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1 INTRODUÇÃO
No transcurso do século XX, a maioria das democracias capitalistas industrializadas mais avançadas deixou
para traz o legado das velhas leis contra a pobreza e convergiu para um compromisso com o bem-estar de suas
populações (ESPING; COSTA, 1993). A afirmação é de sociólogos escandinavos cujas pesquisas sobre as políticas
sociais de dezoito países ditos avançados dominaram, por décadas, os debates sobre os chamados welfare states, ou
Estados de Bem-Estar, no âmbito das ciências sociais (ESPING; COSTA, 1993).
Esta pesquisa, embora faça referências aos estudos escandinavos, sobretudo pela utilização que Vianna (2011)
fez deles para caracterizar a proteção social brasileira da década de 1980, não segue os seus passos. Em primeiro
lugar, porque o objeto desta pesquisa são as políticas sociais do Brasil, cuja tradição democrática e desenvolvimento
econômico são de menor envergadura em relação às ditas “democracias capitalistas avançadas”. Em segundo lugar,
porque o compromisso com o bem-estar da população brasileira, embora tenha sido bem desenhado na Constituição
Federal de 1988 em um determinado modelo de Estado, ainda está sendo provado, em uma experiência institucional
que conta com apenas três décadas, entre avanços e retrocessos.
O compromisso brasileiro com o bem-estar de sua população, pleno de direitos declarados, ainda não foi
capaz de assegurar as condições básicas de sobrevivência de todos, pois subsistem a pobreza e a pobreza extrema,
constatáveis não só pelas estatísticas, mas pela experiência epistêmica do avistamento diário de vendedores, artistas e
esmoleiros de semáforos e de paisagens de vilas e favelas.
A pobreza é um fato, e o Direito é contra esse fato. Como o Direito se opõe ao fato, a preocupação central desta
pesquisa é entender, por meio de quais instituições e ações, o que foi feito e o que está por fazer.
O tema da pesquisa é desdobrado em três problemas.
O primeiro problema é compreender qual é o modelo de Estado brasileiro, quais são as normas que
correspondem ao objetivo de erradicar a pobreza e qual é o conteúdo teórico e dogmático dessas normas.
Nesse sentido, o primeiro capítulo analisa o Estado a partir de suas origens até sua conformação jurídicosocial atual, buscando entender seus fundamentos e objetivos de garantir não só os direitos de liberdade, mas também
as necessidades básicas de sobrevivência das pessoas.
O primeiro título do capítulo um tem como objeto de estudo a caracterização dos modelos de organização social
do Estado e a evolução ao modelo de Estado Social contemporâneo, projetado pelas Constituições do século XX.
No segundo título, são estudados os direitos sociais ou materiais que correspondem a expectativas de
comportamentos alheios e obrigações do Estado e sua categorização como direitos fundamentais sociais, em
comparação aos direitos fundamentais de liberdade.
Por fim, no terceiro tópico analisa-se o conteúdo normativo do artigo 3º da Constituição Federal (BRASIL,
1988), que estabelece que o Estado brasileiro tem como objetivos fundamentais, entre outros, erradicar a pobreza e
a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Essa norma é referenciada com a caracterização do
modelo de Estado adotado pela Constituição brasileira, bem como com os direitos fundamentais sociais que exige
que sejam garantidos.
O primeiro capítulo tem a função teórica de conceituar Estado e direitos fundamentais a partir da teoria
garantista de Luigi Ferrajoli, estabelecendo categorias que serão referenciadas ao longo de toda a dissertação. Tem,
ainda, a função dogmática de selecionar, no texto da Constituição, os princípios e as regras que formam o conjunto da
proteção social que o Estado deve aos cidadãos.
A análise dogmática pretende sistematizar a proteção social presente não só no rol de direitos sociais dos
artigos 6º e 7º do texto constitucional, mas também na ordem econômica, considerando suas finalidades de assegurar
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a todos existência digna, justiça social, propriedade, redução das desigualdades regionais e sociais e pleno emprego, e
na ordem social, considerando a primazia do trabalho, cujo objetivo é o bem-estar e a justiça social.
As normas constitucionais relativas à ordem social são sistematizadas em três vetores. O primeiro vetor é o da
seguridade social, que compreende três eixos: saúde, previdência e assistência social. O segundo vetor compreende os
eixos da educação, da cultura e do desporto. O terceiro vetor contém a estruturação de políticas nos eixos temáticos
de ciência, tecnologia e inovação, comunicação social, e meio ambiente, e nos eixos subjetivos da família, da criança,
do adolescente, do jovem, do idoso, e dos índios.
Formuladas as premissas teóricas da pesquisa e delimitado o campo dogmático do estudo, passa-se a tratar do
segundo problema, a partir de dois cortes metodológicos. O primeiro seleciona, dentre todas as normas constitucionais
do campo da proteção social, aquelas que se caracterizam por atacar a pobreza de forma direta e que correspondem
ao eixo da seguridade social em seu vetor da assistência social. O segundo corte seleciona a garantia constitucional de
pagamento de um salário mínimo mensal a idosos e deficientes pobres, conforme previsto no artigo 203, inciso V da
Constituição Federal de 1988, o chamado Benefício de Prestação Continuada (BPC).
Esse segundo problema diz respeito à conformação ou regulamentação que o legislador ordinário editou para
o BPC, estabelecendo um critério único e objetivo para seleção dos beneficiários, qual seja, perceberem renda mensal
per capita inferior a um quarto do salário mínimo, verificando a compatibilidade dessa lei com a Constituição de 1988.
Em outras palavras, o segundo problema diz respeito a saber se o conceito legislativo de pobreza atende ao
conceito constitucional de pobreza. Para enfrentar tal situação, empreendeu-se o estudo de quatro casos do Supremo
Tribunal Federal (STF), nos quais a Corte enfrenta o sentido constitucional do fato juridicizado do que é a pobreza.
Os casos retratam, por outro lado, a experiência institucional do Poder Judiciário Federal como um todo, na lide de
estabelecer, em cada caso concreto, quem é o pobre ao qual a Constituição tutelou com o BPC.
O segundo capítulo, que ainda contempla esse segundo problema, conta, inicialmente, com um escorço
histórico da proteção social no Brasil, permeando as Constituições Imperiais e Republicanas e as políticas públicas,
existentes ou não, de viés popular dos governos nacionais.
O capítulo segue com a identificação das políticas públicas assistenciais conformadoras do vetor constitucional
da assistência social a partir de 1988, com vista panorâmica dos benefícios da Lei de Organização da Assistência Social
(LOAS) e do processo político institucional que construiu, fora do sistema da LOAS, o programa Bolsa Família (PBF),
cujas regras e características são estudadas.
Na sequência, trata-se da estrutura dogmática (artigo 20 da LOAS) do BPC desde sua origem e suas sucessivas
alterações, e se passa ao estudo dos casos em que o STF ora manteve, ora declarou insuficiente e lacunosa a estrutura
dogmática que pretendeu regular o pagamento do BPC estabelecendo um critério único e objetivo para a caracterização
da pobreza de idosos e deficientes, a saber, renda familiar per capita de um quarto do salário mínimo.
O terceiro problema pressupõe entender se o modelo de Estado Social brasileiro está sendo legitimado pelas
políticas públicas assistenciais desenvolvidas em prol de efetivar os direitos sociais e seu núcleo básico de direito à
sobrevivência, testando, assim, o grau de garantismo social do Estado brasileiro. Igualmente, busca compreender se a
renda básica universal (RBU) pode ser utilizada como técnica de garantia dos direitos sociais para aumentar a eficácia
dos direitos fundamentais.
O terceiro capítulo principia pela tentativa de estabelecer o estado da arte da pobreza no Brasil após cerca de
trinta anos de vigência das políticas públicas que dão estrutura ao princípio constitucional de erradicação da pobreza.
Para tanto, enfrenta-se pela primeira vez na pesquisa, os conceitos extrajurídicos de pobreza, analisando-se, sob o
ponto de vista sociológico e econômico, o fato pobreza. Nesse sentido, desdobra-se a pobreza em absoluta e relativa,
conectando-a aos conceitos de exclusão social.
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Estabelecidas as bases conceituais extrajurídicas da pobreza, passa-se a analisar as estatísticas do Banco
Mundial sobre pobreza extrema no Brasil, assim como os dados do IBGE sobre pobreza, renda, trabalho e fruição de
direitos fundamentais relacionados à moradia, desenhando um esboço sobre os resultados da experiência institucional
brasileira dos últimos trinta anos.
Enfoque especial é dado ao turbulento período dos últimos cinco anos, nos quais o país interrompeu um
ciclo de duas décadas de estabilidade política e econômica e atravessou sucessivas crises, agravadas em 2020 pela
pandemia da COVID19. Nesse ínterim, são abordados os reflexos desses acontecimentos nas políticas de assistência e
nos objetivos de erradicação da pobreza.
Feito esse desenho, o capítulo segue com a investigação acerca da aptidão da RBU para se constituir em
garantia dos direitos fundamentais e efetivar o princípio de Estado de eliminar o flagelo da pobreza.
Inicialmente, aborda-se a estrutura dogmática da lei brasileira de renda básica, editada no mesmo ano da lei
que fundou o PBC, mas que, ao contrário desta, não foi objeto de regulamentação executiva e destinação de recursos,
constituindo-se em carta de boas intenções políticas nunca concretizadas.
Na sequência, são analisadas as principais teorias e ideias de renda básica incondicional e universal, a partir
da literatura especializada e da organização mundial que milita em prol da ideia (BIEN) e que reconhece a existência
de apenas uma experiência legítima de RBU, que é a do estado norte-americano do Alaska.
Segue-se a apropriação do ideário da RBU pelo garantismo, tangenciando-se a ideia de transformá-la em
técnica de garantia dos direitos fundamentais, em especial o direito fundamental de subsistência. Finaliza-se com a
prospecção dos desafios políticos, econômicos e sociais que devem ser enfrentados para possibilitar a adoção da RBU
como instrumento de melhoramento do garantismo do Estado Social brasileiro.
As hipóteses articuladas em decorrência dos problemas investigativos postos são, por sua vez: (a) a Constituição
de 1988 adota o referencial político-valorativo dos Estados Constitucionais Democráticos do Pós-Guerra e dos
direitos fundamentais universais previstos nestas Constituições e nas Declarações Internacionais para as quais o texto
Constitucional tem abertura, que pode ser caracterizado como um modelo de Estado Social que tem como objetivo a
erradicação da pobreza; (b) as políticas públicas desenvolvidas pelo Estado brasileiro antes de 1988 foram inexistentes
ou incipientes, e as legisladas e executadas a partir de 1988 foram incompletas e omissas em relação ao objetivo de
erradicação da pobreza, sendo reduzido o grau de garantismo do Estado social brasileiro; e (c) a RBU e as políticas
públicas possíveis a partir do seu núcleo teórico podem constituir-se em instrumentos de garantia dos direitos sociais
e aumentar o grau de garantismo do Estado Social brasileiro.
A pesquisa tem como objetivo geral contribuir para a integração dos campos do Direito e da Sociologia. Em
relação a esse objetivo, destacam-se os resultados alcançados com o estudo de casos judiciais do STF, nos quais um
determinado conceito legal ou jurídico de pobreza foi adotado.
Em termos de objetivos específicos, a pesquisa se move por: (a) analisar, sob uma perspectiva histórica e
dogmática, as políticas públicas de proteção social no Brasil; (b) analisar o BPC enquanto garantia constitucional dos
direitos fundamentais sociais de sobrevivência de idosos e deficientes e estudar quatro julgados do STF a respeito da
regulamentação do BPC, estabelecendo a existência de antinomia ou omissão em relação à Constituição de 1988;
(c) desenhar o estado da arte da pobreza no Brasil a partir de estatísticas de organizações internacionais e nacionais,
levando em conta o impacto da crise política e econômica instaurada a partir de 2015; (d) estabelecer o grau de
garantismo do Estado Social brasileiro; e (e) analisar a renda básica universal como instrumento de garantia dos
direitos fundamentais sociais.
A pesquisa teórica segue o método lógico-dedutivo e de pesquisa bibliográfica. A pesquisa empírica, por sua
vez, segue o método indutivo, visto que parte da análise de práticas político-institucionais rotineiras e consolidadas
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para, dessa observação, chegar a generalizações úteis à obtenção de conclusões do objeto de pesquisa dentro dos
quadros teóricos selecionados.
A técnica utilizada foi qualitativa sem recurso à fenomenologia.
A dissertação observou as normas técnicas do Manual para apresentação de trabalhos acadêmicos da
Universidade La Salle (2019), com opção pela utilização do sistema autor-data para as referências.
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2 CAPíTULO I - ESTADO DE DIREITO SOCIAL E ERRADICAÇÃO DA POBREZA
2.1 O Estado Social contemporâneo
2.1.1 Considerações Iniciais
Nesse capítulo, analisa-se o Estado a partir de suas origens até a conformação jurídico-social atual, passando
pelos fundamentos e objetivos de garantir não só os direitos de liberdade, mas também as necessidades básicas de
sobrevivência das pessoas.
O primeiro tópico deste capítulo tem como objeto de estudo a caracterização dos modelos de organização social
do Estado e sua evolução ao modelo de Estado Social contemporâneo, projetado pelas Constituições do século XX.
No segundo tópico, são estudados os direitos sociais ou materiais, que correspondem a expectativas de
comportamentos alheios e de obrigações do Estado e a respectiva categorização como direitos fundamentais sociais,
em comparação aos direitos fundamentais de liberdade.
Por fim, no terceiro tópico, é analisado o conteúdo normativo do artigo 3º da Constituição Federal (BRASIL,
1988), que estabelece que o Estado brasileiro tem como objetivos fundamentais, entre outros,1 erradicar a pobreza e
a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Essa norma é referenciada com a caracterização do
modelo de Estado adotado pela Constituição brasileira, bem como com os direitos fundamentais sociais que exige
que sejam garantidos.

