessoa humana como princípio 
fundamental traduz a certeza de que o art. 1º, inciso III, de nossa Lei 
Fundamental não contém apenas uma declaração de conteúdo ético 
e moral (que ela, em última análise, não deixa de ter), mas que 
constitui uma norma jurídico-positiva com status constitucional e, 
como tal, dotada de eficácia, transformando-se de tal sorte, para 
além da dimensão ética já́ apontada, em valor jurídico fundamental 
da comunidade.(SARLET, 2001, p.111-112). 

 

Um fundamento, valor ético e moral de uma sociedade. Dessa forma, a 

Constituição de 1988 positiva o princípio da dignidade. No entanto, mesmo alçado à 

categoria superior da norma, sua efetivação é bastante complexa, dependendo de 

ações estatais e governamentais para que direitos básicos, pautados nos princípios 
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da dignidade humana, inerentes a todos os seres humanos, sejam outorgados às 

pessoas. 

Assim, a discussão acerca da cidadania a partir do valor constitucional dado à 

dignidade, inserido em um ambiente de desigualdade social, como o Estado brasileiro, 

primeiramente deveria ter como premissa a instituição dos princípios e valores sociais 

que integram a Constituição Federal, para a formação de uma sociedade justa. 

Daniel Sarmento entende que não basta o Estado se abster de atos que 

atentem contra a dignidade, é necessário promover a dignidade através de condutas 

ativas, para que estas garantam o mínimo necessário para uma vida digna. 

 
O Estado tem não apenas o dever de se abster de praticar atos que 
atentem contra a dignidade humana, como também o de promover 
esta dignidade através de condutas ativas, garantindo o mínimo 
existencial para cada ser humano em seu território. O homem tem a 
sua dignidade aviltada não apenas quando se vê privado de alguma 
das suas liberdades fundamentais, como também quando não tem 
acesso à alimentação, educação básica, saúde, moradia, etc. 
(SARMENTO, 2002. p.71). 

 

Sem as condutas ativas e autossustentáveis não se pode afirmar que o Estado 

tem como fundamento e valor em sua estrutura, a dignidade, porque não basta o 

reconhecimento na estrutura normativo-jurídica, o que, por si só, não significa a efetiva 

garantia, mas tão somente o mero reconhecimento, porque dignidade se traduz em 

ações concretas. 

   No Estado brasileiro a positivação da dignidade como fundamento 

republicano não garantiu as condições mínimas para uma existência digna, tornando-

a o núcleo essencial do fundamento.  Dessa forma, é fundamental que ações positivas 

estatais, como as políticas públicas de salvaguarda de direitos, garantam a efetivação 

da dignidade. Importa salientar que o Estado brasileiro é vinculado à obrigatoriedade 

de realizar ações estatais com o escopo de garantir a dignidade.  
As instituições sociais no Brasil condicionam esse compromisso social aos 

recursos estatais, os quais realmente são escassos e, muitas vezes, mal geridos pela 

falta de uma cultura que priorize o desenvolvimento humano. Sendo que o 

compromisso do Estado democrático de direito com a imensa e crescente 

desigualdade, que, por sua vez, desqualifica o próprio fundamento republicano, ficaria 

para uma possível melhora do desenvolvimento econômico.  
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  Nesse sentido, Amartya Sen entende que as visões restritas de 

desenvolvimento as quais enfocam o PNB-Produto Nacional Bruto e o aumento de 

riqueza e industrialização, bem como o avanço tecnológico e a modernização social, 

e, embora não entenda que sejam importantes os aspectos de crescimento 

econômico, estes não são superiores de outros determinantes econômicos e sociais, 

como o acesso aos serviços de saúde, educação, bem como o direito à liberdade de 

participar das discussões e averiguações públicas. (SEN, 2010.p.16).  

 Sen inaugura uma percepção sobre desenvolvimento onde o ser humano 

protagoniza as atividades. Para o filósofo e economista, o desenvolvimento 

econômico não pode ser considerado um fim em si mesmo, “O desenvolvimento tem 

de estar relacionado sobretudo com a melhora da vida que levamos e das liberdades 

que desfrutamos.” (SEN, 2010.p.29). Não apenas acumular riquezas, mas, viver as 

liberdades individuais e sociais e se desenvolver de forma plena.  

No entanto, importa enfatizar que o autor não nega a importância das relações 

econômicas entre as pessoas, inclusive, aduz que isso poderia resultar em privações 

e perdas sociais.  Importa elucidar que o desenvolvimento não pode se tornar um 

processo feroz e sim um processo de expansão das liberdades reais que as pessoas 

desfrutam. 

Embora o conceito de desenvolvimento tenha se modificado com o tempo, a 

partir da década de 70, o conceito atual é acrescentado de  outros aspectos 

importantes, que complementam o desenvolvimento econômico, com suas variações 

de aumento de PNB, aumento de produção, entre outros, como por exemplo o 

desenvolvimento sustentável, além disso, o enfoque também visa a qualidade de vida 

e as liberdades das pessoas de fazer escolhas e não apenas renda e riqueza. 

Quanto o que constitui as liberdades e seu alcance, Sen preconiza: 

 
[...] As liberdades substantivas incluem capacidades elementares 
como por exemplo ter condições de evitar privações como a fome, a 
subnutrição, a morbidez evitável e a morte prematura, bem como as 
liberdades associadas a saber ler e fazer cálculos aritméticos, ter 
participação política e liberdade de expressão etc. (SEN, 2010, p.55). 

 

A condição humana depreciada pela pobreza, sem o chamado mínimo vital, 

pode, no entanto, não apenas ser resolvida ou amenizada de forma contundente por 

programas de transferência direta de renda, que, dessa forma, se transforma em um 

dos instrumentos de promoção humana, de direitos da personalidade, favorecendo 
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aos indivíduos, além de melhores condições de sobrevivência, a liberdade para fazer 

suas escolhas, as quais estão na esfera da subjetividade  de cada um e, nem o 

Estado, nem ninguém poderia compreender. 

 

3.2  O PROBLEMA DO CUSTO DOS DIREITOS SOCIAIS 

 

Há uma lógica invertida na cultura brasileira acerca de investimentos para o 

desenvolvimento, pois, entende o custo com direitos sociais como um gasto e o custo 

com o mercado financeiro um investimento e assim, desvia o dinheiro para o aumento 

das desigualdades, pois, ao invés de investir em pessoas gasta mais com a dívida 

pública, conforme afirma Clève: 

 
Nos últimos anos o Estado brasileiro converteu-se num aparelho de 
expropriação de recursos da sociedade para direcioná-lós a poucos, 
especialmente, ao mercado financeiro (em particular os detentores de 
título da dívida pública). O Estado brasileiro, antes de apresentar-se 
como um instrumento de realização dos direitos fundamentais, porta-
se como um aparelho desviante que, ao invés de distribuir, vai 
autorizando a concentração de riquezas. Uma simples operação 
aritmética é suficiente para demonstrar que os gastos do país com 
educação, saúde e habitação (em síntese, com os direitos sociais) 
corresponde a um montante muito inferior ao dispendido, por ano, 
apenas com o serviço da dívida pública. (CLÈVE, 2016, p.08). 

 

Clève não está a dizer que a dívida pública não deva ser honrada, ou que o 

país deva dar o calote, mas, que os direitos fundamentais devem ter lugar de 

prioridade nos modelos econômicos adotados pelos governos. “Um modelo de 

desenvolvimento inclusivo, democrático, em tudo distinto do modelo econômico 

excludente e concentrador que, praticado nos últimos anos, vai afastando cada vez 

mais o país das promessas constitucionais”. (CLÈVE, 2016, p.08). 

A ideia de um modelo de desenvolvimento inclusivo, democrático que não seja 

excludente e concentre riquezas, e que, principalmente, cumpra os ditames 

constitucionais, para que a Constituição não seja apenas uma utopia, necessita de 

políticas públicas de promoção humana efetivas. 

Em um momento da sociedade as necessidades básicas passam a ter custo e 

com o passar do tempo, com o aumento da população, um alto custo. A renda, muitas 

vezes, não cobre as necessidades vitais para a sobrevivência, surge a necessidade 
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de o Estado garantir direitos prestacionais, surgem os direitos de segunda 

geração/dimensão.  

Os direitos de segunda geração/dimensão surgem após as conquistas 

históricas dos direitos individuais, os direitos de primeira geração/dimensão, estes 

salvaguardam direitos de liberdade, os de segunda geração protegem os indivíduos 

das necessidades materiais para a sobrevivência, garantindo a dignidade humana, o 

que exige uma autuação positiva do Estado. São os direitos econômicos, sociais e 

culturais, que passam a situar a pessoa a partir de uma perspectiva individual, como 

integrada numa coletividade, são os direitos de igualdade. (SILVEIRA; 

ROCASOLANO, 2010, p.175). 

A garantia dos direitos sociais envolve muitas ações estatais, que compreende 

a formulação de políticas públicas, a criação de procedimentos, o dispêndio de 

recursos e outras atividades. Nesse contexto, questiona-se o papel do Poder 

Judiciário, como garantidor da efetivação dessas prestações, pois, ao aplicar as 

normas jurídicas vigentes, estaria ou não invadindo função do Poder Executivo. 

(SARMENTO, 2012, np). 

No que tange a aplicação das normas, Sarmento não considera viável a 

concepção de direitos sociais como direitos subjetivos definitivos, pelo menos a maior 

parte desses direitos. Ante a escassez de recursos e da existência de diferentes 

formas de realização dos direitos sociais, há que se considerar a primazia do 

legislador sobre a consideração de cada direito, essa primazia decorre tanto do 

princípio democrático, como o da separação de poderes. De acordo com o autor, 

esses direitos possuem natureza principiológica e se sujeitam a critérios de 

ponderação, estando de um lado princípios democráticos e da separação de poderes 

e de outro o direito social em jogo. (SARMENTO, 2012, np). 

Dessa forma, para a garantia dos direitos sociais, considera-se a possibilidade 

de limites aos direitos fundamentais, com restrições a essa atividade limitadora, de 

modo que não reste esvaziado o conteúdo da dignidade da pessoa humana, o que o 

direito germânico denomina de “limite dos limites”, para que nenhum direito 

fundamental sofra restrição desproporcional e/ou seja afetado o núcleo essencial do 

direito objeto da restrição. (SARLET, 2019, pp.150-151). 

A dignidade da pessoa humana é o núcleo essencial dos direitos fundamentais, 

e encontra-se imune a restrições e sua violação sempre incorrerá em 
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desproporcionalidade, e dessa forma, a dignidade opera como sendo o “limite dos 

limites.” (SARLET, 2019, p.153). 

A prevalência do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana não 

pode ser dissolvida no âmbito de direitos coletivos, pois, a dignidade constitui um dos 

critérios materiais para a aferição da incidência de uma proibição ao retrocesso em 

matéria de direitos fundamentais. (SARLET, 2019, p.154). 

Os direitos sociais prestacionais tem como objetivo garantir a proteção de 

ordem material das pessoas, que na concepção de Sarlet, ainda está aquém da 

garantia do mínimo existencial, o qual visa garantir uma vida boa e não apenas 

sobrevivência, como já entendido pelo autor que seria um mínimo vital e não 

existencial. 

A possibilidade de o Poder Judiciário determinar a realização de gastos para 

satisfação de direitos sociais sem previsão orçamentária é complexa, conforme afirma 

Sarmento. Entende que o legislador deve escolher o que devera ser priorizado, 

através das leis orçamentárias, pois este tem a melhor visão das necessidades da 

sociedade e o povo o elegeu para essa função. Por outro lado, aduz que essa 

submissão à vontade do legislador a força normativa da Constituição, condiciona a 

eficácia dos direitos sociais, os quais são fundamentais, à luz da Constituição de 1988. 

Mesmo havendo razão em ambos os argumentos, a previsão orçamentária e a 

efetivação dos direitos sociais, ressalta-se que direitos fundamentais básicos são 

pressupostos da democracia. (SARMENTO, 2012, np). 

Barcellos identificou na Constituição Federal de 1988, quatro direitos que 

correspondem ao núcleo da dignidade humana e com eficácia jurídica positiva, 

exigíveis do Poder Judiciário, são eles: educação básica, saúde básica, assistência 

aos desamparados e o acesso à Justiça. Justifica que educação e saúde asseguram 

ao indivíduo condições iniciais para construir, por si só, sua própria dignidade 

autonomamente. A assistência aos desamparados, por sua vez, evita a indignidade 

em termos absolutos, que poderá ser prestada simultaneamente à educação e saúde. 

O elemento instrumental é o acesso à justiça, indispensável para a eficácia dos 

elementos materiais.  (BARCELLOS, 2011, p.302) 
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3.3  OS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA PÓS-CONSTITUIÇÃO DE 

1988 

 

Quando o Estado se propõe a redistribuir algum grau de poder de compra de 

pessoas com rendimentos mais elevados para as pessoas com rendimentos mais 

baixos atinge mais eficiência do que as distribuições indiretas de recursos, que 

necessita de critérios específicos, condições prévias específicas e comportamentos 

determinados, além de reduzir a liberdade de escolha. (STRAUBHAAR, 2017, p.79). 

Para Amartya Sen “O desenvolvimento humano é sobretudo um aliado dos 

pobres e não dos ricos e abastados”. Sob o ponto de vista desse autor, não apenas a 

renda, mas a garantia de serviços de saúde e educação podem melhorar a qualidade 

de vida das pessoas.  

Mas a renda importa para que os processos mínimos se iniciem. Essa matéria 

é parte fundamental do Estado Republicano e promotor de igualdade que a CF/88 

almeja. Transferir renda aos mais pobres, com o objetivo de garantia de condições 

mínimas de subsistência, tem como objetivo principal promover a redução da 

desigualdade econômica e social.  

No Brasil, a Constituição de 1988 possui um viés liberal, reconhece as 

liberdades individuais como valores, no entanto, traz direitos sociais bem definidos, 

de modo que tem a pretensão de reduzir a degradação do ser humano exacerbada 

pela pobreza e desigualdade. 

Há no Brasil um ciclo de pobreza que urge ser desfeito, para que se justifique 

os valores estruturantes do Estado, pois, a privação de capacidades de várias 

gerações de brasileiros sem que haja políticas efetivas já afeta o próprio 

desenvolvimento econômico e humano. 

Dessa forma, é importante realizar uma análise acerca dos programas 

implementados depois do processo de redemocratização brasileiro. Como a nova 

Constituição brasileira trouxe mandamentos, com a finalidade reduzir desigualdades 

socioeconômicas e redistribuição de renda, cabe analisar se os programas 

implementados conseguiram atingir os objetivos ou, ao menos, foram capazes de 

gerar desenvolvimento sustentável e inclusivo. 

Uma das questões importantes a serem respondidas é a eficácia dos 

programas de transferência de renda instituídos pós-Constituição de 1988, sobre a 

redução da desigualdade econômica. Não que se esgote as perspectivas a serem 
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avaliadas, como a melhora da qualidade de vida dos beneficiados dos programas 

sociais, por exemplo. 

A perspectiva analisada diz respeito à redução da desigualdade ou ao menos 

o aumento da perspectiva dessa redução, com redistribuição de renda e mudança de 

dados sobre o abismo social que perdura há décadas na sociedade brasileira.  

Somando-se ao fundamento republicano da dignidade, a CF/88, trouxe no art. 

3°, inc. III, como objetivo fundamental da República, a erradicação da pobreza e da 

marginalização de pessoas, bem como a redução das desigualdades sociais e 

regionais. A proposta de transferência de renda aos mais pobres é uma das políticas 

públicas para o cumprimento desse intuito constitucional. 

Essas políticas relativas à erradicação da pobreza e redução das 

desigualdades, precisam sair para o campo dos debates, abrangendo mais pessoas, 

pois, a construção da democracia é interesse de todos. Quando os debates ficam à 

mercê de poucos, podem acontecer os desvios de interpretação e, com isso, as 

políticas podem perder a força sobre suas reais finalidades, ficando em narrativas 

menores e eivadas de subjetividade. 

Em relação ao tema proposto, há diferentes formas de se transferir renda, tendo 

o mesmo objetivo nuclear da erradicação da pobreza e da fome, dando condições 

mínimas de subsistência para as pessoas que estão em condições de vulnerabilidade.  

No Brasil, as políticas de transferência de renda são pautas importantes dos 

governos mais recentes. A Lei 8.742, de 1993, Lei Orgânica da Assistência Social 

(LOAS), em vigor desde o governo do Presidente Itamar Franco, de autoria do 

deputado Jutahy Junior (PSDB-BA), foi criada para pessoas que não contribuíam para 

a Previdência Social. 

Regido pela LOAS e criado pela CF/88, o Benefício de Prestação Continuada 

(BPC),  não é uma política de assistência previdenciária e sim, assistência social, com 

o intuito de reduzir a pobreza, que começou a ser pago em 1996 aos brasileiros natos 

e naturalizados e pessoas de naturalidade portuguesa que comprovem residência fixa 

no Brasil e renda per capita inferior a um quarto de salário mínimo (valor menor que 

R$250,00, hoje). Esse valor não inclui 13° salário e nem é herdado pelos dependentes 

em forma de pensão, após a morte de quem recebe, bem como não pode ser pago a 

quem já recebe aposentadoria ou pensão. (SENADO, 2019, n.p.). 

Conforme o Boletim Estatístico da Previdência Social (BEPS) de 2018, a 

maioria dos beneficiados desse programa são pessoas idosas ou deficientes. 
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Em 2018, segundo o Boletim Estatístico da Previdência Social (BEPS), 
havia 4,65 milhões de beneficiários do BPC, dos quais 44% (2,05 
milhões) são idosos acima de 65 anos e 56% (2,60 milhões) são 
deficientes. A despesa com o BPC, somando as duas modalidades, 
foi de R$ 56,2 bilhões. (SENADO, 2019, grifo nosso).  

 

Com a criação do BPC a Constituição Federal19 teve o propósito de que o Brasil 

perseguisse o objetivo de ser uma sociedade livre, justa e solidária a partir do fato de 

que o reconhecimento da pobreza e da situação dos portadores de deficiência como 

situações de risco e vulnerabilidade serem um problema comum a todos e, dessa 

forma, todos devem ser solidários objetivando garantir proteção às pessoas vítimas 

das vulnerabilidades sociais.  

Essas demandas sociais pelos direitos de uma população vulnerável foram 

inseridas como cláusula pétrea na Constituição de 1988, sendo considerado um 

grande avanço em termos de garantia de direitos e cidadania para uma sociedade de 

desiguais e injusta, como a brasileira. 

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), foi iniciado em 1996, 

como uma ação do Governo Federal, com apoio da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), para combater trabalho de crianças em carvoarias de Três Lagoas, 

no Mato Grosso do Sul e, posteriormente, ampliou a cobertura para o combate ao 

trabalho infantil. Em 2005, foi integrado ao Programa Bolsa Família, aprimorando a 

gestão de transferência de renda. (BRASIL, 2015b). O PETI, foi o primeiro programa 

criado com atenção especial a crianças e adolescentes, transferindo renda às famílias 

que tivessem crianças em serviços socioeducativos.  

A razão principal da implantação desse programa é que no Brasil, ainda nesse 

século XXI, o trabalho infantil é uma das graves violações dos direitos de crianças e 

adolescentes pobres, consiste em um grave problema cultural que ainda encontra 

resistência em narrativas  que deturpam a real intenção de se obter trabalho a custo 

baixo e se direitos trabalhistas, ou seja, além de comprometer o presente e o futuro, 

aniquila a dignidade de crianças e adolescentes.  

 
19 art. 203, inc. V: a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao 

idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, 
conforme dispuser a lei. 
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Mesmo tendo havido redução dessa grave violação a partir dos anos 90, como 

consequência do Pacto Internacional20 e da promulgação da Constituição Federal de 

198821, a erradicação do trabalho infantil e de adolescentes é importante para um 

Estado que considera a criança e o adolescente como seres humanos e o seu 

ordenamento os reconhece como titulares de dignidade humana. De acordo com o 

IBGE:  

 
[...]  
Na faixa etária mais sensível, de 5 a 13 anos, o trabalho infantil teve 
quedas bruscas nos últimos 20 anos. Em 2016, nesse grupo, apenas 
0,7%, ou 190 mil pessoas, estavam ocupados em atividades 
econômicas, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua. (IBGE-PNAD CONTÍNUA, 2012).  

 

Embora, em níveis gerais, a queda tenha sido bastante satisfatória, alguns 

estados da federação estão em situação de maior incidência, como é o caso do Rio 

Grande do Sul e Santa Catarina, ainda continua sendo um grande desafio para as 

políticas públicas do Brasil 

Outra política com indicadores bastante efetivos na proteção à dignidade da 

criança e do adolescente foi o Programa Nacional de Bolsa Escola (PNBE), o qual foi 

implantado no ano de 1997, com o objetivo de garantir às crianças e adolescentes 

com idade entre 7 e 14 anos, o acesso facilitado à escola. Para tanto, o governo 

concederia bolsas com o intuito de complementar o orçamento mensal familiar.  As 

prefeituras também se comprometeriam com o Programa, pois, ficariam responsáveis 

pelo cadastramento das famílias e dos alunos, controle da frequência escolar além de 

desenvolverem ações socioeducativas para os alunos nas horas complementares. 

Essas políticas têm como fundamento a ideia de que a redução da pobreza e 

das desigualdades econômicas e sociais, dependem de uma mudança substancial da 

situação da educação no Brasil, com o objetivo de incentivar que as crianças e 

adolescentes pobres rompam o ciclo da pobreza e desigualdade, essa política 

também foi bastante efetiva, com um custo razoável se comparado com o benefício, 

um programa focalizado e eficaz como política redistributiva. 

Os programas de combate à fome são componentes essenciais para um 

sistema de proteção que tenha a dignidade e redução da desigualdade como fins, 

 
20 Convenção sobre os Direitos da Criança, adotado pela Resolução n. L 44 (XLIV) da Assembleia Geral das  

Nações Unidas, em 20 de novembro de 1989, e ratificada pelo Brasil em 24 de setembro de 1990. 
21 BRASIL. Constituição (1988). Art.6° e art. 227 da CF/88. 
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pois, o bem-estar das pessoas, o amparo à saúde em sua primeira necessidade, 

demonstra o componente ético do Estado democrático. No entanto, há muitas críticas 

quanto ao fato de que as pessoas ficariam tranquilas e com tendência a abusar da 

benevolência estatal, criando um exército de preguiçosos e a economia entraria em 

estagnação, pois, todos teriam que fazer algo para receber. 

Essas falsas construções a respeito do que realmente ocorre com os benefícios 

sociais, são facilmente rebatidas com dados do próprio governo, que demonstram que 

com o combate à fome, a redução da desigualdade, de fato ocorre, mesmo que não 

de forma a fazer uma diferença substancial, como demonstrado acima no estudo de 

Martha Arretche. 

O programa Bolsa-Alimentação, instituído pela Medida Provisória n° 2.206-1 de 

6 de setembro de 2001, destinado a melhorar, reforçando a alimentação e condições 

de saúde de grupos vulneráveis, em risco nutricional, com enfoque na prevenção, visa 

a flexibilização das opções de escolha de alimentos a serem consumidos, fomento à 

atividade econômica dos municípios, reduzir a desnutrição e da taxa de mortalidade 

infantil, redução das pressões que provocam impactos negativos sobre o meio 

ambiente, maior conscientização das famílias quanto a suas responsabilidades, para 

com seus membros, por meio do cumprimento de uma agenda positiva de saúde e, 

sobretudo, mais cidadania e inclusão social. (BRASIL, 2002, p.05). 