2.1.2 O Estado Moderno
2.1.2.1 Possíveis causas de surgimento e evolução do Estado
Antes de analisar o Estado como um modelo normatizado em cartas constitucionais, é necessário entender o
Estado enquanto instituição social situada no tempo e espaço da história humana. Segundo Giddens (2008), o Estado é
uma manifestação racionalizada da evolução histórica da organização social e dos modos de produção das sociedades.
Essa evolução histórica do Estado foi organizada, para fins didáticos, por Giddens (2008) no quadro abaixo:
Quadro 1 – Quadro evolutivo do Estado conforme evolução das sociedades
SOCIEDADES
Tribais (cultura
oral)

CARACTERISTICAS

ESTADO

Tradição (práticas
comunitárias)
Parentesco

INTEGRAÇÃO

LOCAL

Fusão das Integrações
social e de Sistema

Bandos ou Aldeias

Diferenciação das
Integrações social e de
sistema

Simbiose de
Cidade e Campo

Diferenciação das
Integrações social e de
sistema

Meio Ambiente
Criado

Sanções Grupais
Dividida em
Classes

Tradição (práticas
comunitárias)
Parentesco

Política - poder militar
Interdependência Econômica com
baixa integração lateral e vertical
Rotinização
Parentesco (família)

De Classes
(Capitalismo)

Fiscalização
Política – poder militar
Interdependência Econômica com
elevada integração lateral e vertical
Fonte: Giddens (2008).

1

Quais sejam esses outros, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, promover o bem
de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (BRASIL, 1988, art. 3º).
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No quadro acima, é possível identificar historicamente três grandes grupamentos de sociedades: as tribais, as
divididas em classes e a sociedade de classes. Os três tipos de sociedade, contudo, geram apenas dois tipos de Estado,
ligados às últimas duas formas de sociedade: o Estado Tradicional, vinculado às sociedades divididas em classes, e o
Estado-Nação, que é manifestação da sociedade de classes.
Dizer que as sociedades tribais não geraram uma organização estatal significa dizer, com Giddens (2008),
que nas sociedades tribais não existia organização centralizada e racional dos poderes administrativos para fins de
organização das condutas humanas.
As características marcantes das sociedades tribais eram a tradição oral de compartilhamento de mitos de
origem, os cultos religiosos e as normas de conduta, sendo sua organização social baseada no parentesco e nas soluções
comunitárias de sanções ao desvio.
Para Giddens (2008), foi o advento da escrita nos Estados Agrários que caracterizou o surgimento das
civilizações e tornou possível a divisão de sociedade em classes, originando, daí, o Estado tradicional.
As características centrais das sociedades tradicionais divididas em classes são idênticas às das sociedades tribais,
que se baseiam na tradição das práticas comunitárias e no parentesco. Seria no sistema sancionatório, entretanto, que se
observariam as mudanças. Esse sistema passa a integrar o sistema da política, que detém o poder militar.
Por fim, o Estado de classes surgido sob a égide do capitalismo tem suas marcas na rotinização da vida, no
parentesco familiar, na fiscalização das atividades e no desenvolvimento de alta política e poderio militar organizado.
Fukuyama (2013), por outro lado, identifica cinco características de passagem das sociedades tribais para
as sociedades de Estado. A centralização da fonte de autoridade em um chefe de Estado com poderes para nomear
uma rede hierarquizada de subordinados; a monopolização, por esse soberano, dos meios de coerção legítimos por
intermédio de um exército ou de policias; uma extensão de poder territorial, e não mais baseado em parentesco; o
aumento da estratificação da sociedade em elites governantes, proprietários e não proprietários, livres e escravos; e a
legitimação dos primeiros Estados por formas muito mais elaboradas de crença religiosa.
Gusmão (1978) afasta a possibilidade de aplicação de teorias monistas de surgimento do Estado, admitindo
tratar-se de um fenômeno plural ou de concausas. Afirma, entretanto, que quaisquer que tenham sido as causas da
origem do Estado, seu surgimento só foi possível com a centralização, monopolização e organização do poder coercitivo.
A definição do Estado como ordem de poder centralizado e organizado significa entendê-lo como sociedade
política dotada de certas características muito bem delineadas, que são condizentes a um conceito mais estrito de
Estado, que é o de Estado Moderno.

2.1.2.2 O Estado como ordem de discurso
Fukuyama (2013) dedica-se a inventariar diversas categorias de explicações para o surgimento do Estado,
a partir de teorias filosóficas, sociais, antropológicas e arqueológicas. O Estado como contrato social voluntário,
resultado da necessidade de prover as comunidades de águas com obras de engenharia hidráulica, seja por fruto ou
consequência da densidade populacional, por produto da guerra, ou por resultado do carisma de líderes, são algumas
das categorias possíveis para explicar o surgimento do Estado.
Como a origem do Estado é um objeto empiricamente improvável (FUKUYAMA, 2013), os diversos campos
da ciência abdicam da investigação das causas de surgimento do Estado e o categorizam, desenvolvendo suas teorias a
partir dessa categorização. Nesse sentido, o Estado é uma instituição social (GUSMÃO, 1978) elaborada teoricamente
por diversos campos científicos.
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Giddens (2008) caracteriza o Estado como um fenômeno reflexivo, ou seja, um acúmulo das melhores e mais
interessantes ideias que participaram no clima de opinião sobre o objeto e que se entrelaçaram com teorias afins e com
a reflexão ponderada de atores leigos, aperfeiçoando discursos ou teorias em uso. As teorias de soberania formuladas
pelos pensadores europeus do século XVII resultaram da reflexão sobre tendências sociais, que foram, por sua vez,
realimentadas.2
Outro sociólogo importante compartilha dessa compreensão de que o conceito de Estado hoje generalizado diz
mais sobre as categorias de pensamento desenvolvidas a partir da ideia de Estado do que propriamente sobre o fenômeno:
Para resumir as análises que fiz nos anos anteriores, em especial a análise histórica das relações entre
sociologia e Estado, indiquei que nos arriscávamos a aplicar ao Estado um pensamento de Estado e
insisti no fato de que nosso pensamento, as próprias estruturas da consciência por meio da qual
construímos o mundo social e esse objeto particular que é o Estado, têm tudo para ser o produto do
Estado (BOURDIEU, 2014, p. 29).

Para Bourdieu (2014), o papel da ideia de Estado é dar sentido a uma integração lógica e moral do mundo
social e estabelecer o consenso fundamental sobre o sentido do mundo social, o que seria condição mesma dos
conflitos a propósito do mundo social.
Nessa passagem, Bourdieu (2014) trabalha com as categorias durkheinianas de integração lógica, enquanto
fato de que os agentes sociais têm as mesmas percepções lógicas a indicar o acordo entre pessoas com as mesmas
categorias de pensamento, percepção e construção da realidade, e integração moral, como o acordo sobre um certo
número de valores.
É interessante notar, em Bourdieu (2014), a manutenção do consenso como característica principal da
existência do Estado. Esse consenso, porém, é fragmentado em diversos campos que se unem na formação da
categoria Estado, mas que se constroem de muitos elementos, como o do relógio de todos que marca o mesmo
horário do Estado, o que pode sugerir (e ele o faz) que as fórmulas de Hobbes ou Locke sobre o consenso original
são didáticas simplificações de realidades fundidas num discurso apto a ser popularizado e convertido em vantagem
de poder, como a ideia do Estado neutro.
Isso não significa que Bourdieu, como marxista e, portanto, como cultor da chave de compreensão “conflito”,
despreze o dissenso como integrado à ideia de Estado:
[...] Estado é o princípio de organização do consentimento como adesão à ordem social, a princípios
fundamentais da ordem social, e que ele é o fundamento, não necessariamente de um consenso, mas da
própria existência das trocas que levam a um dissenso (BOURDIEU, 2014, p. 31).

2

A reflexividade é, portanto, o processo pelo qual as teorias tornam-se constitutivas do mundo social através de um processo de
dupla hermenêutica. Nesse sentido, a noção de soberania e teorias associadas do Estado, que eram novidades quando formuladas, se
tornaram, em certa medida, parte integrante da própria realidade social que ajudaram a estabelecer. O desenvolvimento das teorias
de soberania refletiu o momento histórico da formação do Estado absolutista na Europa, processo esse contemporâneo à expansão
do poder de alguns Estados Europeus pelo mar. O Estado teria se desenvolvido pari pasu com a concentração de poder militar
nas mãos de Monarcas Absolutistas. Foi a militarização, enquanto racionalização dos processos de defesa e expansão territorial, e
sua crescente importância para a organização das estruturas administrativas do Estado, o traço distintivo do surgimento do Estado
Moderno, em apoio e em concorrência franca com a ideia de soberania. O Estado moderno passa a ser forjado sob o absolutismo,
em período em que se acentuam as disputas territoriais e organizam-se os corpos diplomáticos, especialmente a partir do século XVI,
tanto no interesse de vigiar os Estados da zona de influência respectiva, quanto no intuito de coordenar esforços de guerra e paz entre
eles, o que acabou difundindo as ideias políticas que surgiam à época no continente europeu. O princípio da soberania, trabalhado
na teoria política do século XVI, acaba por ser central para transformar a natureza da territorialidade dos Estados absolutistas,
redundando na autoridade exclusiva do Estado nas extensões do seu domínio. As fronteiras como limites mútuos desenhados em
mapas, são fenômenos, entretanto, mais tardios do que a filosofia política do século XVI sobre elas, sendo que somente no século
XVIII começam a ser traçadas. A ideia do século XVIII de que o Estado deve ter fronteiras naturais estava ligada ao pensamento já
disseminado de Estado como unidade administrativa de aspecto integral, que posteriormente evoluiu doutrinariamente para a ideia
de homogeneidade linguística e cultural das populações dentro dos Estados (GIDDENS, 2008).
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O Estado pensado a partir das teorias sobre o próprio Estado é marcadamente o Estado Moderno, ou como
equivalente à sociedade política organizada dotada de certas características muito bem definidas. Nesse sentido,
[...] A terceira posição é a que já foi referida: a dos autores que só admitem como Estado a sociedade
política dotada de certas características muito bem definidas. Justificando seu ponto de vista, um dos
adeptos dessa tese, Karl Schmidt, diz que o conceito de Estado não é um conceito geral válido para
todos os tempos, mas é um conceito histórico concreto, que surge quando nascem a ideia e a prática
da soberania, o que só ocorreu no século XVII. Outro defensor desse ponto de vista, Balladore Pallieri,
indica mesmo, com absoluta precisão, o ano do nascimento do Estado, escrevendo que a “data oficial
em que o mundo ocidental se apresenta organizado em Estados é a de 1648, ano em que foi assinada
a paz da Westfália”. Entre os autores brasileiros adeptos dessa teoria, salienta-se Ataliba Nogueira, que,
mencionando a pluralidade de autonomias existentes no mundo medieval, sobretudo o feudalismo,
as autonomias comunais e as corporações, ressalta que a luta entre elas foi um dos principais fatores
determinantes da constituição do Estado, o qual “com todas as suas características, já se apresenta por
ocasião da paz de Westfália” (DALLARI, 1994, p. 44).

Para alcançar o objetivo metodológico de compreender o Estado Social como modelo normativo, a definição
de Estado que passa a ser assumida, nos próximos subtítulos, é produto das teorias da soberania e do contrato social.

2.1.2.3. O Estado como teoria jurídica: soberania e contrato social
No campo da ciência jurídica, o Estado é definido a partir da Teoria Geral do Estado,3 em especial da teoria
do poder como soberania e da chave de pensamento do contrato social. Segundo Gusmão (1978), os elementos do
Estado são soberania, governo, povo e território. Dallari (1994) desdobra esses elementos em soberania, território,
povo, finalidades e funções e poder.
Morais (2011) interroga o caráter do Estado a partir de sua principal característica, o poder enquanto soberania.
Radicando a questão em Bodin (1576), que defendia a absolutização e perpetuidade do poder limitado apenas pelas
leis divinas e naturais, Morais (2011) entende que a partir das ideias de Rousseau a soberania sai das mãos do monarca
e é consubstanciada no povo, tendo como limitação o conteúdo do contrato originário do Estado, que estabelece um
aspecto racional do poder do soberano e incorpora um conteúdo de moralidade a ele.4
É sobre a base da teoria da soberania que florescerão as teorias contratualistas. A lógica de Estado como
contrato social sofre críticas de autores das ciências sociais que identificam as ideias contratualistas menos com a
concepção de Estado e mais com a legitimidade do governo:
[...] Os teóricos do contrato social, como Hobbes, Locke e Rousseau, em princípio não tentavam fazer
relatos empíricos de como surgiu o Estado. Na verdade, tentavam compreender a base de legitimidade de
um governo. Mas ainda vale a pena pensar se os primeiros Estados poderiam ter surgido de alguma forma
de acordo explicito entre os membros de uma tribo para o estabelecimento de uma autoridade central.
Thomas Hobbes delineou o “acordo” básico subjacente ao Estado: em troca de desistência do direito de
fazer o que quiser, o Estado (Leviatã), por seu monopólio de força, garante a cada cidadão uma segurança
3

4

Gusmão (1978) situa o estudo científico do Estado sob o ponto de vista jurídico e sociológico na disciplina de Teoria Geral do
Estado, sob influência da Academia Alemã. Segundo o próprio, não foi sempre assim. O estudo do Estado foi objeto da Filosofia
Clássica na República, de Platão, na Política, de Aristóteles e em De República, de Cícero. A disciplina da Ciência Política, por
sua vez, passou a concentrar os estudos jurídicos e sociológicos sobre o Estado a partir da modernidade, introduzindo a própria
denominação Estado a partir de O Príncipe, de Maquiavel, e Da República, de Bodin, em 1577. A disciplina teria por objetivo
o estudo do Estado enquanto estrutura ou forma e se dividiria em Teoria Jurídica do Estado (que teria por objeto elementos
fundamentais, formas típicas, funções fundamentais, governo, modalidade de formação, modificação e extinção) e Teoria
Sociológica do Estado (que trata do Estado como grupo social, das suas transformações sociais e dos fatores que influenciam a
sua dinâmica, bem como das relações do Estado com os demais fenômenos culturais).
Morais (2011) defende, ainda, que o desenvolvimento histórico do conceito de soberania prossegue e estaria em xeque nos dias
atuais em função, entre outros motivos, da formação de centros de poder alternativos e concorrentes com o Estado que operam
no campo político, econômico, cultural e religioso e, frequentemente, em dimensões independentes do território estatal.
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básica. [...] Portanto, se o Estado surgiu por contrato social, devemos pressupor que, em algum ponto da história,
um grupo tribal decidiu voluntariamente delegar poderes ditatoriais a um indivíduo para que este os governasse.
Esta delegação não era temporária, como no caso da eleição de um chefe tribal, mas permanente, para o rei e seus
descendentes. E teria de ser consensual por parte de todos os segmentos tribais, cada um deles com a opção de
simplesmente se retirar caso não gostasse do acordo. Parece muito pouco provável que o primeiro Estado tenha
surgido de um contrato social explicito se a principal questão que o motivou era simplesmente econômica, como
a proteção dos direitos de propriedade ou a provisão de bens públicos (FUKUYAMA, 2013, p. 102).

É perspicaz a leitura que Ferraz Junior (2013) faz do acoplamento intelectual da teoria da soberania com a
teoria do contrato social. Segundo esse autor, a noção de soberania adquire flexibilidade abstrata, que esconde as
relações de propriedade como poder e cria a impressão de que a realidade tem base econômica e de que compete ao
poder político zelar por essa realidade.
Será a partir dessa concepção, segundo Ferraz Junior (2013), que essa nova ideia de soberania, baseada no contrato
social, organizará o exercício do poder contínuo e permanente por meio de instituições e dispositivos de segurança que
fazem surgir o aparelho de Estado, sendo essa questão essencial para enfrentar o problema das fontes do Direito.5
A teoria do contrato social se constitui, ainda hoje, cerca de três séculos após seu aparecimento, em importante
chave de pensamento para categorizações políticas, sociológicas e jurídicas.6/7
A gênese da teoria contratualista se assenta na defesa da liberdade dos homens por meio de um consenso
fundamental de estabelecimento de uma sociedade política. Assim teorizou um dos precursores da difusão das ideias
de contrato social:
[...] Suponho que os homens tenham chegado ao ponto em que os obstáculos que prejudicam a sua
conservação no estado da natureza prevalecem sobre as forças que cada indivíduo pode empregar para se
manter nesse estado. Então, esse estado primitivo não pode mais subsistir e o gênero humano pereceria se
não mudasse sua maneira de ser. Ora, como os homens não podem gerar novas forças, mas somente unir
e dirigir as que existem, eles não têm outro meio para se conservar senão o de formar por agregação uma
soma de forças capaz de prevalecer sobre a resistência, de mobilizá-las com uma só motivação e de fazê-las
operar conjuntamente. Essa soma de forças só pode nascer do concurso de várias delas. Mas sendo a força
e a liberdade de cada homem os primeiros instrumentos de sua conservação, como ele poderia empregálos sem se prejudicar e sem negligenciar os cuidados devidos? Essa dificuldade, no que atine ao meu tema,
pode ser enunciada nos seguintes termos: “Como encontrar uma forma de associação que defenda e proteja
com toda a força comum as pessoas e os bens de cada associado, e pelo qual cada um, unindo-se a todos, só
obedeça, no entanto, a si mesmo, e permaneça tão livre quanto antes”? Esse é o problema fundamental ao
5

6

7

Gusmão (1978) sustenta que a polêmica em torno da relação direito e Estado eclipsou a antiga querela em torno do direito natural e o
positivo. Entende Gusmão que a solução da questão polêmica depende da posição filosófica de partida: se positivista, é considerado o
Direito submetido à vontade do Estado; se jusnaturalista, o Estado estará subordinado aos princípios de justiça; e, se sociológica, o Direito
do Estado será apenas um dos possíveis direitos criados pelos grupos organizados. Assim, os positivistas defenderiam a autolimitação do
Estado pelo direito estatal; os jusnaturalistas, a limitação do Estado pelo Direito natural, e a Sociologia Jurídica entenderia que, por ser
dotado de força coercitiva, o Estado é capaz de dotar o direito de maior eficácia do que a criada pelas demais organizações.
Destaque na sociologia jurídica em Santos, B (2016), para quem o contrato social assenta em três pressupostos: regime geral de valores
(bem comum e vontade geral como ideias congregadoras do indivíduo em sociedade), sistema geral de medidas (concepção de
tempo e espaço homogêneos através da qual se permite separar o natural do social e estabelecer meios quantitativos de comparação
entre diferentes manifestações sociais, como trabalho, salários, riscos e danos) e tempo-espaço privilegiado (nos âmbitos dos estados
nacionais em quadros temporais diferentes, mas compatíveis entre si, como eleições, negociações coletivas, tribunais, burocracia). A
partir disso, Santos, B (2016) prognostica uma crise do Estado atual em função de o regime geral de valores ser atualmente incapaz
de resistir à fragmentação da sociedade em muitos apartheids e polarizada segundo eixos sociais, políticos, econômicos e culturais,
fazendo a luta pelo bem comum perder o sentido, assim como a luta por definições alternativas de bem comum, transformando a
vontade geral em uma proposta absurda.
Críticas de vertente contemporânea construídas a partir da chave de pensamento do contrato social podem também ser encontradas
em Baumann e Bordoni (2016), a partir do pensamento de Hobbes. Para uma abordagem do impacto da tecnociência no Direito
a partir dos fundamentos do consenso original em Hobbes, ver Pardo (2009). Para Streck e Morais (2000), das várias teorias que
tentam explicar a origem do Estado, como as de natureza histórica, psicanalítica ou a de Augusto Comte, a que atingiu um consenso é
a tese contratualista, que será analisada pelos autores a partir da sua vertente negativa ou marxista (Engels) e da sua vertente positiva,
relacionando as ideias de Locke e Hobbes.
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qual o contrato social dá solução. As cláusulas desse contrato são tão determinadas pela natureza do ato, que
a menor modificação as tornaria inúteis e sem efeito, de sorte que, embora nunca tenham sido formalmente
enunciadas, elas são em toda parte as mesmas, em toda parte tacitamente admitidas e reconhecidas. Até que,
sendo o pacto social violado, todos voltam aos seus primeiros direitos e retomam à sua liberdade natural,
perdendo a liberdade pactuada pela qual renunciaram àqueles (ROUSSEAU, 2011, p. 65).

Segundo Bobbio (1986), a perspectiva contratual na análise do Estado Contemporâneo ressurge no século
XX a partir de Jonh Rawls em A Theory of Justice e impulsiona a busca jusnaturalista para justificar o poder soberano:
[...] Com respeito a este poder de vida e de morte, fundado em última instância sobre o uso exclusivo da
força, a pergunta principal que os filósofos políticos sempre se puseram foi a de saber qual é a justificação
deste poder. O contratualismo nada mais é que uma das possíveis respostas a esta pergunta: o problema
que ele se pôs é o problema da legitimidade do poder, e não da justiça (BOBBIO, 1986. p. 143).

A chave de pensamento da teoria da soberania do Estado trazia para o centro da modernidade a questão
do poder absoluto do Monarca. Já a criação da sociedade política na chave de pensamento contratualista traz o
Direito para o centro da modernidade, pois é através de instrumentos jurídicos que o Estado vai mediar os conflitos
e garantir as liberdades.
É do Estado, a partir da sua racionalização por meio do Direito, que se trata a seguir.

2.1.3. O Estado de Direito
O Estado Moderno, na contemporaneidade, tem características especificas que permitem conceituá-lo como
Estado de Direito.
Ferrajoli (1995) situa o Estado de Direito na história do pensamento político ocidental a partir de Platão e Aristóteles
(governo das leis em contraposição ao governo dos homens), cujas ideias foram recuperadas pela doutrina medieval da
soberania e levaram ao pensamento político liberal sobre os limites da atividade do Estado e ao Estado mínimo.
Segundo Ferrajoli (1995), esse pensamento percorreu o caminho da doutrina jusnaturalista do respeito às liberdades
fundamentais por parte do direito positivo. Já o constitucionalismo inglês e norte-americano baseou-se na teoria jurídica do
estado elaborada pelos jurispublicistas alemães do século XVIII e, por fim, pelo normativismo kelseniano.
É a conformação do poder que vai resultar na qualificação do Estado de Direito, enquanto resultado evolutivohistórico dos Estados em suas fases pré-moderna, paleoliberal e de Direito. O poder per lege, exercido tipicamente
pelo poder legislativo mediante edição de leis gerais e abstratas, gera o poder sub lege do poder judiciário de julgar e
apenar delitos, enquanto o próprio poder legislativo está sub lege das regras constitucionais.
O poder conformado pela lei (sub lege) pode ter, pois, na doutrina, duas acepções, uma fraca e outra forte
(FERRAJOLI, 1995). No sentido fraco, formal ou lato, significa que o poder deve ser conferido pela lei e exercido
nas formas e nos procedimentos por ela estabelecidos. No sentido forte, substancial ou estrito, significa que todo e
qualquer poder deve ser limitado pela lei, que condiciona não só as formas de poder, mas também os seus conteúdos.
No primeiro sentido, que corresponderia ao significado de Rechtstaat alemão, seriam Estados de Direito todos
os ordenamentos, inclusive os autoritários e totalitários, regidos pelo princípio lex facit regem, em que o poder tem
uma fonte e uma forma legal. O postulado da legalidade funciona, aqui, como validade formal, que exige somente que
sejam predeterminados por lei os titulares do poder e as formas de exercício (FERRAJOLI, 1995).
No segundo sentido, que corresponderia ao significado do rule of law inglês e do stato di diritto italiano,
são Estados de Direito somente os Estados constitucionais de Constituições rígidas, nos quais os níveis normativos
superiores incorporam limites não só formais, mas especialmente substanciais ao exercício de qualquer poder
(FERRAJOLI, 1995).
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O postulado da legalidade funciona, aqui, como validade substancial, que requer, além da predeterminação
dos titulares e dos modos de exercício do poder, a preordenação legal das matérias de competência e dos critérios de
decisão e a circunscrição do poder dos titulares a obrigações e proibições (FERRAJOLI, 1995).
Assim, esse Estado de Direito se qualifica se respeitar um modelo normativo de direito, que no plano
epistemológico se caracteriza como um sistema cognitivo ou de poder mínimo; no plano político, como uma técnica
capaz de minimizar a violência e maximizar a liberdade; e, no plano jurídico, como um sistema de vínculos impostos
ao Estado em garantia dos direitos dos cidadãos (FERRAJOLI, 1995).
Então, para a teoria de Ferrajoli (1995), o objeto Estado tem relevância epistemológica na medida em que
é qualificado por um modelo normativo que o qualifica e o diferencia historicamente de outras manifestações de
Estado, com relacionamentos diversos com o poder. Somente se qualifica como Estado de Direito aquele em que o
poder é minimizado e controlado em desfavor da violência e em favor da liberdade, por meio de vínculos jurídicos
que funcionam desde a base da sociedade contra o topo.
Para Cademartori (2006), a estrutura de dominação que é o Estado Moderno tem origem na superação do
estado feudal pessoal e patrimonialista em favor de um estado burguês impessoal de dominação legal-racional. Essa
nova modalidade de dominação, por sua vez, conforme Weber, seria fruto de um cálculo racional utilitário entre as
vantagens da obediência e as desvantagens da desobediência, incorporado na ordem através de normas impessoais e
genéricas com previsão de consequências jurídicas (CADEMARTORI, 2006).
Nesse novo paradigma, segundo Cademartori (2006), o fundamento de legitimidade passa a ser uma crença
na legalidade das ordenações pactuadas ou outorgadas, estando o próprio soberano (e, portanto, o exercício da
dominação) sujeito à lei, via atribuição de competência a uma hierarquia administrativa, que, para aplicar as regras,
requer formação profissional e saber especializado.
Esse modelo de dominação legal racional evoluiu, segundo Cademartori (2006), em etapas históricas com
características próprias, partindo de um Estado com Governo per lege, cujos pressupostos são a interdição da
arbitrariedade, a previsibilidade das soluções jurídicas e a demarcação das condições de exercício do poder através de
normas gerais, abstratas e emanadas da vontade geral.
A estrutura evoluiu para a de governo sub lege, cujo pressuposto é a vinculação e submissão dos poderes públicos
e privados ao direito. O poder é conferido pela lei, exercido nas formas e pelos procedimentos nela estabelecidos, e
limitado pela lei, que condiciona o conteúdo daquilo que o poder pode ou não dispor (CADEMARTORI, 2006).
Um Estado sub lege exige que o Direito seja mais do que uma manifestação do Estado formalizada em lei
emanada da autoridade competente. A lei já não pode mais ter qualquer conteúdo, deve ter um conteúdo determinado.
O Direito funciona não mais como instrumento dos poderes, mas como limite dos poderes públicos e privados.
Esse paradigma de Estado de Direito em sentido forte, ou sub lege, decorre fundamentalmente do
constitucionalismo do século XX.