Criado pelo Decreto n° 4.102/2002, o Programa Auxílio - Gás teve como 

objetivo subsidiar o preço do gás liquefeito de petróleo às famílias de baixa renda. A 

renda per capita máxima da família deveria ser de até́ meio salário mínimo, com um 

valor de benefício mensal e de R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos).  

O Programa Fome Zero é um programa governamental, implementado pelo 

governo do Partido dos Trabalhadores, pelo Presidente Lula, no Brasil, em janeiro de 

2003, com o objetivo de combater a fome no país. Esse programa não foi visto pelo 

governo como um programa social, mas sim, como uma política pública para a 

erradicação da fome, como garantia de um direito humano reconhecido e positivado 

pela Constituição de 1988. 

 
O Fome Zero estava baseado em um conjunto de ideias mais 
intervencionistas do ponto de vista econômico: investimentos para 
baratear o preço dos alimentos, intervenção na economia territorial 
para a dinamização da economia local, fortalecimento dos pequenos 
produtores, por meio da compra e venda de produtos, entre outros. 
Esse conjunto de ideias não se articulava bem com as ideias 
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dominantes do paradigma do “capital humano”, em que a pobreza é 
vista como um problema de ordem mais individual, de capacitação e 
de educação para a sobrevivência no mercado de trabalho. 
(TOMAZINI; LEITE, 2016, n.p.). 

 

O Programa Fome Zero foi criado considerando a complexidade do problema 

da fome e da miséria do país que, dessa forma, carecia de arranjos político-

institucionais para que fosse implementado, aproveitando-se do momento de 

ressurgimento da democracia no período pós Constituição de 1988. Esse programa 

foi substituído pelo Programa Bolsa-Família, em 2004. 

O Programa social Bolsa-Família (PBF), é considerado um dos maiores 

programas com objetivo de transferir renda já instituído no Brasil, no que tange à 

cobertura de famílias pobres e também ao fato de que monetariamente é o de maior 

valor, e, dessa forma, sempre sendo colocado no centro dos debates acadêmicos e 

políticos.  

Esse Programa foi criado no ano de 2004, pela Lei 10.836, com o objetivo de 

unificar o Programa Nacional de Acesso à Alimentação (PNAA), de 2004. Assim, 

estariam inseridos dentro do mesmo Programa o Bolsa Escola- Programa Nacional 

de Renda Mínima vinculada à educação, Bolsa Alimentação-Programa Nacional de 

Renda Mínima vinculada à Saúde, Programa Auxílio-Gás e Cadastramento Único do 

Governo Federal e o Programa Nacional de Acesso à Alimentação (Fome Zero). 

 
O Programa Bolsa Família possui três eixos principais: a) 
Complemento da renda, para que as famílias recebam todos os 
meses, um benefício diretamente do governo federal, garantindo um 
alívio mais rápido para a pobreza;  b) Acesso a direitos, as famílias 
têm condições a serem cumpridas para receber o benefício, objetivo 
reforçar o acesso à educação, à saúde e à assistência social. Esse 
eixo oferece condições para as futuras gerações quebrarem o ciclo da 
pobreza, graças a melhores oportunidades de inclusão social; c) 
Articulação com outras ações, integra e articula várias políticas sociais 
a fim de estimular o desenvolvimento das famílias, contribuindo para 
elas superarem a situação de vulnerabilidade e de pobreza. (BRASIL, 
2015a). 

 

O primeiro eixo tem como objetivo incidir imediatamente no problema da 

pobreza, por esse motivo o governo federal transfere diretamente para as famílias 

cadastradas. As condicionalidades que as famílias devem cumprir para fazerem parte 

do PBF e nele permanecerem, que dizem respeito ao reforço ao acesso à educação, 
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saúde e assistência social, fazem parte do segundo eixo, que visa o futuro, visa 

romper o ciclo da pobreza.  

Por fim, o terceiro eixo, o qual tem a proposta é promover a integração e 

articulação de políticas sociais de maneira a estimular o desenvolvimento das famílias, 

dessa forma, o PBF tem a finalidade de estimular a superação de vulnerabilidade e 

pobreza.  

Também faz mister observar as políticas econômicas mundiais, que 

favoreceram a redução da desigualdade e nessa senda, se as políticas econômicas 

no Brasil têm o intuito de promover igualdade e inclusão social, de forma que, o avanço 

dessas políticas não iriam ser uma novidade na ordem social e econômica do Brasil. 

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social (BRASIL, 2018, p. 08-

09) o PBF estruturou-se com base nos seguintes princípios:  

• Enfrentamento da pobreza e da desigualdade social: a responsabilidade 

desse enfrentamento cabe aos entes federados, em ações compartilhadas.  

• Proteção social não contributiva: os cidadãos não precisam oferecer uma 

contrapartida, nem de pagamento nem previdenciário, para o livre acesso a serviços, 

programas, projetos e benefícios.22  

• Proteção social à família- consiste no apoio do Estado para dar capacidade 

para a família dar assistência e cuidado aos seus componentes, considerando as 

diferentes formas de família.  

• Intersetorialidade: articulação entre as diferentes áreas para garantir direitos 

sociais, como a saúde, a educação e a assistência social. 

• Gestão descentralizada: possibilita que a União, os estados, os municípios e 

o Distrito Federal atuem de forma conjunta e cooperativa para implementação do 

Bolsa Família e do Cadastro Único. 

• Inclusão social: “processo que possibilita à população excluída socialmente 

partilhar bens e serviços produzidos pela sociedade, garantindo a efetivação dos 

direitos, acesso à segurança, justiça, cidadania e representação política”. 

Muitos direitos sociais foram conquistados desde a promulgação da CF/88, no 

entanto, esses direitos, a cada dia, se veem ameaçados pelos apelos mercadológicos, 

que é muito evidente nas narrativas governamentais de dar prioridade às políticas 

 
22 Esse Programa se aproxima da proposta de Van Parijs de uma Renda Básica Universal incondicional. 
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econômicas, mitigando direitos humanos e as garantias fundamentais, já consolidados 

no ordenamento jurídico brasileiro, no entanto, carentes de efetividade permanente. 

Como garantias fundamentais não abarcam somente direitos a um mínimo 

existencial ou a um aparato que se justifique apenas para a erradicação da pobreza, 

embora seja esse o primeiro direito a ser invocado, pois privado das condições 

mínimas de subsistência nem há que se falar em desenvolvimento humano em suas 

variadas vertentes e possibilidades. 
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4 ANÁLISE JURÍDICA DAS POSSIBLIDADES DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
RENDA BÁSICA NO BRASIL COMO UM INSTRUMENTO DE REALIZAÇAO 
(CONCREÇÃO) DE DIREITOS: INDICADORES SOCIAIS 

 

Hannah Arendt, em sua obra As origens do totalitarismo, traz a discussão do 

direito de ter direitos, como ter um lugar no mundo, e que esse lugar torne a opinião 

significativa e eficaz, ou seja não seria apenas ter liberdades, justiça e direitos, mas, 

sim um real pertencimento do cidadão à comunidade que escolheu para viver. 

(ARENDT, 1989, p.261). 

O Estado deve proporcionar ao cidadão esse sentimento de pertencer, sendo 

que as liberdades fazem parte do conjunto de direitos de todos os cidadãos que vivem 

em uma sociedade justa. John Rawls desenvolveu princípios23 que devem caracterizar 

uma sociedade justa e Van Parijs entende que a instituição da renda básica é uma 

forma de aplicação dos princípios de justiça de Rawls pois é compatível com a 

ampliação da liberdade real de todos os seres humanos. (VANDERBORGHT, 2006, 

p.13-14). 

A instituição de uma renda básica em um Estado pode proporcionar o elo da 

pessoa com o seu lugar de pertencimento, e deve ser garantido por políticas públicas 

que tenham como objetivo principal a redução das desigualdades sociais, mas 

também a promoção das liberdades individuais, não apenas garantindo necessidades 

básicas para a sobrevivência, mas a compreensão de que o mínimo existencial é 

direito fundamental e constitucional.  

Então as políticas públicas de governo são as atividades a serem executadas 

pelos governos. Cada governo representa, em um país democrático, a vontade da 

maioria do povo, no entanto, há regras legais a serem cumpridas que se encontram 

no ordenamento jurídico e devem ser respeitadas.  

Nesse sentido, “as políticas públicas são os meios necessários para a 

efetivação dos direitos fundamentais, uma vez que pouco vale o mero reconhecimento 

formal de direitos se ele não vem acompanhado de instrumentos para efetivá-los” 

(FREIRE JÚNIOR, 2005, p.47). 

 
23 1. Toda pessoa tem direito ao conjunto mais extenso de liberdades fundamentais que seja compatível com a 

atribuição a todos desse mesmo conjunto de liberdades (princípio de igual liberdade). 2. As desigualdades 
socioeconômicas só se justificam se (a) contribuírem para melhorar a sorte dos membros menos favorecidos da 
sociedade (princípio da diferença) e (b) forem ligadas a posições que todos têm oportunidades equitativas de 
ocupar (princípio da igualdade de oportunidades). 
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Importante salientar que políticas públicas custam dinheiro, ou seja, a 

realização da proteção dos direitos fundamentais e dos direitos da personalidade 

custam dinheiro, não apenas para os direitos sociais, como também os direitos civis e 

políticos. Embora os Estados geralmente tenham uma maior propensão a garantir 

direitos individuais e deixar os direitos sociais como uma ‘promessa constitucional’. 

Para que haja efetivação dessas garantias seria necessário que juntamente com a 

vontade política houvesse também a “vontade judicial”. (AFONSO DA SILVA, 2008, 

p.591-592). 

No entanto, há que se pontuar a atuação positiva da Justiça brasileira, que tem 

se tornado bastante sensível às questões da proteção aos direitos fundamentais, 

como o direito à saúde, por exemplo. Mas ainda existem decisões equivocadas, por 

vezes bem intencionadas, que podem comprometer políticas públicas importantes, 

drenar recursos escassos e criar privilégios não universalizáveis, os quais irão atender 

a coletividade. (SARMENTO, 2012). 

O problema reside no fato de que, cada vez que o Poder Judiciário concede 

direitos individuais retira parte do todo, e os custos dos direitos sociais são altos, 

sendo que quando os recursos se tornam escassos, há que se criar limites para a sua 

efetivação. Hoje, os direitos sociais vigoram sob a “reserva do possível”. Essa 

expressão é originária do direito alemão e diz respeito do que o indivíduo pode, 

razoavelmente, exigir da sociedade, individualmente. (SARMENTO, 2012). 

Política pública é definida por Michael Howlett et al como um fenômeno 

complexo, onde as decisões dos indivíduos irão influenciar interna e externamente no 

Estado: 

 
[...] política pública é um fenômeno complexo que consiste em 
inúmeras decisões tomadas por muitos indivíduos e organizações no 
interior do próprio governo e que essas decisões são influenciadas por 
outros atores que operam interna e externamente no Estado. 
(HOWLET et al. 2013, p.12). 

 

Na atualidade, os estudos sobre política pública, mantêm a vitalidade intelectual 

que originou sua abordagem, mas, o foco é naquilo que os governos, de fato, fazem. 

Ou seja, ante os problemas apresentados pela sociedade e identificados pelo 

governo, as políticas são definidas de acordo com possibilidades econômicas e 

também com os programas de governo. 
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Os governos, como sabemos, nem sempre têm seu primeiro olhar para 

promoção de dignidade e garantir liberdades individuais. E o problema é: como 

resgatar a cultura da promoção do homem como centro da agenda, deixando o 

mercado e as relações comerciais como instrumentos para efetivação?  

De acordo com Ana Cláudia Capella, “A agenda está relacionada ao conjunto 

de temas ou problemas considerados importantes em um determinado momento, 

como resultado da ação política de atores como burocratas, movimentos sociais, 

partidos políticos, mídia, entre outros.” (CAPELLA, 2018, p.13). 

Howlet et al., propõem cinco estágios no ciclo político para a implementação de 

uma política pública: montagem da agenda; formulação da política; tomada de decisão 

política; implementação da política e avaliação da política.  

A montagem a agenda se refere à maneira pelo qual os problemas surgem ou 

não, enquanto alvo de atenção por parte do governo. Talvez seja o mais crítico dos 

estágios. Não são todos os problemas que ficam no foco da agenda, dependendo do 

que determinado governo tem como prioridade.  

A formulação da política, passa por três fases: apreciação, diálogo e 

implantação e a tomada de decisão, sendo que esta se alicerça nas fases anteriores 

e a escolha de um número relativamente pequeno de alternativas, visando resolver 

um problema público.   

Dessa forma, para a instituição de um programa de renda básica é necessário 

que o governo aprecie o grave problema econômico, social e humano, que é a 

desigualdade social e tenha como bandeira o mote de garantir a dignidade humana 

aos cidadãos, após essa fase se inicia a fase de dialogar com os vários segmentos 

sociais, inclusive com apoio técnico, no que tange ao mapeamento e estatísticas, 

analisar a viabilidade financeira e depois tomar a decisão, da mesma forma como são 

realizadas as políticas públicas já existentes.  

 

4.1  AS PROPOSTAS DE DIMINUIÇÃO DE DESIGUALDADE SOCIAL ATRAVÉS DE 

PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA 

 

Politicamente a pobreza tem uma narrativa distante do que efetivamente se 

pratica, pois, é um tema propício para discursos acalorados e intensos, os quais 

destacam seus locutores como defensores do combate à desigualdade, no entanto, 

as práticas, por si só demonstram um apartamento entre discurso e realidade.  
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Esse papel de enfrentamento das desigualdades sociais e econômicas cabe ao 

Estado, no entanto, diz mais sobre suas dificuldades do que procura de soluções para 

a resolução do problema, nunca se encontra nas prioridades das agendas 

governamentais. 

O problema mundial da vulnerabilidade social e econômica de grande parte da 

população de um Estado é motivo para muitos e acirrados debates, sendo que a 

solução ou, pelo menos, buscar formas de amenizar, já foi a razão da implementação 

de alguns programas que deram certo e, se não deram, abriram caminhos para que 

se buscasse soluções para amenizar o problema da pobreza. 

As primeiras propostas de renda mínima como uma forma de reduzir a pobreza 

e contrapor aos avanços das políticas neoliberais na Europa, iniciam-se no século 

XVI, pois até então a assistência aos mais pobres era apenas a caridade privada ou 

religiosa e que não tinham a abrangência para atender a todas as pessoas de um 

Estado, por exemplo. 

Thomas More, em 1516, na obra Utopia, sugere que uma garantia de renda 

que garantisse a sobrevivência dos mais pobres, poderia ser mais eficaz no combate 

à criminalidade do que a pena capital, pois sua introdução na Inglaterra, não teria 

contribuído para a que esta diminuísse. Partindo desse diálogo, seu amigo, Johannes 

Ludovicus Vives (1492-1540) elaborou um plano de assistência pública para uma 

renda mínima garantida, que seria mais eficaz do que a assistência privada. 

(POLANYI, 1944, p.101). 

Na Inglaterra, em 1601 foi instituída a  Lei dos Pobres ou Lei Elisabetana, tida 

como uma forma de ajudar aos pobres que não tinham condições de sobrevivência, 

na realidade forçava os pobres a trabalhar com qualquer salário que conseguissem e 

aqueles que não conseguiam teriam direito à assistência social. (POLANYI, 1944, 

p.101). 

Em 1795, na Inglaterra, no município de Speen, no sul da Inglaterra, próximo a 

Newbury, os juízes de Berkshire, devido às revoltas e o grande risco da fome, tendo 

como base o preço do pão, decidiram aprovar uma resolução na qual obrigaria que as 

paróquias pagassem abonos em forma de aditamento (completando o salário das 

pessoas), às pessoas mais pobres, para que elas tivessem uma renda mínima.  

Esse abono garantiria um mínimo, independente se fosse alcançado por elas 

mesmas ou pelo trabalho da família. Foi considerada uma inovação social e 

econômica, um “direito de viver”, além de, até ser abolida em 1832, impedir o 
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estabelecimento de um mercado de trabalho competitivo. (POLANYI, 1944, p.100). 

Por outo lado, houve os que considerassem o sistema Speenhamland muito 

controvertido. 

No entanto, em poucos anos, a produtividade do trabalho declinou a nível do 

trabalho indigente, Polanyi credita ao fato de que nenhum empregado teria interesse 

de satisfazer o empregador se a renda era sempre a mesma. (POLANYI, 1944, p.101). 

Os programas de assistência aos pobres, na Inglaterra, receberam muitas 

críticas, como Adam Smith, que assinalou algumas fraudes, e Thomas Robert Malthus 

e David Ricardo24 , os quais defendiam a abolição dos programas assistenciais, por 

serem os tributos excessivos para a sustentação do pobres e também por serem, as 

Leis de Assistência aos Pobres, desleais com os princípios da concorrência justa e 

liberdade de mercado, e acreditavam que com o tempo, haveria um empobrecimento 

geral da nação. (SUPLICY, 2013, p. 95-96). 

Com o advento da Revolução Industrial, no século XIX, há uma desagregação 

da solidariedade tradicional. Por isso, Otto von Bismarck, a partir de 1883, cria o 

primeiro sistema generalizado de seguridade compulsória, que é ligado ao trabalho e 

à condição de assalariado. Nasce o Estado social. (VANDERBORGHT; PARIJS, 

2006, p.39).  

Yannick Vanderborght e Van Parijs (2006, p.40), enfatizam que a 

implementação de um sistema de seguridade social, por si só, não seria capaz de 

fazer com que a ideia de uma renda mínima fosse descartada, porque nem todos 

seriam assalariados, que irá retornar com o relatório Social insurance and allied 

services, em 1942, preparado sob a direção de Willian Beveridge. Conhecido como 

Plano Beveridge, no qual implantou a participação estatal na organização e garantia 

de direitos para os mais vulneráveis. 

No século XX a ideia toma força com a defesa de uma renda mínima por 

filósofos, economistas e pensadores de todas as ciências sociais. Suplicy (2013, 

p.111) cita a obra de Bertrand Russel, de 191825, o qual já preconizava uma renda 

básica garantida a todas as pessoas, e, quem quisesse maior renda, teria que se 

dedicar a algum trabalho reconhecido pela comunidade. Também Russel já alertava 

 
24 Princípios de economia política e tributação. In: Renda de Cidadania: A Saída é pela Porta. Eduardo Suplicy. 

2013.  
25 Obra de Bertrand Russel: Os caminhos para a Liberdade: socialismo, anarquismo e sindicalismo. 
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que o número de pessoas que não iriam querer trabalhar para melhorar a renda seria 

ínfimo e que não merecia preocupação. 

Bernard Shaw26, da mesma forma, defendeu a ideia de dar a cada pessoa o 

suficiente para viver bem, garantindo esse viver bem em casos de doenças malignas 

e pobreza. E dessa mesma forma, os economistas,27 os quais se preocupavam com 

o direito de prover a todos o necessário para a vida e para a liberdade, “se tudo o mais 

falhasse”, conforme Denis e Mabel Milner. (SUPLICY, 2013, p.112). 

É mais recente o enfrentamento desse problema, no Brasil e na América Latina, 

que as propostas começam a surgir a partir da década de 90, no caso do Brasil, após 

a Constituição de 1988, a qual tem um viés democrático e social. 

Entre os pioneiros da ideia de uma renda básica, a proposta do filósofo e 

economista britânico  Thomas Paine em sua obra A Justiça Agrária, de 1797 defendia 

uma proposta de seguridade social, da qual era radicalmente irredutível 

recomendando “conceder incondicionalmente uma dotação modesta e prefixada a 

todo homem ou mulher que chegue à idade adulta”, assim como uma pensão modesta 

de aposentadoria”, não se tratava de caridade ou solidariedade, e sim de justiça.  

Essa ideia era compartilhada por Thomas Skidmore (1790-1832) e François 

Huet (1814-1869), o qual propôs a distinção entre herança e patrimônio do próprio 

esforço. (VANDERBORGHT; PARIJS, 2006, p.43). 

Thomas Paine questionou a desigualdade, pois, para ele, a pobreza não é 

natural, mas uma criação da vida civilizada, ainda questiona se poderia ser chamado 

civilização o processo de tornar uns ricos e outros pobres com a apropriação da terra 

que é um bem natural: “Portanto, a civilização, ou aquilo que se chama de civilização, 

tem operado de duas maneiras: tornou uma parte da sociedade mais rica e a outra 

mais pobre do que cada uma delas teria se tornado em estado natural.” (PAINE, 1982, 

p. 181). 

Sobre a distinção proposta por Huet, filósofo francês (1853), esta defendia que 

as transferências de renda, sem contrapartidas para todos os jovens adultos, 

deveriam ser financiadas por impostos sobre heranças e doações, o que fosse 

proveniente do próprio esforço, a pessoa poderia dispor à vontade e o que fosse 

proveniente de doações e herança, voltaria para a coletividade com a sua morte. 

 
26 Obra de Bernard Shaw: Major Barbara, no texto publicado em “O teatro de ideias”. (SUPLICY, 2013, p.111). 
27 Economistas: MILNER, M.; MILNER D. Sheme for a State Bonus. Kent Simpkin, Marshal & Co., 1918.  
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(VANDERBORGHT; PARIJS, 2006, p.43). No Brasil, esse tributo tem alíquotas 

bastante irrisórias e há pouco tempo foi considerada a progressividade desse tributo. 

 

 

4.2 A INSTITUIÇÃO DA RENDA BÁSICA 

 

Com o advento da globalização, acelerado pelos avanços tecnológicos em 

informática, bem como a cada vez mais naturalizada inserção de robôs nos postos de 

trabalho ameaçando o mercado de empregos em escala mundial, o tema da renda 

básica é bastante conveniente e importante para buscar respostas para o futuro das 

pessoas nas sociedades. 

Uma renda básica universal pode vir a ser a única forma de frear a pobreza em 

massa em tempos de inteligência artificial e robotização dos processos de trabalho, 

em uma tentativa de não repetir o que aconteceu na era da Revolução Industrial, 

levando milhares de pessoas à situações de vulnerabilidade, onde a fome se tornou 

um problema grave para a sociedade da época.  

Dentre as políticas públicas de âmbito universal para a redução da 

desigualdade social e diminuição das sequelas da pobreza, o Projeto da Renda Básica 

Universal (RBU), é uma ferramenta viável para amenizar situações de degradação 

humana por carências de produtos básicos de sobrevivência, esse programa é “uma 

renda paga por uma comunidade política a todos os seus membros individualmente, 

independentemente de sua situação financeira ou exigência de trabalho.” (PARIJS, 

2000, p.179). Não é uma política recente, no entanto, ainda mal compreendida, 

gerando debates acirrados acerca de sua finalidade e abrangência. 

O Renda Básica é um programa de bem-estar social justo, eficiente e produtor 

de oportunidades, porque as pessoas poderão determinar o que fazer com essa 

renda, sem que o Estado intervenha em suas escolhas, dessa forma, garante 

liberdades individuais. 

Suplicy narra uma história polêmica, acerca do programa renda mínima de 

Campinas, estado de SP, onde os responsáveis pelo programa souberam que uma 

senhora gastou os recursos recebidos do programa para fazer uma dentadura, e 

quando questionada sobre o porquê, disse que queria “ter a coragem de sorrir de 

novo”, sem que precisasse esconder a boca com as mãos, ser amada, conseguir um 
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emprego, e, dessa forma, não houve mais dúvidas de que a liberdade de escolha 

importa. (SUPLICY, 2013, p.190). 