2.1.3.1 Estado de Direito e constitucionalismo
Segundo Ferrajoli (2014), o constitucionalismo, que hoje é a orientação prevalecente na teoria do Direito, foi a
mais importante inovação na estrutura dos ordenamentos jurídicos do século XX na Europa continental do pós-guerras.
Tal inovação consistiu na introdução, na estrutura dos ordenamentos jurídicos, de constituições rígidas
supraordenadas à legislação ordinária, com mecanismos jurisdicionais de controle de constitucionalidade das leis
(FERRAJOLI, 2014).
Defende Ferrajoli (2014) que a consequência dessa inovação foi uma mudança nas condições de validade das leis,
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ligadas não só mais às formas e aos procedimentos de sua produção, como também a seus conteúdos, ou seja, à coerência
de seus significados com os princípios estabelecidos nas normas constitucionais, em especial os direitos fundamentais.
Tal mudança extrapolou o âmbito dos ordenamentos e se fez sentir na natureza do próprio regime democrático,
tornando inadequadas as concepções tradicionais de democracia, como conjunto de regras do jogo, e emprestando à
democracia um caráter substancial ao impor uma esfera de decisão às maiorias:
[...] Em sínteses, há impuesto la que cabe llamar esfera de lo no decidible: esto es, lo que ninguna
mayoría puede validamente decidir, o sea, la violácion o la restrición de los derechos de libertad, y lo
que ninguna mayoría puede legitimamente no decidir, es decir, la satisfación de los derechos sociales
constitucionalmente estabelecidos (FERRAJOLI, 2014, p. 9).

Segundo Ferrajoli (1995), o paradigma constitucional tem sido concebido na teoria do Direito de duas formas
antagônicas. A primeira como uma continuidade do velho paradigma positivista8 do Estado legislativo ou per leges,
com a simples introdução de mais um nível normativo supraordenado à legislação ordinária. A segunda como um
rompimento e superação da linha positivista, num sentido ético-objetivista ou naturalista, com o entendimento de que
os princípios ético-políticos de justiça introduzidos nas Constituições restabeleceram a conexão pré-moderna entre
direito e moral e colocaram fim à separação das duas esferas, que haviam sido traço marcante do direito moderno.
Ferrajoli (1995) sustenta, por outro lado, uma concepção de constitucionalismo diversa dessas duas
citadas. A concepção do professor italiano também é positivista, pois parte do pressuposto de que o Direito é um
conjunto de normas produzidas por autoridade competente, mas supera o positivismo na medida em que concebe
o constitucionalismo como um modelo normativo de ordenamento jurídico fundado na rígida sujeição de toda a
produção normativa às normas constitucionais e aos direitos estabelecidos nas constituições, sujeitando a validade da
legislação ao conteúdo não conflitante e coerente com as normas constitucionais.

2.1.3.2 Constitucionalismo garantista
Ferrajoli (1995) denomina de garantista9 esse tipo de estado constitucional de direito que parte do paradigma
clássico do Estado liberal e o amplia em direção aos poderes de Estado e privados, e a todos os direitos, não só os de
liberdade, mas também os sociais, com suas consequentes proibições contra o Estado e obrigações do Estado.
Esse paradigma garantista é um modelo de caráter normativo e teórico, que é formal e formalizável de
modo lógico-sintático em qualquer sistema jurídico multi-nível, quaisquer que sejam os princípios concretamente
positivados neles. Por ser um modelo teórico, adverte Ferrajoli (1995), nunca foi inteiramente realizado, nem de
direito nem de fato, nem no plano normativo e tampouco no plano da prática jurídica.
Esse paradigma tem quatro postulados. O primeiro é o da legalidade, em sua acepção fraca e forte. O segundo é o
da plenitude deôntica. O terceiro é o da jurisdicionalidade. O quarto, e último, é o da acionabilidade (FERRAJOLI, 2014).
O postulado da legalidade no Estado per leges era de acepção fraca, ou de mera legalidade, e se limitava a
condicionar a validade de todos os atos prescritivos subordinados a ela. Tal postulado, no Estado sub leges, passa a ser
um princípio lógico-normativo pelo qual, para qualquer poder constituído, quer público ou privado, devem existir
normas formais e substanciais que regulem seu exercício, de modo que ele seja submetido a limites e vínculos a que
consistem em as garantias primárias correlatas aos direitos constitucionalmente estabelecidos (FERRAJOLI, 2014).
O postulado da plenitude deôntica, por sua vez, prevê que todos os direitos e interesses estabelecidos por normas
8
9

Ferrajoli (1995) entende como positivismo jurídico uma concepção ou modelo de Direito que reconhece como tal qualquer conjunto
de normas postas por autoridade competente, independentemente de seus conteúdos e, por conseguinte, de sua eventual injustiça.
O garantismo é um neologismo difundido na Itália nos anos 1970 no campo do direito penal como caracterizador de um
movimento de contraposição à redução das garantias penais e processuais dos direitos de liberdade pela legislação antiterrorista
(FERRAJOLI, 1995).
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primárias devem contar com garantias primárias, ou seja, com a descrição dos poderes-deveres correspondentes à sua
satisfação, seja a proibição de lesão ou a obrigação de tutela ou satisfação, a cargo de funções e instituições de garantia
separadas de qualquer outro poder (FERRAJOLI, 2014).
O terceiro postulado do modelo constitucionalista garantista, que é o da jurisdicionalidade, impõe que onde
existem normas e garantias primárias devem também existir normas secundárias para garantir seu cumprimento e
não violação, a cargo de instituições e poderes independentes (FERRAJOLI, 2014).
O último postulado é o da acionabilidade, segundo o qual onde há uma jurisdição deve existir a garantia
secundária de acesso a ela pelos titulares dos direitos e dos interesses descumpridos ou lesionados, inclusive com
instituições capazes de suprir eventuais inércias ou debilidades dos titulares dos direitos (FERRAJOLI, 2014).
Esse modelo normativo constitucional garantista tem como objetivo maximizar a satisfação de direitos e
minimizar o exercício do poder por meio da operacionalização lógico-normativa desses quatro postulados:
[...] dada um derecho, entonces debe existir el derecho de acción conta sus violaciones, que a su vez
supone la existência de uma jurisdición, que supone la existencia de normas legales a las que está
sometida la jurisdición y que no son más que las prohibiciones y las obligaciones correspondientes
al derecho lesionado [...] dado um poder, entonces deben existir normas supraordenadas a él, que
impongan limites y vínculos, es decir, prohibiciones u obligaciones, em garantia de interesses públicos y
derechos fundmentales, cuyas violaciones suponen la existência de uma jurisdición, activable mediante
el derecho o el poder de acción (FERRAJOLI, 2014, p. 61).

O modelo garantista tem implicações importantes na estabilização política dos Estados de Direito.

2.1.3.3 Estado de Direito e Legitimidade
Segundo Cademartori (2006), a comparação entre o modelo normativo garantista e o Estado real possibilita
um juízo do grau de eficácia do Direito, ou dos desníveis mais ou menos acentuados entre o nível normativo e o nível
operativo, permitindo que, por meio de instrumentos próprios do Direito, corrija-se a situação de antinomia ou
lacuna sem que o Estado perca a sua legitimidade.
Bobbio (1995), ao prefaciar Direito e Razão, identificou o constitucionalismo garantista como um instrumento
de manutenção da ordem constitucional contra as tendências de subversão que costumam acompanhar os processos
históricos de violação ou não concretização de direitos:
[...] Es um intento de extraer de los resultados obtenido sen la descripción del modelo garantista penal
las grandes líneas de um modelo general del garantismo: antes que nada, elevándo-lo a modelo ideal
del estado de derecho, entendido no sólo como estado liberal protector de los derechos de libertad, sino
como estado social, llamado a proteger também los derechos sociales; em segundo lugar, presentándolo como uma teoria del derecho que propone um juspositivismocritico contrapuesto ao iuspositivismo
dogmático; y, por último, interpretándo-lo como uma teoria política que funda el estado sobre los
derechos fundamentales de los ciudadanos y que precisamente del reconocimiento y de la efetctiva
protención (!no basta el reconocimiento!) de estos derechos extra es u legitimidade y también la
capacidade de renovar-se sin recorrer a la violência subversiva (BOBBIO, 1995, p. 16).

O Estado garantista, ensina Cademartori (2006), é uma estrutura de dominação caracterizada por hierarquia
de normas de conteúdo limitativo do poder político que se baseia em um modelo ideal de Estado de Direito, ao qual
os Estados reais de Direito devem aproximar-se, sob pena de deslegitimação.
Tal entendimento reflete todos os quatro pressupostos conformadores da teoria garantista, que são, segundo
Cademartori (2006): (a) o caráter vinculado do poder público no Estado de Direito; (b) a divergência entre validade
e vigência como produto dos desníveis das normas e a geração de um grau irredutível de ilegitimidade jurídica das
práticas normativas de níveis inferiores; (c) a distinção entre o ponto de vista externo (ou ético-político) e o ponto de
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vista interno (ou jurídico) com a correspondente divergência entre justiça e validade; e (d) autonomia e precedência do
ponto de vista externo em relação ao interno e um grau irredutível de ilegitimidade política com respeito às normas.
Para Cademartori (2006), o traço característico da teoria garantista é a centralidade da pessoa, em nome de quem
o poder deve constituir-se e a quem ele deve servir, caracterizando a Sociedade como anterior e constitutiva do poder
político. Essa característica assume caráter de crítica ao uso do Direito como simples fachada com função de mistificação
ideológica a serviço de culturas jurídicas e políticas cuja defesa do Estado de Direito e do ordenamento democrático é
simples retórica.
Nessa linha, outro fenômeno característico do constitucionalismo garantista nos Estados de Direito sub leges
é o direito ilegítimo, que pode ser por ação ou por omissão. O direito ilegítimo por ação acontece quando o exercício
inválido dos poderes legislativos produz leis em contradição com as normas constitucionais, e o direito ilegítimo por
omissão se constitui quando, por falta de exercício do poder legislativo, deixa-se de produzir leis de cumprimento das
obrigações impostas pela Constituição.
Segundo Ferrajoli (2014), a divergência deôntica entre normatividade e efetividade nos Estados de Direito
sub leges é fisiológica, ou seja, existirá sempre um certo grau de ineficácia das garantias, dentro de certos limites.
Entretanto, ultrapassados esses limites, essa divergência pode se tornar patológica e ameaçar o próprio modelo de
Estado por meio de rupturas democráticas.