Dentre os diferentes grupos, é importante enfatizar o benefício que poderá advir 

de uma renda básica universal para as mulheres. Sendo que especificamente no 

Brasil, tais benefícios poderiam contribuir para o estímulo à liberdade, inclusive já 

celebrada por Virgínia Wolf: 

 
A liberdade intelectual depende de coisas materiais. A poesia depende 
de liberdade intelectual. E as mulheres sempre foram pobres, não 
somente durante duzentos anos, mas desde o princípio dos tempos. 
As mulheres tiveram menor liberdade intelectual do que os filhos dos 
escravos atenienses. As mulheres, portanto, não tiveram a mínima 
possibilidade de escrever poesia. É por isso que dou tanta ênfase ao 
dinheiro e a um teto que seja seu. (WOOLF, apud Parijs, 2018, p.277). 

 

Van Parijs entende a RBU como um instrumento de liberdade para todos e não 

apenas para os ricos. Essa reforma, nos tempos atuais, ganha mais força ainda com 

as mudanças tecnológicas. Dessa forma, com a nova onda de automação, a 

robotização, veículos auto dirigíveis e substituição maciça de inteligência humana no 

trabalho por computadores, aumentará ainda mais a distância entre os que poderão 

tirar proveito das novas tecnologias e os que irão decair desse direito. (PARIJS, 2018, 

p.27-28) 

A proposta de Van Parijs consiste em uma renda básica a nível mundial e 

incondicional, sob uma concepção de justiça como liberdade real sem impor 

exceções, que seja sustentável e financiada em escala global para que as dádivas ou 

as oportunidades sejam iguais para todos. (PARIJS, 2018, p.320). 

 Essa é uma proposta madura, que outrora discorria acerca da “renda básica 

de cidadania” como uma renda paga por uma comunidade política a todos os seus 

membros, em termos individuais, sem que esses precisassem comprovar rendas e 

sem nenhum outro tipo de exigência, hoje sua ideia já ultrapassa fronteiras, e a 

proposta é em escala global. 

Por ser uma renda incondicional, é importante dar atenção aos vários pontos 

polêmicos do programa, portanto, os questionamentos são necessários e é importante 

que se sejam bastante explorados no decorrer do trabalho, primeiramente esclarecer 

a questão de ser ético ou não que algumas pessoas trabalhem, enquanto outras 

podem simplesmente se furtarem de contribuir para o desenvolvimento da sociedade.  
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Chamado por Van Parijs de “caronismo”, e, dessa forma, voltado para a 

concepção social coerente e plausível de justiça e não de boa vida, Van Parijs entende 

que não importa que tipo de ética de trabalho as pessoas adotem para suas vidas 

pessoais, na verdade serão reconhecidas e estimadas por isso. Assim, não há como 

uma ética de trabalho generalizada prejudicar uma renda básica generosa, podendo, 

ao contrário, ser motivo de fomentação à renda básica, como uma forma de 

retribuição. (PARIJS, 2018, p. 160). 

Essa concepção de justiça, onde a renda deveria ser distribuída de acordo com 

a contribuição de cada um, em relação ao caronismo,  poderia ser relativizada levando 

em conta que, primeiramente, se for analisar o fato de que aqueles que forem aptos a 

trabalhar e não se dispuserem por causa de uma renda que lhes seria ofertada, 

deveria ser aplicado tanto aos ricos como aos pobres, pois todas as pessoas estariam 

sujeitas à obrigação do trabalho, assim seria justo.  

A questão é, por que os pobres não poderiam desfrutar do direito ao lazer como 

os ricos? Van Parijs ainda aduz que, “uma renda incondicional modesta que também 

daria aos pobres a opção de ter algum lazer poderia defrontar a injustiça dessa dupla 

moral”. (PARIJS, 2018, p.161-162). 

Ademais, a liberdade de escolher a vida que ser quer é um fator inquestionável 

de liberdade e dignidade, Van Parijs (2018) aduz que garantir uma renda sem 

obrigações possibilitaria a mulheres e homens reduzirem ou interromperem seus 

trabalhos remunerados ou poderiam optar por empregos menos lucrativos e mais 

gratificantes, dessa forma, escolheriam seus trabalhos pela qualidade e não pelo 

salário. 

Outro ponto a ser esclarecido nesse importante debate envolve uma velha 

crítica acerca do fato de que as pessoas não iriam querer trabalhar, pois, já receberiam 

uma quantia para sua subsistência, já com a ideia que as pessoas, todas elas, sejam 

acomodadas,  Esse não é um discurso recente, pois, em 1919, Bertrand Russel, na 

obra Os Caminhos da Liberdade, já argumentou que seria uma pequena parcela de 

pessoas que, por receberem um mínimo de benefício, não iriam querer trabalhar para 

melhorar de vida. (SUPLICY; CURY, 1994, p.105).  

Conforme Phillipe Van Parijs (2000, p.180-181), uma renda básica seria paga 

em dinheiro sem qualquer restrição quanto à natureza ou ao ritmo do consumo ou 

investimento que ela ajuda a financiar. Ela iria complementar e não substituir 

transferências na forma de bens ou serviços existentes, tais como ensino gratuito ou 
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seguro de saúde básico. A renda básica é paga de maneira regular e não como uma 

doação única. Não é uma indenização. Seria paga com dinheiro público ou não, 

podendo ser financiada por uma parte politicamente organizada do Estado-nação. 

Como poderia se dar o financiamento de um programa tão abrangente e 

ousado em termos custos? Vanderborght e Van Parijs (2006, p. 71), ensinam que, por 

definição, a Renda Básica de Cidadania é financiada pelo poder público, que pode ser 

uma forma de política pública de recursos próprios, inserindo no orçamento geral de 

cada Estado e alimentada por receitas variadas, como impostos diretos e indiretos, 

lucros das empresas públicas, etc.  

Para a BIEN não há uma forma de pagamento específica, no entanto, o 

pagamento em dinheiro atingiria outras desigualdades e possibilitaria liberdades 

individuais às mulheres, por serem, em muitas sociedades, discriminadas e 

desvalorizadas, bem como liberdades individuais acerca do que se considera bem-

estar.   

Há diferentes formas de financiamento que já foram testadas, um exemplo 

bastante importante é o que acontece no estado do Alasca, nos Estados Unidos, 

desde o início da década de 1980 existe uma renda completamente incondicional para 

todos, desde quando o indivíduo nasce até a sua morte. Esse programa começou 

modestamente, mas, foi crescendo chegando a US$ 2 mil anuais.  

No entanto, sua instituição não tem a ver com a pobreza ou desemprego e sim 

com a decisão de usar os benefícios advindos da exploração do petróleo no Alasca, 

mediante a criação de um fundo, aprovado pelo povo por meio de um referendo 

popular, e a subsequente utilização por todos e ainda prevê a preservação do fundo 

pelas futuras gerações. (PARIJS, 2002, p.82).  

Nesta senda, no que tange à cobrança de impostos, entende Piketty (2014, 

p.480-481) que o imposto é uma questão política e filosófica, além de técnica, isto 

porque a sociedade não sobrevive sem a solidariedade que irá construir um destino 

comum, e essa mesma sociedade, ou melhor, seus cidadãos, devem escolher o 

destino dos recursos.  

A possibilidade de um financiamento sustentável é ponto crucial para que o 

programa RBU funcione e seja acatado pelos Estados, portanto, deve ser explorada, 

inclusive acerca dos riscos que poderão pôr em risco a sustentabilidade do programa.  

O financiamento da renda básica pode se dar por redistribuição ou por 

distribuição, como acontece no estado do Alasca, nos EUA. Redistribuição seria 



80 

 

 

 

quando a renda básica fosse financiada junto com os outros gastos do governo, 

adicionada ao conjunto de gastos governamentais, partindo de todo o conjunto de 

receitas e fontes que o governo dispõe. Distribuição, por sua vez, pode ser feita por 

um rendimento diversificado.  

A renda básica pode ser discutida puramente em âmbito doméstico, embora a 

ampliação para uma escala mundial em tempos de globalização, com a 

interdependência e intercomunicação entre os Estados ganha forças e os estudiosos 

a consideram como uma possiblidade viável e entendem que a renda básica em um 

único país perde o sentido. Conforme aduz Van Parijs, a justiça se faz com liberdade 

real para todos, “[..]nossa concepção de justiça como liberdade real para todos requer 

que se introduza uma renda básica incondicional maximizada de forma sustentável 

em nível mundial” (PARIJS, 2018, p. 319-320). 

Há várias possibilidades de se financiar a renda básica. Já foram discutidas 

algumas possibilidades de pagamento, como por exemplo:  

• financiamento pelo próprio Estado; 

• impostos diretos e indiretos; 

• reestruturar o imposto de renda de pessoa física (deduções e isenções); 

• criar um fundo universal para atender o programa; 

• taxar movimentações internacionais que ainda não são taxadas; 

• criar impostos pelo uso de recursos naturais e da Terra; 

• criação de tributos ecológicos, especificamente sobre o uso de energia; 

• criar um imposto específico sobre a renda de quem ganha mais; 

• retirar o financiamento do lucro das empresas públicas; 

• aumentar o Imposto sobre o Valor Agregado (IVA).28 

Os autores Vanderborght e Van Parijs (2006, p. 71), discorrem sobre 

possibilidades apresentadas por estudiosos da renda básica29, os quais entendem que 

a maior parte dos cenários prevê a eliminação de deduções e isenções do Imposto de 

Renda Pessoa Física (IRPF), ou seja, uma adaptação da estrutura do imposto.  

Essa proposta tem viés redistributivo e funciona em países que tem um sistema 

de imposto de renda desenvolvido e um Estado de bem-estar desenvolvido, Van Parijs 

considera, de longe, a forma mais óbvia de financiamento da renda básica e também 

 
28 Esse imposto ainda não foi instituído no Brasil, no entanto, em discussão. 
29 Estudiosos da Renda Básica: Parker, 1989; Reynolds e Healy, 1995; Gilian e Van Parijs, 1996. 

(VANDERBORGHT, 2006, p.72). 
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a única que se presta a uma equivalência formal com o imposto de renda negativo. 

(VAN PARIJS, 2018, p.207). 

Outra forma de redistribuição de renda encontra-se na proposta de Helmut 

Pelzer, o qual entende haver a possibilidade de um imposto específico para esse fim, 

“um imposto proporcional cobrado com base de renda sensivelmente maior que o 

imposto de rendas pessoas físicas”. (VANDERBORGHT, 2006). 

Na Bélgica, um plano foi elaborado pelo empresário Roland Duchâtelet (1994) 

onde o IVA-Imposto sobre o Valor Agregado, seria drasticamente aumentado e, por 

outro lado, muito reduzido o imposto para pessoas físicas.  

O IVA é um imposto indireto sobre o consumo e pago apenas uma vez sobre o 

produto final, sendo que todos os estágios que poderiam ser tributados são agregados 

em um só tributo, e pagos pelo consumidor no final.  

Conforme Van Parijs, esse imposto representa o caminho mais promissor de 

todos, inclusive tem vantagens específicas para a União Europeia porque já se 

encontra harmonizado e é um imposto usado para financiar parte do orçamento da 

União Europeia e sua legislação é que determina a alíquota de IVA que cada país 

membro pode aplicar. (PARIJS, 2018, p. 350). 

Há a ideia do financiamento, pelo menos parcial, com tributos ecológicos, em 

particular pelo uso da energia30. Esses tributos têm, geralmente, a função extrafiscal 

de preservação ambiental. O intuito da extrafiscalidade é para que o Estado atue 

visando cumprir ordens constitucionais, utilizando-se da majoração ou minoração dos 

tributos, com fins diversos dos fiscais. Nesse caso, o Estado atua tributando o poluidor 

de forma majorada. 

 
É certo que os tributos ambientais, são, em geral, definidos pelas 
seguintes características ou notas típicas: 1) tem função extrafiscal; 2) 
tributam atividade mais poluente, atendendo ao princípio do poluidor-
pagador; 3) presumem a existência de produto alternativo para o qual 
possa ser dirigida a procura antes orientada para o produto tributado; 
4) as receitas encontram-se, por via de regra, consignadas à realidade 
da função ambiental; 5) devem ser estabelecidas no início da cadeia 
produtiva (upstream). Mas em rigor, são as três primeiras notas que, 
efetivamente caracterizam os verdadeiros tributos ambientais 
enquanto tributos de natureza extrafiscal. (NABAIS, 2011, p.47). 

 

 
30 Autores que propõem os tributos ecológicos: Robertson, 1989 Genet e Van Parijs, 1992.  
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James Tobin, da Universidade de Yale, idealizou a Taxa Tobin sobre a 

movimentação dos capitais especulativos. Esse tributo visa taxar as transações 

financeiras não produtivas e de curto prazo, com finalidade de criar um fundo mundial 

para financiar prioridades globais (necessidades humanas e ambientais básicas), que 

poderia financiar, por exemplo, o combate à pobreza, financiando o programa RBU. 

De acordo com Paulo Marchiori Buss (2006. p.1587), esse fundo poderia alcançar 

entre cem e trezentos bilhões de dólares, e há uma iniciativa global para que seja 

implementada por cooperação multilateral ou pelas Nações Unidas.  

Van Parijs vê a taxa (ou imposto) Tobin como uma opção tentadora, pois, de 

acordo com estimativas do ano de 2012, para a União Europeia “um imposto Tobin 

europeu para maximização de rendimentos poderia financiar, de acordo com 

suposições razoavelmente otimistas, uma renda básica de mais de 10 euros mensais 

por pessoa”. Ainda prevê que esse imposto pode gerar mais receitas com os 

movimentos especulativos, podendo ser superestimadas com facilidade. (PARIJS, 

2018, p.347). 

Thomas Paine (1796), Joseph Charlier (1848) e Henry George (1879), 

lançaram a ideia de que o uso da Terra deve ser cobrado em forma de um aluguel, e 

isso não trata de uma redistribuição de renda, mas sim, distribuição entre todos de um 

aluguel que é, moralmente, propriedade de todos, nesse sentido, é análoga à renda 

paga aos moradores do Alasca, que paga um dividendo a todos os moradores advindo 

da receita do petróleo. (VANDERBORGHT, 2006, p. 72).  

Nesta senda, para alguns autores contemporâneos,31 a renda básica poderia 

ser financiada pelo imposto fundiário ou a tributação do uso dos recursos naturais, 

incluindo aí a capacidade de absorção de poluição pela atmosfera.32 

Um imposto sobre emissões de carbono ou uma taxa paga pelo direito de usar 

algumas cotas de carbono atribuídas à União Europeia. Conforme Van Parijs leciona, 

estima-se que a comercialização de emissões de carbono poderá render anualmente 

21 bilhões de euros até 2020, no entanto, a maior parte das emissões de carbono não 

está sujeita à comercialização. (PARIJS, 2018, p. 347-348). 

A posposta de um imposto sobre o uso de combustíveis fósseis, teria como 

objetivos, tanto a incorporação dos efeitos negativos das emissões de carbono e das 

 
31 Autores que propõem que a renda básica poderia ser financiada pelo imposto fundiário, ou a tributação do uso 

dos recursos naturais: Steiner,1992.1994; Robertson, 1998. 
32 Autor: Davidson, 1995.  
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externalidades locais e o esgotamento de recursos, como compensar os países que 

têm baixo nível de consumo, pois este seria tributado nos países com maior nível de 

consumo. Seria uma forma de redistribuição. (PARIJS, 2018, p. 348). 

O “dividendo social”33 tem o mesmo sentido do imposto fundiário, no entanto é 

mais radical e propõe o pagamento a cada um na sociedade, dos lucros gerados pelo 

capital produtivo do país, que é uma propriedade pública confiada a gestão privada, 

nas palavras de Vanderborght. (2006, p. 72). 

A proposta de uma Renda Básica universal vem ganhando importantes 

adesões, como é o caso de Mark Zuckerberg, fundador do Facebook®, em discurso 

na formatura da universidade de Harvard, em 2017, demonstrou ser também defensor 

da RBU, como uma das possibilidades de acabar com a pobreza e diminuir a 

desigualdade “Chegou a hora de nossa geração definir um novo contrato social. 

Deveríamos explorar ideias como a da renda básica universal para garantir que todos 

tenham segurança para testar novas ideias”.34 

Nessa ideia de um novo contrato social, repensar uma reestruturação das 

sociedades para o século XXI, tem sido motivo de estudos para o economista Thomas 

Piketty (2014, p.501). Acerca dos impostos, propõe um imposto mundial sobre o 

capital. Entende ser ainda uma utopia, mas, uma utopia útil e a tem como bastante 

difícil de ser acordada entre as nações, mas, é importante a forma como é colocada, 

pois, é bastante viável em sociedades que pretendem ser solidárias, principalmente 

no que tange à erradicação da pobreza e diminuição de desigualdades. 

A instituição de uma RBU pode parecer utópica e, como afirma Piketty, é uma 

utopia útil, mas os riscos de se manter a pobreza é mais deletério para a sociedade a 

longo prazo do que poderia ser uma transformação radical, radical, mas justa e se 

propõe a diminuir a polarização. A Renda Básica ao mesmo tempo que promove a 

justiça social também age eficazmente na eficiência econômica. (STRAUBHAAR, 

2017, p.80). 

A ideia do imposto único, poderia causar grande desconforto naqueles Estados 

com culturas mais nacionalistas e geraria uma primeira reação de proteger o capital 

interno, mas tem o mérito de preservar a abertura econômica e a globalização, que 

podem ser fatores importantes na análise da viabilidade,  ao mesmo tempo em que 

regula com eficiência e distribui lucros de maneira justa em cada país. Piketty ainda 

 
33 James Meade, 1989. (VANDERBORGHT, 2006, p.72). 
34 Reportagem disponível em: https://www.politize.com.br/renda-basica-universal. Acesso em: jul. 2019. 
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lembra sobre a rejeição do imposto sobre a renda há pouco mais de um século. 

(PIKETTY, 2014, p. 502). 

Por fim, resta o questionamento acerca do tema central da pesquisa, a 

instituição de uma RBU é eficaz para a diminuição da pobreza? Para responder a esse 

questionamento é necessário que se discorra sobre o que é pobreza, pois, ainda é um 

conceito complexo de delicada definição.  

Sob a perspectiva das liberdades substantivas, a pobreza pode ser vista como 

a privação de cada pessoa de levar a vida que se quer. No entanto, o baixo nível de 

renda é o critério tradicional de identificação da pobreza e uma das causas principais 

de privação da capacidade de uma pessoa. 

Partindo desse princípio, Amartya Sen (2010, p.120-121), ensina que a ação 

pública destinada a cuidar da redução da desigualdade ou da pobreza primeiramente 

deve enfatizar algumas variações condicionais: que a relação entre a renda e a 

capacidade seria acentuadamente afetada pela idade da pessoa; pelos papeis 

sexuais e sociais; pela localização; pelas condições epidemiológicas e por outras 

variações sobre as quais uma pessoa pode não ter controle ou tê-lo limitado. 

Por conseguinte, o autor aduz que “pode haver um certo “acoplamento” de 

desvantagens entre (1) privação de renda e (2) adversidade na conversão de renda 

em funcionamentos. Desvantagens como a idade, incapacidade ou doença reduzem 

o potencial do indivíduo para auferir renda” (SEN, 2010, p. 121). Há muitas variáveis, 

a depender das condições individuais para se caracterizar a pobreza real. 

Também o autor discorre sobre a distribuição dentro da família, esta pode ser 

desproporcional, pois, alguns podem ser mais favorecidos que outros, como no caso 

das meninas em muitos países da Ásia e da África setentrional, onde as meninas são 

mais privadas de capacidades, do que propriamente aplicados apenas critérios de 

renda. No entanto, no ocidente também se encontra diferenças, na Itália, há uma das 

maiores discrepâncias entre os trabalhos das mulheres que não são reconhecidos e 

a contabilidade da renda nacional que não inclui como trabalho. (SEN, 2010, p.122). 

Para combater a pobreza não basta apenas políticas de incentivo ao aumento 

de renda, seria, na visão de Sen, uma perspectiva limitada e apenas incentivaria 

investir em saúde, educação, etc. Entende Sen que a pobreza é a privação da vida 

que, efetivamente, a pessoa poderia levar. 

No que tange à questão da desigualdade social é muito interessante a 

compressão que esta seja um fator exposto de diferenciação e produtor de outras 
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desigualdades e que necessita, para a sua diminuição, um olhar acuado daqueles que 

legislam para que os ideais de justiça sejam alcançados. 

A igualdade social é ligada ao conceito de justiça tem-se que esta divide-se em 

dois tipos, a justiça chamada redistributiva, onde se almeja a uma distribuição mais 

justa de recursos e bens e a chamada “política do reconhecimento”, que o objeto 

buscado é um mundo que respeite as diferenças das minorias, tais como, étnicas, 

raciais, sexuais e de gênero. No entanto, entende-se que tanto a redistribuição quanto 

reconhecimento devem ser defendidas, nenhuma delas estruturaria a justiça, sozinha. 

A redistribuição de renda é fundamental para que os bens materiais estejam ao 

alcance de todos, no entanto, a redução da pobreza e da desigualdade é multifatorial 

e complexa, depende de economia estável, de processo de trabalho inclusivos e de 

formas de reestruturação social que tenham como objetivo a inclusão política e 

participativa do indivíduo na sociedade, que se alcança com o incentivo à educação e 

cultura. 

Nesse mesmo sentido Stiglitz (2016): 

 
As reformas devem incluir mais apoio à educação, incluindo a pré-
escola, aumentando o salário mínimo, fortalecendo deduções fiscais 
de rendimentos produtivos, fortalecendo a voz dos trabalhadores no 
local de trabalho, inclusive através de sindicatos, e aplicação mais 
efetiva de leis antidiscriminatórias. Porém há quatro áreas em 
particular que podem mitigar o alto nível de desigualdade que hoje 
existe. 

 

Luigi Ferrajoli (2017) entende ser o Projeto de uma RBU, a forma que está mais 

de acordo com o constitucionalismo, com a universalidade dos direitos fundamentais 

e com a dignidade da pessoa humana. Ainda propõe que, pelo menos o salário 

mínimo, deveria ser justo como propõe a Constituição italiana e uma renda mínima 

para quem não trabalha. Entende que seria uma restituição de bens que foram 

roubados. Para Ferrajoli é importante o aspecto redistributivo da riqueza que foi 

acumulada por uma pequena parte da sociedade devido às políticas de mercado. 

(FERRAJOLI, 2017). 

  Os Estados Unidos estudam a possibilidade de instituir uma renda básica no 

país, que enfrenta problemas com o desemprego e a falta de programas de 

assistência social tem colocado muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. 

Kimberly Amadeo (2019), economista norte americana, destaca os prós e contras da 

instituição da renda básica. 
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  Entre os benefícios poderia se destacar que os trabalhadores poderiam se dar 

ao luxo de esperar por um emprego melhor ou por salários melhores, poderiam 

negociar os salários ou poderiam estudar para melhorar de emprego; a "armadilha da 

pobreza" seria removida dos programas tradicionais de assistência social; os cidadãos 

podem ter assistência financeira simples e direta que minimizaria a burocracia; o 

governo gastaria menos para administrar o programa do que com o bem-estar 

tradicional; os pagamentos ajudariam jovens casais a formar famílias em países com 

baixas taxas de natalidade e também, os pagamentos podem ajudar a estabilizar a 

economia durante períodos de recessão. (AMADEO, 2019) 

  Por outro lado, observa que a inflação pode ser desencadeada devido ao 

aumento da demanda por bens e serviços; há o risco de não haver um padrão de vida 

aumentado a longo prazo por causa dos preços inflacionados; se o programa for 

reduzido com pagamentos menores não fará uma diferença real para as famílias 

atingidas pela pobreza; poderá haver um desincentivo para as pessoas procurar 

empregos conseguir emprego e fazer o trabalho parecer opcional; a renda básica 

poderia perpetuar a queda na taxa de participação da força de trabalho; a dificuldade 

que poderá haver, especialmente nos EUA, para aprovar a legislação por causa da 

forte oposição às doações para os desempregados. (AMADEO, 2019). 