2.1.4. O Estado Social
Outro aspecto inovador do constitucionalismo do século XX foi o reconhecimento de direitos vitais que importam
em expectativas de comportamentos alheios destinados à satisfação dos direitos de subsistência.
Esse traço evolutivo do movimento constitucionalista importa em superação do modelo do Estado liberal clássico.

2.1.4.1 Antes dos direitos sociais: o Estado Liberal
Segundo Ferrajolli (1995), na tradição liberal o Estado de direito foi concebido como limitado somente
por vedações legais, como garantia do direito do indivíduo de não ser privado da vida, liberdade e propriedade. As
garantias liberais são de cunho negativo, e consistem nos deveres públicos negativos, ou de não fazer, consistentes em
deixar viver e deixar fazer. As garantias consistem em prestações negativas, ou em não prestações.
O aspecto mais importante dessas vedações legais é a limitação do uso da força pelo Estado, o que impacta
no direito punitivo em geral, desde o direito penal ao direito de polícia administrativa. Trata-se de vedações legais
ao Estado de punir, prender, perseguir, torturar, censurar ou sancionar sem que concorram condições previamente
estabelecidas em lei. Vedações análogas garantem os direitos de liberdade também perante os poderes privados, que
não são autorizados a usurpar direitos nem mesmo em caso de consentimento dos titulares (FERRAJOLLI, 1995).
Os direitos de liberdade impõem que o Estado fique um passo atrás, de modo que lhe é proibido intervir na
esfera das liberdades em respeito ao direito de autodeterminação de cada pessoa. Por isso, é possível falar em Estado
Liberal mínimo (FERRAJOLI; BARBERIS, 2016).

2.1.4.2 Estado Social como mudança de estrutura normativa e base de legitimação
As Constituições do século XX introduziram ao lado dos tradicionais direitos de liberdade outros direitos
vitais ou fundamentais à subsistência, à alimentação, ao trabalho, à saúde, à instrução, à habitação, à informação, entre
outros (FERRAJOLI, 2014).
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Essa inovação obrigou o alargamento da noção de Estado de Direito no sentido de incluir a figura do Estado
vinculado a obrigações, além de vedações:
[...] Diferentemente dos direitos de liberdade, que são direitos de (ou faculdade de comportamentos
próprios) a que correspondem a vedações (ou deveres públicos de não fazer), estes direitos que podemos
chamar “sociais” ou também “materiais”, são direitos a (ou expectativas de comportamentos alheios) que
devem corresponder a obrigações (ou deveres públicos de fazer) (FERRAJOLI, 2006, p. 794, grifo do autor).

A diferenciação entre o Estado Liberal e o Estado Social é fruto da dicotomia entre as garantias liberais
negativas (direitos de) e as garantias sociais positivas (direitos a), que produz normas de direito público de diversos
jaezes: normas secundárias que disciplinam a atividade do Estado, e normas primárias que regulam todos os demais
aspectos públicos (FERRAJOLI, 2006).
Nesse sentido, caracteriza o Estado Liberal um Estado limitado por normas secundárias negativas, ou seja, por
vedações legais dirigidas aos órgãos de poder, assim como caracteriza o Estado Social um Estado vinculado a normas
secundárias positivas, isto é, a comandos dirigidos aos poderes públicos para que satisfaçam direitos e interesses
(FERRAJOLI, 2006).
A partir do advento do Estado Social, a mudança na estrutura das normas de direito público se faz acompanhar
pela alteração da base de legitimação do Estado que, não só não deve piorar as condições de vida de suas populações
(Estado Liberal) como deve melhorá-las (Estado Social).
A nomenclatura Social emprestada ao Estado não compromete a teoria do direito em relação às experiências
do socialismo utópico, científico e real, e significa somente um sistema consistente na garantia dos direitos sociais e na
sua efetiva satisfação (FERRAJOLI, 2006).
Os dois tipos de garantia, correspondentes aos modelos de Estado Liberal e Social, não se excluem entre si, como
pretendem os detratores dos welfare states como limitadores das liberdades, tampouco se implicam reciprocamente,
como sustentam as utopias anarquistas e marxistas-leninistas com base na ideia de um nexo indissociável entre a
perfeita igualdade e a plena liberdade (FERRAJOLI, 2006).
Os sistemas são logicamente independentes, podendo ocorrer Estados Liberais antissociais, como os da belle
époque na Europa, e Estados Sociais profundamente antiliberais, como os do socialismo real do Leste Europeu, e
ainda, Estados antiliberais e antissociais, como as ditaduras terceiro-mundistas e as ditaduras fascistas europeias. E há
os modelos de Estado Liberal-Social, que são normativamente tanto liberais quanto sociais a partir da caracterização
da estrutura de suas normas secundárias (FERRAJOLI, 2006).
No último subtítulo deste capítulo, analisa-se a Constituição de 1988 sob o aspecto das normas de caráter
social. Portanto, as referências feitas ao Estado Social, doravante, decorrem da delimitação do objeto do estudo, e não
da exclusão da dimensão liberal das garantias constitucionais, que estão presentes em nosso ordenamento.

2.2 Direitos fundamentais sociais
2.2.1 Considerações iniciais
Como visto no título anterior, a introdução de direitos prestacionais nas Constituições de modelo rígido que
se promulgaram na Europa continental e nos países em desenvolvimento a partir da metade do século XX alterou
o paradigma do Estado e do Direito. Essa mudança de paradigma tem sido analisada, muitas vezes, como uma
contraposição entre liberalismo e direitos sociais, embora Barberis aponte que, na realidade, os direitos sociais são
fruto da tradição liberal na linha de pensamento de Jonh Maynard Keynes (FERRAJOLI; BARBERIS, 2016).
A expansão do paradigma garantista desde os clássicos direitos de liberdade até os direitos sociais, fruto do
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constitucionalismo do século XX, alterou a estrutura das normas de direito público, conjugando o Estado mínimo
liberal com o Estado máximo social. Entretanto, a estrutura do paradigma, inventada pela tradição liberal, segue
sendo a dos limites e vínculos jurídicos impostos ao poder:
[...] La diferencia reside em el hecho de que mientras que los derechos de libertad – del habeas corpus
a la libertad de prensa, de reunión y de asociación – consisten esencialmente en expectativas negativas,
esto es, em inmunidades asociadas o no a facultades, de las que se siguen para los poderes públicos
prohibiciones de lesión o limitación, los derechos sociales – a la educación, a la salud y a la subsistencia –
consisten en expectativas positivas que comprometen a la esfera pública con obligaciones de prestación:
la educación, la asistencia sanitaria, las medidas de previsión y de asistencia y similares. El elemento
común viene dado por el garantismo, es decir, por las garantias, que son las modalidades activas –
prohibiciones y obligaciones – impuestas como condiciones de efectividad por las correspondientes
expectativas pasivas, negativas o positivas, em las que consisten todos los derechos constitucionalmente
estabelecidos.[...] En ambos casos, las garantías son, al mismo tiempo, las prohibiciones y las obligaciones
correlativas a los derechos fundamentales, y los limites y vínculos impuestos a todos los poderes, sean
públicos o privados, políticos o económicos (FERRAJOLI; BARBERIS, 2016, p. 55).

As garantias são o elemento comum da estrutura normativa do Estado Liberal-Social e correspondem, ao
mesmo tempo, aos direitos fundamentais enunciados constitucionalmente e aos vínculos e limites impostos não só
ao Estado, mas a todos os poderes, públicos e privados. Para entender o paradigma garantista do modelo de Estado
Liberal e Social, é necessário compreender a correlação que a teoria faz entre poderes e direitos fundamentais.

2.2.2 Poderes e direitos
A função do Direito no modelo garantista não se cumpre perante os âmbitos de vida domésticos ou puramente
privados, nem nos âmbitos das relações entre os Estados. Nessas sedes infra e suprajurídicas, permanecem e se
desenvolvem micropoderes e macropoderes selvagens, que são as formas de poder mais incontroladas e ilimitadas,
impactando os poderes jurídicos nas esferas locais e transnacionais. Trata-se de poderes de fato, cuja existência
testemunha as ocasiões em que a força supera o direito (FERRAJOLI, 1995).
Para Ferrajoli (1995), o poder é uma realidade social e histórica independente do Direito, não só
analiticamente, mas também ontologicamente. O poder comporta, assim, uma interação do ponto de vista interno
do Estado e do ponto de vista externo das pessoas, e a função do Direito no modelo garantista é minimizar o poder,
que de outro modo seria absoluto.
As manifestações de poder ultrapassam a esfera pública (arbitrariedades políticas e abuso de poderes policiais
e administrativos) e adentram a seara privada, em que o poder se manifesta no uso da força física, na exploração e
opressão familiar, no domínio econômico e no abuso interpessoal (FERRAJOLI, 1995).
O Direito seria, nesse sentido, uma técnica de minimização de poder que funciona em duas frentes: maximiza
os direitos fundamentais e limita e instrumentaliza as situações jurídicas de poder, sendo os primeiros atos carentes de
efeitos na esfera jurídica alheia e os segundos atos produtivos de efeitos na esfera jurídica alheia. Nessa linha, Ferrajoli
contradiz Bentham, para quem toda lei seria uma restrição à liberdade (FERRAJOLI, 1995).
Para Ferrajoli (1995), restringem a liberdade somente as leis que cerceiam os direitos fundamentais, como por
exemplo, normas penais que tipificam os delitos de opinião, reunião e associação. Ao contrário, as leis ditadas para a
defesa de tais direitos limitam apenas os poderes dos sujeitos mais fortes, em garantia da liberdade dos mais fracos.
Assim, as leis que protegem o trabalho limitam o poder dos patrões, ampliando a liberdade dos trabalhadores.
As leis que disciplinam o crédito e a propriedade intervêm nas relações de poder entre credores e devedores e
proprietários e coletividade. E de forma mais típica, as leis penais retiram dos particulares o poder de fazer justiça
com as próprias mãos, em suma, retiram poder dos mais fortes, outorgando liberdade aos mais fracos. A função do
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Direito, no modelo garantista, é limitar os poderes e ampliar as liberdades (FERRAJOLI, 1995).
Ferrajoli (2007) critica a teoria do direito subjetivo enquanto um aglomerado de doutrinas diversas, em
especial a privatística, a processualística, o constitucionalismo e o direito internacional, e propõe a reconstrução da
teoria do poder por meio da sua categorização como situação ativa produtora de decisão, e constitutiva de decisão na
modalidade de ato preceptivo, que produz efeitos na esfera jurídica alheia, e cuja validade depende de sua legitimidade.
O poder se materializa juridicamente em atos cuja legitimidade e validade podem ser aferidas. A validade de
um ato supõe sempre, como requisito de forma, a legitimidade do poder que é exercido, de modo que, quando um
poder não é legítimo, o ato é inválido. Um poder legítimo, doutra sorte, pode produzir um ato inválido por outras
razões, como a violação de uma norma formal ou substancial (FERRAJOLI, 2007).
Disso resulta que a plena liberdade, qual pura e simples faculdade, não se exercita mais no Estado de Direito
como ato jurídico, mas só com mero comportamento. Quando de fato o exercício de uma permissão consiste em um
ato jurídico e, por isso, na produção de um efeito, deve-se reconhecer que aquela liberdade é, na realidade, um poder, e,
portanto, sujeita a limites e vínculos normativos, seja um poder ou uma função pública ou um poder privado, como é
o direito fundamental de autonomia e, em geral, o direito potestativo (FERRAJOLI, 2007). A diferença entre liberdade
e poder é que primeira não interfere, e a segunda necessariamente interfere na liberdade alheia (FERRAJOLI, 2007).
A situação ativa tem no poder e na alocação no Estado de Direito o ponto mais complexo, pois se trata de um poder
bem diverso do poder informal ou de fato, que são os poderes cultural, religioso, afetivo, extralegal ou ilegal. Excluindose o poder constituinte, o poder jurídico é sempre efeito de decisão, de cuja validade – determinada em conformidade e
coerência com a norma formal e substancial de sua produção – depende sua legitimidade (FERRAJOLI, 2007).
A alternativa entre poder regulado e poder desregulado equivale de fato à velha questão entre governo da lei
e governo do homem, pois o primeiro encontra repercussão no correlativo dever, que consiste em uma obrigação ou
uma proibição, e o segundo tende ao absolutismo (FERRAJOLI, 2007).
Ferrajoli (1995) defende que, para além das interações que tangenciam os direitos fundamentais, as demais
interações, chamadas situações jurídicas, instituem ou convalidam situações de desigualdade jurídica e dão vida a
relações jurídicas entre poderes e deveres correlativos.
Junto a essas relações de poder-dever, ocorrem também poderes e sujeições extrajurídicas, seja porque se
desenvolvem no marco de papeis e instituições jurídicas abandonadas a dinâmicas sem controle algum (como as
potestades dos pais, maridos, patrão, superior hierárquico, que se manifestam de fato com conteúdo atípicos e, por
vezes, ilegal, seja em famílias, relações conjugais, fábricas, quartéis, escolas, hospitais e em todas as outras formas
de dependência arraigadas em aparatos burocráticos), ou porque surgem fora de qualquer papel ou instituição
jurídica em formas extralegais ou ilegais (como as potestades atípicas e menos regradas que se desenvolvem de fato
e informalmente na vida civil e econômica, nas relações de parceria e comerciais, nas de dependência e clientelismo
político, até nas formas de relação abertamente criminais) (FERRAJOLI, 1995).
Esses poderes são denominados por Ferrajoli (1995) de poderes selvagens, baseados que estão em dinheiro,
violência, coações econômicas, carreiras, carisma, sujeições psicológicas, por meio dos quais as lesões ao valor inerente
das pessoas se produzem à margem de qualquer garantia jurídica.
Tanto os poderes jurídicos quanto os extrajurídicos constituem a base da desigualdade entre as pessoas, sendo
que o primeiro produz as desigualdades formais ou jurídicas, e o segundo as desigualdades sociais ou substanciais,
estas muito mais profundas e incontroláveis do que aquelas. Ferrajoli defende, ainda, que existe um nexo biunívoco
entre poderes (jurídicos e extrajurídicos) e desigualdades (formais ou substanciais):
[...] El poder tiene el efecto específico de producir desigualdad, disparidad, serialización, disciplina,
relaciones de sujeción; La desigualdad consiste en relaciones asimétricas de poder / deber y un
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sentimiento de desigualdad en sus propias identidades y ayudarlos de acuerdo con las circunstancias. Los
poderes y derechos fundamentales se basan, por lo tanto, en diferentes formas y sujetos de subjetividad:
la igualdad producida por los derechos fundamentales es el presupuesto de las identidades de los sujetos
como personas y la libre comunicación basada en el respeto recíproco. y el reconocimiento como igual,
la desigualdad producida por los poderes legales y no legales es la presuposición de las identidades de los
sujetos a través de los roles y las jerarquías que personifican, así como las relaciones despersonalizadas
y la alienación recíproca que a través de tales funcionalidades se convierten establecer entre ellos
(FERRAJOLI, 1995, p. 933-934).

Tendo em vista que os poderes extrajurídicos tendem ao absolutismo, o controle dos micropoderes selvagens
é essencial para produzir a democracia substancial. Esta, por sua vez, se dará mediante a expansão de direitos e suas
garantias e da expansão do Estado de Direito ao maior número de âmbitos da vida e das esferas de poder, de modo que
também nelas se tutelem e sejam satisfeitos os direitos fundamentais das pessoas (FERRAJOLI, 1995).
É nesse ponto que se identifica a maior clivagem entre o pensamento de Ferrajoli e a tradição liberal clássica do
laissez faire. Para Ferrajoli, o Estado Liberal (paleoliberal), partindo da confusão entre liberdade e propriedade e entre
direitos e poderes, preservou diversos âmbitos de poder da influência do Direito e os relegou à esfera da liberdade do
cidadão, sobretudo na fábrica, na família, nos quartéis, nos hospitais, nos conventos e nas demais instituições totais
que formam ainda hoje ordenamentos particulares dentro do ordenamento geral10 (FERRAJOLI, 1995).
Daí que, segundo Ferrajoli (1995), a legitimação externa ou política de um Estado reside na sua função de
tutela dos direitos fundamentais dos cidadãos, começando pelo direito à vida que está garantido pela segurança interna
e pela paz. Essa função não se realiza nunca de maneira perfeita, eis que a ilegalidade de fato dos poderes públicos e
a permanência ou desenvolvimento de poderes selvagens públicos e privados fazem com que a legitimação externa,
e nos Estados Constitucionais de Direito também a interna, sejam sempre parciais, contingentes e condicionadas.11

2.2.3 Direitos fundamentais na teoria garantista
A teoria do Estado de Ferrajoli rompe com a tradição normativista que reduz o poder à norma fundamental
como pressuposição lógico-transcendental.12
A justificativa da existência do Estado Democrático de Direito é a garantia de manutenção de proteção dos
direitos fundamentais, e a legitimidade do Estado passa a depender das garantias (CADEMARTORI, 2006).
Segundo Cademartori (2006), os direitos fundamentais são direitos naturais positivados como alicerce da
democracia moderna. A legitimidade democrática dos governos contemporâneos passa, assim, a ser medida pelo
respeito e pela implementação dos direitos fundamentais. É a emergência e hegemonia dos direitos fundamentais na
estrutura político-jurídica dos Estados Contemporâneos que vai estruturar o modelo pós-positivista.
10

11

12

Ferrajoli (1995), contudo, previne-se contra o que chama de falácia politicista, ou seja, a ideia de que basta a força de um
poder bom para satisfazer as funções de tutela assinadas ao direito. O autor duvida até da existência de um poder bom, capaz
de desempenhar suas funções sem a mediação de complexos sistemas normativos de garantias com capacidade de limitá-lo
e vinculá-lo, instrumentalizando-o e, se necessário, deslegitimando-o e neutralizando-o. Por outro lado, previne-se ainda do
que chama de falácia garantista, ou a ideia de que a simples existência de um modelo garantista em abstrato possa por si só
controlar os poderes estatais ou privados selvagens.
A categoria poder compreende a categoria direitos: [...] Todos os direitos fundamentais - não somente os direitos políticos,
mas também os direitos civis, os direitos de liberdade, e os direitos sociais - são não apenas direitos individuais, mas também
poderes e contrapoderes sociais capazes de, além de balancear e limitar os poderes das maiorias, assegurar efetividade da
representação política. (FERRAJOLI, 2014a, p. 1196).
Kelsen (1998), ao perquerir acerca da natureza da norma fundamental, qualifica-a como aquela que é pressuposto de validade de
uma Constituição determinada em um espaço historicamente situado. É uma norma pressuposta à maneira da condição lógicotranscedental de Kant e que pode remeter a deus ou à natureza. A justificação de uma Constituição não é o poder popular ou
a soberania, mas a circunstância de logicamente não se poder perquirir dela qualquer premissa maior de validade. O poder
constituinte, para Kelsen, estava preso uma operação lógica insolúvel e, portanto, solucionada para a sua ciência do Direito.
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São direitos oponíveis ao Estado, ao Mercado e ao próprio indivíduo, na medida em que são reflexo da
concepção individualista de contrato social. São direitos históricos, fruto das condições reais coonestadas com as
condições ideais, sendo os direitos econômico-sociais uma ampliação contemporânea dos direitos de liberdade das
primeiras declarações, ou seja, originados do desenvolvimento social que propiciou o aparecimento das doutrinas
marxista, social da igreja e do intervencionismo estatal. O fundamento de validade dos direitos fundamentais é o
consenso dos homens acerca da natureza humana, sendo inalienáveis, irrenunciáveis, imprescritíveis, inclusivos (de
todos) e nunca exclusivos (como a propriedade) (CADEMARTORI, 2006).
Segundo Ferrajoli, et. al (2005), os sujeitos de direitos fundamentais são as pessoas, os cidadãos e os
trabalhadores. Os tipos de direitos fundamentais são: (a) Direitos Humanos; (b) Direitos Civis; (c) Direitos Públicos
ou Sociais; (d) Direitos Políticos. Os Direitos Humanos e os Direitos Públicos ou Sociais são direitos primários ou
substanciais, grupo em que se encontram os direitos de liberdade e os direitos sociais. Já os Direitos Civis e os Direitos
Políticos são os direitos secundários ou formais.
Quadro 2 – Classificação de Direitos Fundamentais
DIREITOS FUNDAMENTAIS

DA PESSOA

DO CIDADÃO

DIREITOS PRIMÁRIOS

DIREITOS HUMANOS

DIREITOS SOCIAIS

DIREITOS SECUNDÁRIOS

DIREITOS CIVIS

DIREITOS POLÍTICOS

Fonte: Ferrajoli, et al. (2005).

O conteúdo dos Direitos Primários ou substanciais são os Direitos de Liberdade e os Direitos Sociais. Os
Direitos de Liberdade são negativos ou de imunidade, são expectativa de omissão ou interferência: direito à vida,
liberdade pessoal, liberdade de imprensa, de associação, de reunião. Já os Direitos Sociais são direitos positivos, são
expectativa de prestação de serviço por parte do Estado ou de terceiros: saúde, educação, previdência e assistência
social (FERRAJOLI, et al., 2005).
O conteúdo dos Direitos Secundários ou formais são os Direitos Civis e os Direitos Políticos. Os Direitos Civis
são os direitos de autonomia privada, exercidos fundamentalmente por meio de atos negociais de disposição sobre
direitos patrimoniais. Os Direitos Políticos, por sua vez, são os direitos de autonomia política, exercidos por meio de
atos públicos, caracterizados por voto ativo e passivo (FERRAJOLI, et al., 2005).
Quadro 3 – Subdivisão de Direitos Fundamentais
DIREITOS FUNDAMENTAIS

DA PESSOA

DO CIDADÃO

PRIMÁRIOS (expectativas)

Liberdades de e para (negativas)

Expectativas Positivas

SECUNDÁRIOS (expectativas e poderes)

Autonomia Privada

Autonomia Política

Fonte: Ferrajoli, et al. (2005).