   Em relação à capacitação das pessoas para melhorar sua colocação no 

trabalho, poderá acrescentar pouco para aquelas pessoas que tem talentos, instrução 

ou experiência e também das que tem prestígio interno, relações influentes e apoio 

sindical, mas aqueles que não têm tais vantagens, poderão ser mais exigentes no 

momento de escolher suas ocupações. (PARIJS, 2018, p.53). 

Piketty entende que um dos grandes desafios do futuro é o desenvolvimento 

de novas formas de propriedade e de controle democrático do capital. Aduz que ainda 

estão para serem inventadas novas formas de participação coletiva e de governo para 

que não seja controlado apenas pelo mercado e pelo voto, no entanto dependem, em 

grande parte, de informação econômica para as pessoas, bem como de transparência 

econômica e financeira. (PIKETTY, 2014, p.553)  

Em uma sociedade que nao prima pela educação, seus cidadãos ficam 

distantes das informações e compreensões necessárias para realizarem suas 

escolhas conforme suas necessidades. Assim, fica claro que, em regimes ditatoriais, 

o descaso para com a educação, bem como a desinformação, faz parte da estratégia 

de controle de poder.  Isso acontece mesmo em regimes que se dizem democráticos.  
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4.3 A CRIAÇÃO DA BIEN E A RENDA BÁSICA UNIVERSAL 

 

Os primeiros debates relativos à ideia de uma renda básica sem 

condicionalidades eram esparsos e independentes uns dos outros. Em 1984, um 

grupo intitulado “Coletivo Charles Fourier”, formado por pesquisadores e sindicalistas 

ligados à Universidade de Louvain, na Bélgica, apresenta uma sinopse chamada “A 

renda básica de cidadania”. O que permite que se encontrem e se reconheçam os 

entusiastas e estudiosos da ideia. (VANDERBORGHT, 2006, p.59). 

No ano de em 1986, foi criada a BIEN, inicialmente reconhecida como Basic 

Income European Network. Com o conhecimento de pesquisas análogas nos Estados 

Unidos, na América do Sul, na África do Sul, Austrália e Nova Zelândia, passa então, 

à forma de uma rede mundial a partir do ano de 2004, após o Congresso de Barcelona, 

sendo então denominada Basic Income Earth Network. 

A BIEN promove congressos, que, primeiramente, eram realizados na Europa, 

bianualmente, com o escopo servir de ligação entre todos os indivíduos e grupos que 

estejam interessados no assunto da renda básica e difundir os estudos sobre o tema 

em todo o mundo. 

O trabalho da BIEN consiste em promover pesquisas e documentos acerca do 

debate sobre a renda básica nos mais diferentes contextos, não adotando nenhuma 

versão específica de renda básica, mas, promove a pesquisa baseada em evidência, 

debate plural e engajamento crítico sobre renda básica e ideias relacionadas e 

desenvolvimentos de políticas públicas. Todos os indivíduos que se interessarem pelo 

tema podem expressar suas opiniões, assim como organizações afiliadas, não 

significando que seja a opinião da BIEN, que procura se manter neutra em relação às 

opiniões a favor e contrárias.35 

Todos que participam da BIEN têm em comum a crença de que algum tipo de 

direito econômico baseado na cidadania é exigido como parte da solução justa para 

os problemas sociais nas sociedades avançadas.  

Para a BIEN, a renda básica, concebida como um fluxo de renda universal e 

incondicional, é apenas mais um elemento das políticas sociais com intuito de reduzir 

desigualdade promovendo a cidadania. (socioeco.org).  

 
35 Disponível em: https://basicincome.org/about-bien/#overview. Acesso em: jul. 2019. 
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O último congresso da BIEN foi realizado na cidade de Hyderabad, na Índia e 

teve como tema central a 'Renda básica como liberdade e desenvolvimento' e 

desenvolveu as seguintes temáticas: 

 1. Perspectivas ideológicas sobre renda básica 

2. Renda básica, trabalho não remunerado e mulheres na economia informal 

3. Renda básica no debate sobre ajuda ao desenvolvimento: existe uma 

mudança de paradigma? 

4. Perspectivas religiosas sobre a renda básica 

5. Renda básica como base de uma economia e sociedade solidárias? 

6. Que formas de liberdade e que tipo de vida comunitária a Renda Básica 

promove? 

7. Renda Básica e Tecnologia Blockchain: Existem Sinergias? 

8. Renda básica, pobreza e subsistência rural 

9. Renda básica, terras comuns e fundos soberanos: a herança pública é uma 

questão emergente? 

10. Pilotos de renda básica: oportunidades e limites 

11. Renda básica e ação política: o que é necessário para transformar uma 

ideia em política? 

12. Renda básica e filantropia corporativa: a renda básica é um melhor 

paradigma e caminho a seguir? 

13. Renda Básica e Filhos 

14. Renda Básica e Saúde Mental 

15. Renda básica e comunidades intencionais: o que essa experiência nos 

ensina? 

  As temáticas apresentadas são interessantes para que se possa observar o 

caráter abrangente das discussões apresentadas nos congressos da BIEN, que, além 

dos enfoques gerais, que já foram debatidos, apresenta tema ligado à tecnologia, que 

é um dos fatores que podem desencadear desempregos em massa. 

 

4.4 A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA DE RENDA BÁSICA 

 

Combater a pobreza, a miséria e as condições que colocam muitas pessoas 

em situação de vulnerabilidade econômica e social é um debate antigo no Brasil, mas 

a CF/88, deu condições específicas para a formulação de políticas sociais de combate 
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à pobreza com o apoio de diferentes grupos. As políticas públicas se desenvolvem de 

forma bastante complexa para atingirem os resultados esperados. 

As agendas relacionadas ao planejamento estratégico de ações que serão 

desenvolvidas no Brasil são de acordo primeiramente com o planejamento financeiro 

e se baseiam em dados empíricos e a partir daí iniciam-se os vários estágios de 

formulação das políticas. (HOCHMAN et al, 2012, p.89-90).  

A primeira proposta brasileira sobre o tema de uma renda mínima para cada 

cidadão brasileiro foi abordada por Antônio Maria da Silveira, em 1975, por meio de 

um imposto de renda negativo. Silveira trata da redistribuição nos termos do direito à 

existência e da obrigação social em erradicar a pobreza, enfatiza que a caridade mitiga 

a obrigação social.  Aduz que uma renda mínima iria reduzir a pobreza, aumentando 

a classe média.  

O pensamento de Silveira vai no sentido de que as imperfeições do mercado 

modificam a distribuição de renda e trazem desempregos realmente involuntários. No 

entanto, “Este fato não leva à condenação do capitalismo, dadas as vantagens que 

apresenta em termos de distribuição de poder, de distribuição de oportunidades, de 

mobilidade social, de eficiência e outros que tais.” (SILVEIRA, 1975, p.4-5). 

O Programa Renda Mínima, conforme Silveira, beneficia todos os cidadãos que 

vivem na indigência, eliminando as necessidades básicas: 

 
Tomo como Renda Mínima um programa voltado para a erradicação 
da miséria através da garantia, pelos poderes públicos, de um 
benefício em dinheiro, um montante suficiente para tirar todos os 
cidadãos da indigência, e impedir que nela venham a cair ou recair. 
Pode-se fazer mais na redistribuição, eliminando a carência em termos 
de todas as necessidades básicas, e ainda valorizando os salários 
mais baixos. Pode-se fazer menos, concentrando-se no segmento dos 
idosos, ou das famílias com menores em idade escolar, como o 
popularizado bolsa-escola. (SILVEIRA, 2002, p.151). 

 

A viabilidade do projeto de Renda Mínima pode se dar pela instituição do 

imposto de renda negativo, de tal forma que primeiro se identifica que o problema é a 

pobreza, e a redistribuição deve atacá-la diretamente. Se tratar de economia de 

mercado, a fórmula deve interferir o mínimo possível. E essa fórmula, conforme aduz 

Silveira, existe e agrada direita e esquerda. (SILVEIRA, 1975, p.11). 

 
O imposto de renda negativo, proposto formalmente há́ cerca de 10 
anos, 7 com adesões de "direita" e de "esquerda", também com 
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críticas de ambos os extremos - na maioria infundadas em nossa 
opinião - vem-se impondo no pensamento econômico, já́ contando 
com algumas propostas de implementação (Inglaterra, Canadá) e já́ 
tendo sido experimentalmente introduzido em um estado americano 
(Nova Jersey). (SILVEIRA, 1975, p.11). 

 

O sistema de imposto de renda negativo proposto tem como base os níveis de 

isenção máximo e mínimo. Se a renda líquida é superior ao nível máximo de isenção, 

o cidadão paga o imposto de renda. Quando o cidadão tiver renda líquida inferior ao 

nível mínimo de isenção, receberia mensalmente o imposto de renda negativo. Dessa 

forma o pobre teria uma transferência proporcional ao nível mínimo de isenção e a 

renda que auferiu “O coeficiente de proporcionalidade, a alíquota "negativa", fica 

determinada quando o nível mínimo de isenção e um nível de subsistência são 

fixados”. (SILVEIRA, 1975, p.11). 

A CF/88, no art. 3º inc. III, traz expresso que um de seus objetivos fundamentais 

é o de “erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais”. A erradicação da pobreza, da marginalização e a redução das 

desigualdades são também o objetivo do Programa Renda Básica de Cidadania.  

Eduardo Matarazzo Suplicy (2013) é o autor do projeto precursor do que se 

tornaria o Programa Renda Básica de Cidadania no Brasil, o Programa de Garantia 

de Renda Mínima (PGRM), instituído pelo Projeto de Lei do Senado, n° 80, de 1991. 

Esse projeto, sob a forma de imposto de renda negativo, como proposto por Silveira 

(1975), garantiria uma renda mínima a todas as pessoas residentes no país, maiores 

de 25 anos e que auferissem rendimentos brutos mensais inferiores a Cr$45.000,00 

(quarenta e cinco mil cruzeiros), que correspondiam a 2,5 vezes o salário-mínimo 

efetivo da época. (SUPLICY, 2013, p. 171). 

Suplicy é autor de uma obra intitulada Renda de Cidadania. A Saída é Pela 

Porta, de 2002, que está na sétima edição. Essa obra contempla a historicidade e o 

debate brasileiro acerca da possibilidade de implantação do Programa de Renda 

Básica de cidadania e como se deu o entendimento para que se transformasse em lei 

seu projeto.  

A partir da proposta de Suplicy, e conforme disposição legislativa, Renda 

Básica no Brasil é um direito social de todos os brasileiros residentes no País e 

estrangeiros, que aqui residam há́ mais de cinco anos. A Renda poderá ser paga com 

periodicidade mensal e em parcelas iguais e deve ser “suficiente para atender as 
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despesas mínimas de cada pessoa com alimentação, educação e saúde”. No entanto, 

depende de disposição do orçamento. (BRASIL, 2004). 

A Lei 10.835/2004 dispõe sobre sua abrangência no art.1°:  

 
Art. 1° É instituída, a partir de 2005, a renda básica de cidadania, que 
se constituirá́ no direito de todos os brasileiros residentes no País e 
estrangeiros residentes há́ pelo menos 5 (cinco) anos no Brasil, não 
importando sua condição socioeconômica, receberem, anualmente, 
um benefício monetário.  
§ 1° A abrangência mencionada no caput deste artigo deverá ser 
alcançada em etapas, a critério do Poder Executivo, priorizando-se as 
camadas mais necessitadas da população.  
§ 2° O pagamento do benefício deverá ser de igual valor para todos, e 
suficiente para atender às despesas mínimas de cada pessoa com 
alimentação, educação e saúde, considerando para isso o grau de 
desenvolvimento do País e as possibilidades orçamentárias. (BRASIL, 
2004). 