Os direitos primários consistem em expectativas substanciais de cunho negativo (não lesão) ou positivos
(prestação) e são substanciais. Os direitos secundários são exercidos mediante atos que produzem efeitos jurídicos
e, portanto, são poderes, e estão submetidos a limites e vínculos legais, sendo direitos instrumentais. Nesse sentido,
os direitos humanos são direitos primários das pessoas, e os direitos sociais são direitos primários dos cidadãos.
Os direitos civis, por sua vez, são os direitos secundários das pessoas, enquanto os direitos políticos são os direitos
secundários dos cidadãos (FERRAJOLI, et al., 2005).
Os Direitos Fundamentais são universais e indisponíveis. Já os direitos Patrimoniais são singulares e
disponíveis. As liberdades negativas consistem em liberdade como não impedimento, não constrição, são liberdades
de ação, ou liberdade-imunidade, nas quais o âmbito de atuação não pode ser obstaculizado. As liberdades positivas
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consistem em liberdade como autodeterminação ou autonomia, são liberdades-vontades, ou liberdade-faculdades,
conferindo a cada um a propriedade de si mesmo (FERRAJOLI, et al., 2005).
As liberdades têm, para Ferrajoli (2005), três níveis deônticos. O primeiro nível é a liberdade natural, que é
extrajurídica, uma situação de fato ou não direito, que permite fazer faticamente tudo o que é possível fisicamente, como
matar, roubar, causar dano. Essa liberdade está destinada a ser limitada pelas leis e pelos negócios entre particulares.
O segundo nível são os poderes de autonomia, que se constituem em poderes privados e públicos, civis e políticos,
cujo exercício, por meio de leis e negócios jurídicos, sempre limita a liberdade. O terceiro nível dessa deontologia são
os direitos de liberdade que, quando presentes em regras de nível constitucional, são limites ao legislador, e quando
insertas em normas de nível legal, limitam os poderes de autonomia.
Os direitos fundamentais se converteram, na era moderna, em fundamento jurídico e político do Estado de
Direito, graças à sua positivação em Constituições rígidas. Nesse aspecto, direitos fundamentais seriam, juridicamente,
apenas os direitos previstos como tais na Constituição (FERRAJOLI, et al., 2005).
Isso significa que os direitos fundamentais, por protegerem o mais fraco, estão subtraídos dos consensos
democráticos. No campo dos direitos sociais, são limitados pelos custos de satisfação via arrecadação fiscal, em
prejuízo dos direitos patrimoniais. No campo dos direitos de liberdade, trata-se de imunidades ilimitadas, dado que
suas garantias não interferem em outros direitos.
A caracterização dos direitos fundamentais na teoria garantista diverge de outras abordagens bastante
consolidadas na doutrina brasileira, como a de Sarlet (2015), que busca valores em representações abstratas como
solidariedade e fraternidade, cuja titularidade se desprende do homem indivíduo e, só então, se concretiza na proteção
de grupos humanos (família, povo, nação). Caracterizam-se como direitos de titularidade coletiva ou difusa, como
são os direitos à paz, à autodeterminação dos povos, ao desenvolvimento, ao meio ambiente e qualidade de vida, à
conservação e utilização do patrimônio histórico e cultural e o direito à comunicação. Esses novidireitos são erigidos
como resposta à erosão dos direitos e das liberdades fundamentais em face da degradação ambiental, das novas
tecnologias, da bioética, da identidade e do gênero.
Na perspectiva garantista, os direitos fundamentais são aqueles incorporados nas Constituições rígidas
típicas do Estado Liberal-Social do século XX. Possuem características universais e são atribuídos a todos enquanto
pessoas, cidadãos ou trabalhadores, quaisquer que sejam seus conteúdos, inclusive se fúteis ou moralmente
reprováveis (FERRAJOLI, 2014).
Os direitos fundamentais não são, na perspectiva garantista, o mesmo que valores fundamentais. Esses
valores podem ser invocados para que se estabeleçam quais devem ser os direitos fundamentais, e não quais são
(FERRAJOLI, et al., 2005).
Em relação aos valores que deveriam nortear o estabelecimento dos direitos fundamentais, sob o ponto de
vista da filosofia do direito, seriam pautados por: (a) a igualdade, como critério de identificação de quais direitos em
disputa merecem tutela; (b) a democracia substancial enquanto sistema de limites e vínculos impostos às maiorias, pela
limitação do conteúdo das decisões do legislador ordinário aos direitos fundamentais; (c) a paz, enquanto condição
para a necessária convivência pacífica, manutenção da vida, da integridade pessoal, dos direitos de liberdade, dos
direitos sociais à sobrevivência digna; e (d) a lei do mais fraco, como alternativa à lei do mais forte que operaria em
sua ausência, para tutelar o mais débil física, política, social e economicamente, retirando as suas vidas e liberdades
da disponibilidade privada e da disposição dos poderes públicos, por meio de normas rígidas e universais, ou seja, de
direitos fundamentais (FERRAJOLI et al., 2005).
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2.2.4 Direitos fundamentais sociais e suas garantias
A clivagem entre Estado Liberal e Estado Social equivale à clivagem entre os direitos fundamentais de liberdade
(os direitos “de”) e os direitos sociais (os direitos “a”) (FERRAJOLI, 2006).
Em relação aos direitos de liberdade, que correspondem a vedações legais e prestações negativas, os conteúdos
não são predetermináveis (por exemplo, na liberdade de expressão não é possível identificar todos os atos livres
autorizados), mas apenas seus limites (vedação de embaraçar a liberdade) ou as condições que legitimam as limitações
(ordem motivada da autoridade judicial, no caso da liberdade) (FERRAJOLI, et al., 2005).
Já em relação aos direitos sociais, que correspondem a obrigações e prestações positivas do Estado, os
conteúdos são predetermináveis, mas não os limites, que variam com o tempo, o lugar, a circunstância e, sobretudo,
com o grau de desenvolvimento econômico e civil e com as expectativas e carências da população, como, por exemplo,
os direitos à prestação de serviços de educação ou as condições de subsistência (FERRAJOLI, et al., 2005).
Nesse sentido, existiriam direitos fundamentais absolutos, hierarquicamente superordenados a todos os
outros e não limitados por nenhuma razão, como, por exemplo, o direito à vida, cuja privação nenhum delito e
qualquer razão de Estado justifica; direitos fundamentais sujeitos a limites, como, por exemplo, o direito à liberdade
de expressão, que é limitado pela vedação da calúnia e difamação; e direitos fundamentais sociais, cujos limites são
incomensuráveis diante da pobreza das garantias e da teoria do direito sobre a matéria (FERRAJOLI, et al., 2005).
Se, para a teoria garantista, o exercício do poder pelo Estado Democrático de Direito e pelos particulares
(estes na esfera das suas liberdades-poderes) é vinculado formalmente à lei vigente e materialmente à lei válida em
conteúdo compatível com o da Constituição e, em especial, com os direitos fundamentais nela previstos, o problema
da eficácia, enquanto concreção dos direitos, é o problema das garantias. Garantias, segundo Cademartori (2006), são
as técnicas de limitação do poder do Estado em respeito aos direitos fundamentais e as técnicas de implementação da
ação do Estado no tocante aos direitos sociais.
Garantias são as técnicas com as quais se tutelam e satisfazem os direitos, que consistem em necessidades ou
imunidades, ou seja, expectativas ativas ou passivas associadas ou não a faculdades. São de dois tipos: (a) primárias,
que são as proibições e obrigações correspondentes aos direitos consistentes em expectativas positivas de prestação
(como a proibição de matar, por exemplo, que corresponde ao direito à vida, e o direito de receber assistência sanitária,
que corresponde ao direito à saúde); (b) secundárias, que são as intervenções jurisdicionais tendentes a reparar ou
sancionar as violações das garantias primárias (FERRAJOLI, 1995).
Nesse sentido, Ferrajoli (1995) submete o problema das naturezas das garantias a dois princípios dotados de
um alcance garantista de caráter geral. O primeiro é o princípio da legalidade, cuja aplicação leva a um maior grau de
efetividade dos direitos sociais de subsistência, que atribuem a um grupo vulnerável um determinado crédito. Este pode
ser de médio grau de efetividade, que considera os direitos sociais de prestação de serviços de saúde e educação, cujo
atendimento exige um conjunto de normas estruturadas, ou de baixo grau de efetividade, que leva em conta os direitos
sociais de moradia e trabalho, exigindo uma legislação social muito mais complexa e, muitas vezes, irrealizável.
O segundo é o da submissão à jurisdição: para que as lesões aos direitos fundamentais sejam sancionadas
ou removidas, é necessário que tais direitos sejam adjudicáveis em juízo em relação aos sujeitos responsáveis, por
comissão e omissão, por sua respectiva violação. Tais garantias exigem uma reforma dos modelos tradicionais de
legalidade civil e administrativa, de modo a transformar em direitos perfeitos aqueles que atualmente são apenas
concessões, expectativas, interesses legítimos. Da mesma forma, demandam que as leis em matéria de serviços públicos
não apenas estabeleçam conteúdos e pressupostos de qualquer direito social, mas identifiquem os sujeitos de direito
público investidos nas correlativas obrigações funcionais, que todas as omissões ou violações de tais obrigações sejam
acionáveis em juízo pelo cidadão lesado, que a legitimação ativa seja a mesma para os direitos sociais de natureza
coletiva, não necessariamente dotados de personalidade jurídica, e que ocorra uma democratização da participação
judiciária dos cidadãos à tutela e à satisfação dos direitos (FERRAJOLI, 1995).
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Disso advém que, para o garantismo, a questão da eficácia gera o problema da legitimidade e afeta a democracia
(CADEMARTORI, 2006). Embora as garantias primárias e secundárias estejam longe de ser realizadas de forma
suficiente, os direitos, ainda que vagos e incertos em seus pressupostos legais, necessitam ser tutelados, sendo que o
regime democrático se mensura pela expansão dos direitos e sua dedução em juízo.
Segundo o mestre italiano, é isto o que, no Estado de Direito, aflige a prática da administração da justiça: a falta
de uma legalidade adequada. As fontes de legitimação da justiça são a formal, assegurada pelo princípio da legalidade e
pela sujeição do juiz à lei, e a substancial, que provém da função judiciária e de sua capacidade de tutela ou garantia dos
direitos fundamentais do cidadão. Quando a lei não oferece nenhum princípio regulador, a falta de legitimação formal
(sujeição à lei) pode comprometer a legitimidade substancial (tutela dos direitos fundamentais) (FERRAJOLI, 1995).
Ferrajoli (1995) observa existência de situações intermediárias, que vão do contraste entre as fontes de
legitimação até a total ausência de legitimação. Uma coisa é a jurisdição servir-se de apoios legais, mesmo que vagos
e imprecisos, uma vez que a tutela substancial dos direitos fundamentais exige do juiz certa discricionariedade e até
certa engenharia judiciária que lhe consinta a adjudicação para além da letra e das lacunas da lei ordinária.
Outra coisa é quando a falta de articulações legais na atribuição dos direitos e as sujeições do juiz à lei tornam
frágil e incerta a legitimidade formal. Se não existe determinação legal, nem fruto da engenharia, como no caso
dos direitos sociais de prestação positiva, nada resta ao juiz senão a denegação da justiça. Isso significa que a tutela
dos direitos, por parte dos juízes, na medida em que não existe uma legislação suficientemente precisa e unívoca,
revela-se impossível e prejudica a legitimidade na mesma medida em que parece acrescer-lhes precariamente o poder
discricionário e o papel de agentes ativos do processo legal (FERRAJOLI, 1995).
A questão da eficácia social da norma, que para a teoria garantista se amolda no problema da efetividade, é
a conjunção do que o direito é com o que ele deve-ser, é a concretização do Estado Democrático de Direito. Na falta
da adesão à norma, ocorre a cisão do dever-ser e do ser do Direito, e então as garantias devem ser acionadas para
judicializar essa ação ou omissão, reconduzindo o ser ao dever-ser (FERRAJOLI, 1995).
A questão da eficácia jurídica, por outro lado, diz respeito à legitimidade formal e substancial da jurisdição
para tutelar o direito lesionado, e daí se coloca o problema de a norma ser aplicável por seus atributos ou por atributos
analogicamente inferidos de outras normas do sistema, ou ainda não ser aplicável por ausência de atributos suficientes,
em razão de formulação inexistente, vaga ou ambígua (FERRAJOLI, 1995). Nesse sentido, a eficácia dos direitos
sociais demanda uma estrutura normativa adequada que permita sua tutela e justiciabilidade (FERRAJOLI, 1995).
Entretanto, tal diversidade estrutural das normas positivas que veiculam direitos sociais, em relação às normas
negativas que veiculam direitos de liberdade, não torna os direitos sociais meras declarações de boas intenções,
compromissos políticos ou mesmo encenações públicas destinadas a controle de populações (ABRAMOVICH;
COURTIS, 2014). Segundo Abramovich e Courtis (2014), não há um defeito de nascimento dos direitos sociais que
lhes retire a exigibilidade pelo fato de se constituírem em obrigações positivas, cuja satisfação depende de recursos
do Erário Público. Isso porque a manutenção das prerrogativas do Estado Liberal, marcadamente negativas, também
condiciona o Estado a inverter recursos na criação e manutenção de Tribunais, serventias extrajudiciais, exército,
polícias, realização de eleições, entre diversas atividades necessárias para possibilitar as liberdades.
O próprio exercício do direito à propriedade privada reclama a inversão de recursos públicos na organização
de diversos serviços públicos, vez que, à manutenção do direito de propriedade, são necessárias as atividades da justiça
civil e penal, das policias, dos registros de propriedades imóveis e automotora, dos serviços de cadastro, dos serviços
públicos de ordenação urbana, entre tantos outros (ABRAMOVICH; COURTIS, 2014).
Nesse sentido, Abramovich e Courtis (2014) defendem que as diferenças entre os direitos de liberdade e
sociais (se está a usar a definição de Ferrajoli, vez que para os autores se tratam de direitos civis e políticos e direitos
econômicos, sociais e culturais) são, na verdade, diferenças de grau de intervenção estatal, e que também as prestações
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positivas dos direitos sociais guardam uma dúplice natureza negativa, como por exemplo: o direito a saúde obriga a
prestação de serviços, mas o Estado também tem o dever de não causar doenças ou possibilitar sua propagação; o
direito à educação obriga disponibilizar serviços públicos, mas o estado também deve abster-se de piorar o processo
educacional; e o direito ao meio ambiente equilibrado implica na abstenção da destruição.
Sustentam os autores que, no campo do direito internacional, os principais documentos interpretativos do
pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais distinguem entre obrigações de respeito, obrigações
de proteção, obrigações de garantia, satisfação ou cumprimento e obrigações de promoção de direitos sociais
(ABRAMOVICH; COURTIS, 2014).
Nesse sentido, em relação ao direito de alimentação, previsto nos artigos 11.1 e 11.2 do Pacto Internacional de
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, os Estados teriam quatro obrigações: (a) de respeitar, que implica
na não expropriação de terras cultiváveis de populações que delas dependem; (b) de proteger, que corresponde ao
dever de prevenir que as pessoas se vejam privadas de recursos como acesso à terra, à água, ao mercado, ao trabalho,
por ordem de grupos econômicos dominantes; (c) de garantir, que corresponde ao dever de satisfazer diretamente
as necessidades alimentares básicas para pessoas e grupos impossibilitados de alcançarem por si o intento, inclusive
recorrendo a ajuda internacional ou implementando intervenções na propriedade da terra e nos mercados de alimentos
para possibilitar a cessação do estado de escassez alimentar; e (d) de promover, por meio de políticas de longo prazo, o
apoio técnico e profissional a camponeses para melhora dos métodos de produção e produtividade do setor agrícola,
sendo que os deveres de garantia e promoção se assemelham em relação à forma como devem ser satisfeitos e podem
ser tratados como uma obrigação unitária (ABRAMOVICH; COURTIS, 2014).
A satisfação dos direitos sociais não se esgota, portanto, no ato de dispor de recursos monetários para a
realização do direito. Sem dúvida, uma das formas mais características de cumprir as obrigações de fazer ou de dar,
em especial nas áreas da saúde, educação e moradia, é por meio da disponibilização de recursos orçamentários, mas
não só. As obrigações positivas do Estado podem se caracterizar pelo estabelecimento de uma relação direta entre o
Estado e o beneficiário, ou pela instituição de deveres a terceiros (ABRAMOVICH; COURTIS, 2014).
Alguns direitos se caracterizam pela obrigação do Estado de estabelecer algum tipo de regulação, sem a qual
o exercício desse direito não teria sentido. Nesses casos, o Estado deve regulamentar a prestação social, assim como
organizar uma estrutura competente para colocar em prática a atividade administrativa. Em outros casos, a obrigação
exige o estabelecimento de limites ou obrigações às atividades privadas, como ocorre na proibição de dispensa
imotivada do trabalho, ou na proteção do consumidor ou meio ambiente, ou na intervenção no mercado de crédito
imobiliário para possibilitar o acesso ao direito de moradia. Por fim, o Estado pode cumprir sua obrigação provendo
de serviços a população, seja por serviços públicos prestados com exclusividade, seja por coberturas mistas que
incluam aportes estatais e regulação de serviços prestados pela iniciativa privada (ABRAMOVICH; COURTIS, 2014).
Portanto, o complexo de obrigações que pode derivar de um direito é variado, sendo que os direitos sociais
(econômicos, sociais e culturais) se caracterizam por reclamar um maior leque de intervenções, e cada ausência ou
defeito de intervenção pode ser judicializado, seja por meio de denúncia quanto ao descumprimento, passando por
formas de controle de cumprimento de obrigações negativas e positivas, chegando à exigência de cumprimento de
obrigações positivas descumpridas (ABRAMOVICH; COURTIS, 2014).
Assim, o que caracteriza a existência de um direito social como direito pleno não é simplesmente o cumprimento
da obrigação pelo Estado, mas a existência de algum poder jurídico, por parte do titular do direito, para reclamar
contra a falta da prestação, o que tem sido viabilizado em diversos ordenamentos de diferentes formas, seja pelas
tutelas individuais seja pelas coletivas. Essa premissa não torna de simples solução os casos em que o direito social é
totalmente descumprido pelo Estado, quando este não estabelece as políticas públicas necessárias para possibilitar a
satisfação de um direito:
30