 

Embora tenha como prioridade as camadas mais necessitadas da população, 

essa lei de transferência de renda tem como modelo a proposta mais recente e ousada 

de Van Parijs, da universalidade, conforme descrito no § 2° do art. 1°. 

Mesmo sendo o Brasil o único país a ter uma lei que garante a Renda Básica, 

essa lei não é eficaz, pois, não está regulamentada.  Da mesma forma, alguns 

municípios brasileiros elaboraram leis de implantação de programas de Renda Básica, 

Santo Antônio do Pinhal-SP, em 2009, onde mesmo tendo sido aprovada a Lei ainda 

não foi regulamentada; Apiaí-SP, em 2013, da mesma forma, ainda carece de 

implantação; Maricá-RJ, em 2015, implantado o benefício é um caso brasileiros de 

sucesso do programa; e São Paulo-SP, em 2016, a implementação está caminhando, 

mas ainda não está totalmente instituído o programa. 

Para Nelson Leitão Paes e Marcelo Lettieri Siqueira (2008, p.593) a questão 

orçamentária é considerada um empecilho, sendo que ainda não houve uma proposta 

efetiva para uma fonte sustentável para o programa seja implantado no Brasil. Como 

enfatizam os autores não são as necessidades da população que irão condicionar a 

instituição do programa: 

 
No entanto, o Brasil não tem possibilidade orçamentária de atender, 
por meio de transferências diretas, as necessidades mínimas de cada 
cidadão com alimentação, saúde e educação. Se um salário mínimo 
fosse suficiente para cobrir tais necessidades (o que não é), teríamos, 
em 2002, um custo de mais de 30% do PIB, quase o valor da 
arrecadação tributária. Fica claro, portanto, que o que irá condicionar 
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o valor do benefício é a restrição orçamentária do governo e não as 
necessidades da população. Sendo assim, optou-se aqui por um 
benefício equivalente a R$ 50,00 por família, valor do benefício básico 
do bolsa-família, instituído pela Lei n° 10.836, de 09 de janeiro de 
2004. Este valor implica um custo aproximado de 2,09% do PIB. 
(PAES; SIQUEIRA, 2008, p.593). 

 

Por outro lado, há que se considerar que, mesmo sendo de alto custo, a Renda 

Básica de Cidadania, poderia fomentar a tributação, a busca pelo trabalho e pelo 

investimento em educação, em bem-estar, assim como a redução em muitos custos 

sociais e melhor controle de aplicação de recursos.  

No Brasil claramente se percebe que se criou um consenso de que é necessário 

que a economia seja altamente pujante para que a vida das pessoas também possa 

ser melhorada. As ‘transformações’ propostas como reformas na estrutura política, 

tributária, previdenciária, etc., pouco se fala em inversão de valores sociais com vistas 

a reduzir pobreza e a desigualdade, e os que surgem são sempre a conta gotas.  

Assim, com essa ótica se perpetua a desigualdade e o ciclo não se rompe. No 

entanto, o capitalismo precisa da renda de quem consome e o fato inegável de que o 

mundo é feito de pessoas e para pessoas, mesmo no capitalismo, justifica a hipótese 

de uma RBU como uma ferramenta de garantia do mínimo existencial, até mesmo 

para a manutenção da produtividade, que é o objeto do desenvolvimento econômico 

e do lucro almejado pelos capitalistas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O estudo aqui realizado teve a pretensão de compreender o Programa de 

Renda Básica de Cidadania ou Programa de Renda Básica Universal como uma 

proposta para redução de pobreza e da desigualdade, entendidos como fatores que 

mitigam a personalidade e a dignidade humana, porque milhares de pessoas vivem à 

margem dos direitos mais básicos de um ser humano, os quais Ingo Sarlet chama de 

mínimo vital. 

A dignidade da pessoa humana como fundamento da República e também 

como princípio e valor fundamental do Estado democrático de direito justifica a 

pesquisa que analisou a mitigação das possibilidades de desenvolvimento e a 

privação de capacidades de gerações e gerações de brasileiros que não têm incentivo 

estatal para sair do ciclo da pobreza por causa de uma distribuição de rendas desigual. 

A dignidade humana identifica e qualifica o ser humano, ela é condição 

essencial da pessoa, mesmo um criminoso tem esse direito. Por isso o Estado tem ao 

mesmo tempo o dever e o poder de cumprir as promessas constitucionais, as quais 

trazem limites, para que não se reduza o ser humano a um objeto, desqualificando 

sua personalidade.  

O reconhecimento dos direitos da personalidade, bem como da dignidade 

humana com núcleo central para a garantia de um Estado democrático de direitos não 

são suficientes para que os direitos fundamentais não sejam violados das mais 

diversas formas, como qualidade de vida desumana, fator limitar do desenvolvimento 

da personalidade. 

A Constituição brasileira de 1988, estabeleceu a dignidade como um de seus 

fundamentos. A dignidade se protege de muitas formas, sendo que uma delas é 

fundamental, que é a garantia dos direitos mais básicos de uma sobrevivência digna, 

o que se entende por mínimo vital, no entanto, a Constituição foi além, quando 

garantiu de forma plena a dignidade, garantindo o mínimo existencial, que se visualiza 

tanto nas garantias fundamentais como no direitos sociais.  

E, por mínimo existencial se compreende, o direito a uma existência 

verdadeiramente digna, à democracia, aos direitos culturais, sociais e econômicos, ou 

seja, uma vida boa, com liberdades de escolha, de ser quem se deseja. Os direitos 

sociais são entendidos como dimensão dos direitos fundamentais, os quais devem ter 
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suas ações proporcionadas pelo Estado, de forma direta ou indireta, criando 

condições reais para que as pessoas logrem êxito em sua existência, usufruindo de 

direitos em condições reais de igualdade. 

No entanto, o Brasil não tem tido êxito em suas políticas de redução da 

desigualdade, embora tenha muitas políticas sociais que têm um bom alcance de 

pessoas mais vulneráveis e modificam o contexto social, elas não têm sido 

suficientemente eficientes a ponto de se verificar uma redução significativa. O Brasil 

é o 9°país mais desigual do mundo, mesmo sendo um país de grandes 

potencialidades. Ainda, no Brasil, há uma cultura de normalizar a desigualdade 

extrema. 

Existem formas pretensiosas e outras já experimentadas para que se reduza a 

desigualdade socioeconômica em um Estado. No Brasil, os iniciais programas sociais 

já implementados e os que ainda estão em vigor, demonstram que há redução e um 

aumento significativo na qualidade de vida das pessoas que passam a experimentar 

uma nova forma de desenvolvimento, passando a consumir mais, a ter moradia, saúde 

e maior acesso à educação, no entanto, em termos de efetividade, são políticas 

frágeis, que, a qualquer momento, podem ser mitigadas por governos 

antidemocráticos.  

Os programas sociais, mesmo que timidamente tenham reduzido a 

desigualdade, sem dúvida tiveram o condão de estabelecer um mínimo de dignidade, 

como se a dignidade pudesse ter uma métrica, pois, para a dignidade plena importa 

condições de existência digna. 

Recentemente as políticas tem se voltado para a redução do Estado, e o 

incentivo ao livre-mercado, propostas declaradamente de políticas neoliberais que, 

como estratégias de reduzir desigualdades e promover dignidade humana, já estão 

demonstradas historicamente que  são falaciosas, pois, o resultado é oposto e cruel 

com a população mais vulnerável economicamente. Amartya Sen ensina que o 

desenvolvimento com liberdade e que promova a redução das desigualdades não é 

profícuo sem que as necessidades humanas sejam nucleares. 

A proposta de uma renda básica, que primeiramente foi pensada como uma 

renda básica de cidadania, que visa estabelecer o mínimo vital, ofertando melhores 

condições de sobrevivência e caminhando para a tão sonhada igualdade real, que 

poderia ser efetivada com o que Amartya Sen denomina de justiça redistributiva, ou 

seja, uma distribuição mais justa dos recursos e bens disponíveis.  
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 Antônio Maria da Silveira, em 1975, já propusera uma renda mínima para cada 

brasileiro, projeto que fora adotado pelo ex-senador Eduardo Suplicy e se tornou lei. 

Lei esta que não teve efetividade por falta de vontade política, vontade de 

compreender que o mundo é feito de pessoas e os bens deveriam servir a pessoas, a 

todas as pessoas. Silveira enfatizou que uma renda mínima iria reduzir a pobreza, 

aumentando a classe média.  

 Van Parijs é o grande incentivador de uma Renda Básica Universal, sendo uma 

proposta de uma renda para cada cidadão do planeta sem condicionalidades e cem 

vinculação alguma. É uma política de redução de desigualdade que vis a diminuir as 

sequelas da pobreza e da degradação humana, estabelecendo um mínimo para a 

sobrevivência de todas as pessoas, de todo o mundo.  

 Muitos consideram a ideia utópica, no entanto, as experiências que se observa 

de estados e municípios onde é implementada uma renda básica aos seus cidadãos 

têm resultados positivos que melhoram em algum aspecto a vida das pessoas.  O que 

a RBU pode produzir de melhor é proporcionar a busca pela igualdade, que, mesmo 

sendo utópica não pode deixar de ser almejada e proporcionada pelo Estado. 

À primeira vista a proposta de uma RBU realmente pode ser compreendida 

como uma utopia, principalmente uma proposta de radicalizar, no entanto, a 

radicalização pode ser menos deletéria para a sociedade do que os riscos advindos e 

comprovados de uma perene desigualdade, que hoje existe.  

A utopia pode ser o início de um projeto de uma vida boa, de uma vida que a 

Constituição Federal quis proporcionar, como Thomas More propôs em Utopia, uma 

renda que garantisse a sobrevivência dos mais pobres, como um projeto para o 

combate à criminalidade mais eficaz do que a pena capital. No entanto, de 1516 aos 

dias atuais, parece que as políticas envelheceram sem que amadurecessem e se 

concretizassem, e ainda o problema da pobreza é um problema que se debate e a 

solução não chega. A RBU pode ser essa solução, em um cenário onde as pessoas 

já passaram por muitas experiências, sem efetividade perene. 

Os riscos advindos da desigualdade dizem respeito tanto às condições de vida 

das pessoas que vivem fragilizadas pelos sistemas muito desiguais como também é 

risco para as próprias economias que dependem do poder de renda das pessoas para 

que se desenvolvam. Dessa forma, quando se analisa os custos dos direitos sociais 

e da implementação de uma RBU é importante tanto quanto avaliar a garantia dos 

direitos fundamentais e principalmente a garantia de uma vida digna para as pessoas, 
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como também a possibilidade de melhorar a sustentabilidade econômica e muitos 

outros benefícios que dessa política poderiam advir. 

Crescem cada vez mais as adesões à proposta de uma RBU, nas mais variadas 

ideologias e em um número cada vez maior de países. Por ser uma proposta social e 

economicamente viável que poderá trazer benefícios para todos. Liberdade para as 

escolhas, consumo para os capitalistas, justiça para mulheres, alento para os 

desempregados, para os que trabalham, mas não auferem renda, etc. Se for para 

listar os benefícios a conta é ampla e atinge a todos de forma igual e o que mais 

importa, muda a vida de muitas pessoas. 

A presente pesquisa bibliográfica conclui, de forma clara, que uma renda básica 

paga a todas as pessoas sem condicionalidades, independente de contribuição 

contribui para a garantia da dignidade e para a promoção da pessoa, como uma 

medida inteligente que atenuará problemas mais urgentes como a redução da 

pobreza. 
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