ESTADO SOCIAL E POBREZA NO BRASIL: GARANTISMO E RENDA BÁSICA

[...] Puede concederse que en el caso limite, es decir, el incumplimiento general y absoluto de toda obligación
positiva por parte del Estado, resulta sumamente difícil promover su cumplimiento directo a través de la
atuación judicial. Cabe otorgar razón a algunas de las tradicionais objeciones efectuadas en esta matéria:
el Poder Judicial es el menos adecuado para realizar planificaciones de política pública, el marco de um
caso judicial es poco apropiado para discutir medidas de alcance general, la discusión procesal genera
problemas de desigualdade hacia las personas afectadas por el mismo incumplimiento que no participan
del juicio, el Poder Judicial carece de médios compulsivos para la ejecución forzada de una sentencia que
condene al Estado a cumplir com la prestación omitida para todos los casos involucrados, o bién para
dictar la regulamentación omitida, la sustitución de medidas generales por decisiones ad hoc efectuadas
por el juez en el caso particular pueden resultar também fuente de desigualdades indeseablesm etcétera
(ABRAMOVICH; COURTIS, 2014, p. 42).

Com a constatação de que a efetivação dos direitos sociais é um desafio a ser superado para evitar a deslegitimação
do Estado Social, conclui-se esta parcela teórica da dissertação, que tem a função de balizar as análises normativas e sociais
a serem empreendias nos títulos subsequentes a respeito dos direitos fundamentais sociais relacionados à superação da
pobreza e às garantias constitucionais para atingir tal desiderato. Tais análises servem de base para estudar, no último
capítulo, a renda básica universal como garantia dos direitos fundamentais sociais à sobrevivência.

2.3 Erradicação da pobreza como princípio-diretriz de Estado: o dever-ser do Direito brasileiro
2.3.1 Natureza jurídica da diretriz constitucional de erradicação da pobreza
Os fundamentos da República Federativa do Brasil são, de acordo com o artigo 1º do texto constitucional
vigente, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e
o pluralismo político (BRASIL, 1988).
Tais fundamentos do Estado-nação brasileiro estão reconduzidos à democracia representativa e ao princípio
da separação dos poderes, enunciados no parágrafo único do artigo 1º, e no artigo 2º do texto constitucional em
análise: “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos
desta Constituição” e “São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário” (BRASIL, 1988).
Sob tais fundamentos e mediante o exercício partilhado do poder popular, pela via da representação ou diretamente,
o Estado brasileiro tem como objetivos fundamentais, na forma do artigo 3º da Constituição Federal de 1988:
[...] construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a
pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos,
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (BRASIL,
1988, art. 3º da Constituição Federal).

Portanto, toma-se por certo que a Constituição Federal de 1988, no Título I (Princípios Fundamentais),
estabelece um horizonte normativo que obriga a construção de um Estado Democrático de Direito por meio do
objetivo, dentre outros, de erradicação da pobreza (BRASIL, 1988).
A caracterização desse Estado de direito, que a Constituição denomina de “Estado Democrático de Direito”,
é a de um modelo de Estado Liberal e Social, típico do constitucionalismo do pós-guerra, conforme analisado nos
subtítulos anteriores.
O constituinte enunciou os fundamentos e objetivos do Estado sob a designação genérica de princípios
fundamentais. Em que consistem tais princípios fundamentais, qual é a sua relação com os direitos fundamentais e qual
normatividade detêm, são questões importantes para que se desvele o alcance do objetivo constitucional de erradicação
da pobreza no sistema do Direito.
Para Grau (2017), a existência de princípios no ordenamento jurídico, ainda que implícitos, desempenha papel
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importante na interpretação e na aplicação do Direito. Tais princípios podem ser classificados em princípios explícitos,
implícitos e princípios gerais de direito, sendo a erradicação da pobreza um princípio explícito, mas que funciona,
segundo Grau (2017), como diretriz política (ou normas-objetivo), no sentido da expressão que lhe empresta Dworkin.13
Dworkin (2010) defende que princípios são padrões que não são regras. O autor diferencia “políticas” de “princípios”:
[...] Denomino “política” aquele tipo de 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. Assim, o padrão que estabelece que
os acidentes automobilísticos devem ser reduzidos é uma política e o padrão segundo o qual nenhum
homem pode beneficiar-se de seus próprios delitos é um princípio (DWORKIN, 2010, p. 36).

Tal diferenciação ganha relevância prática na teoria política de Dworkin (2010), quando o autor estabelece a
diferença entre argumentos de política e argumentos de princípio, sendo que os primeiros fomentam ou protegem algum
objetivo coletivo da comunidade como um todo, e os segundos garantem os direitos de um indivíduo ou um grupo.
Dworkin (2010) admite que ao decidir casos concretos, em especial casos difíceis,14 o Poder Judiciário pode
recorrer tanto a argumentos de política quanto a argumentos de princípio, mas sustenta a tese de que as decisões
em casos civis, quando estão em julgamento direitos de indivíduos ou grupos, devem ser geradas por princípios, e
não por políticas.
Grau (2017), talvez por reconhecer que o contexto de produção das ideias de Dworkin seja o das Constituições
liberais clássicas dos Estados Unidos da América e da Inglaterra, cujas características informadoras do Direito são
diversas do contexto brasileiro, procura estabelecer uma nova classificação da norma do artigo 3º da Constituição
Federal de 1988, desta vez a partir dos estudos de Canotilho.15
Canotilho, por sua vez, segundo Grau (2006), classifica os princípios constitucionais a partir da análise da
Constituição de Portugal de 1976, carta essa com gênese histórica e conteúdo semelhante à carta constitucional
brasileira de 1988, como princípios jurídicos fundamentais, princípios políticos constitucionalmente conformadores,
princípios constitucionais impositivos e princípios-garantia.
A análise da celeuma doutrinária que envolve a distinção entre regras e princípios16 não é objeto deste estudo,
que pretende, sim, caracterizar a norma do artigo 3º, inciso III, primeira parte (erradicar a pobreza) da Constituição
Federal de 1988. (BRASIL, 1988).
Essa caracterização depende, entretanto, dessa identidade divergente das normas jurídicas constitucionais,
que deve ser enfrentada:
13
14
15
16

O texto de Dworkin em que Grau baseia sua análise é diverso do utilizado nesta dissertação. A edição analisada por Grau é:
DWORKING, Ronald. Taking Rigths Seriously, 5. imp. Londres, Duckworth, 1987. p. 22.
Os hard cases seriam, na teoria de Dworkin, aqueles em que nenhuma regra estabelecida dita uma decisão em qualquer
direção (DWORKIN, 2010).
O texto de Canotilho em que Grau baseia sua análise é: CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 3. ed.
Coimbra: Almedina, 1983, p. 200-203.
Segundo Ferrajoli (2014), a maior discrepância que separa as correntes doutrinárias do constitucionalismo garantista e do
constitucionalismo principialista é a que diz respeito à concepção das normas constitucionais substanciais e dos direitos
fundamentais como regras, passíveis de aplicação, ou princípios, passíveis de ponderação. Analisando as obras de Ronald
Dworkin (regras se aplicam na forma de tudo-ou-nada, princípios se ponderam), Robert Alexy (a característica das regras
é a realizabilidade, e a ausência desta é característica dos princípios) Manuel Atienza e Juan Luiz Manero (regras tem forma
interpretativa fechada e princípios formas abertas) e Gustavo Zagrebelsky (a classificação da norma jurídica depende
dos pressupostos de fato de sua aplicação), Ferrajoli (2014) identifica que todas essas classificações de normas jurídicas e
contraposições de tipos têm em comum o papel associado à ponderação dos princípios em oposição à aplicação a que estão
sujeitas as regras, inclusive as normas que versam sobre direitos fundamentais.
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[...] son reglas, y de manera más precisa, reglas deónticas, todas y solo las normas de las que cabe
configurar los atos que son su observancia o su inobservancia. Llamaré, en cambio, principios directivos,
o simplesmente directivas, a las normas que formulam objetivos politicos - por exemplo el trabajo
puesto como fundamento de la República por el art. 1 de la Constituición italiana, o el desarollo de la
cultura promovido por su art. 9 - y de las que, por eso, no son concebibles específicos atos de violación
o de observancia; en efecto, pues su referente empírico no consiste en comportamientos determinados,
cualificables como sus cumplimientos o incumplimientos, sino en políticas públicas, es decir, en complejos
heterogéneos de posibles actividades, ninguma de las cuales es abstractamente predeterminable como
su actuación o inactuación. Pero no todos los princípios consistem em simples directivas. En efecto,
existen muchas normas, formuladas en términos de expectativas y no de obligaciones o prohibiciones,
que son al mismo tiempo principios y reglas, y que llamaré de principios regulativos: es esse el caso de
la mayor parte de los derechos fundamentales y del principio de igualdad, que son normas, en las quales
principios y reglas son caras de la misma moneda (FERRAJOLI, 2014, p. 110).

Nesse sentido, Ferrajoli (2014) diferencia as regras dos princípios regulativos e dos princípios diretivos, e
define os direitos fundamentais17 tanto como regras de aplicação quanto como princípios de argumentação.
Quando funcionam como regras deônticas, os direitos fundamentais estão sujeitos à observância ou
inobservância, resultando em violação ou inatuação, segundo a noção conceitual de regras predominantes na doutrina.
Enquanto normas de status constitucional, os direitos fundamentais são normas substanciais sobre a produção jurídica,
que impõe ao legislador tanto a proibição de produção de leis contrárias a eles, sob pena de caracterização de antinomia,
quanto a obrigação de produzir leis que os efetivem, sob pena de caracterização de lacunas (FERRAJOLI, 2014).
As consequências jurídicas das antinomias são a anulabilidade ou inaplicabilidade das leis que lesionem os
direitos fundamentais, e as consequências jurídicas das lacunas são, em alguns ordenamentos, como o brasileiro e o
português, a obrigação de denúncia a órgãos legislativos por parte dos tribunais constitucionais e a aplicação de sanções
ao Poder omisso. No caso brasileiro, ainda, essas consequências jurídicas contemplam o estabelecimento de regras
transitórias para garantir o núcleo essencial do direito fundamental enquanto não sobrevier a lei, a regulamentação
ou a política pública demandada (FERRAJOLI, 2014).
Ensina Ferrajoli (2014) que, em geral, os direitos fundamentais são previstos nas Constituições como
princípios, ou seja, como enunciados de tipo aberto que proclamam explicitamente os interesses e as necessidades
vitais estipulados como valores e como razão social do pacto de convivência, deixando implícitas as garantias, que são
as obrigações e proibições que lhes correspondem.
São ambivalentes em relação ao seu conteúdo, uma vez que a sua previsão constitucional conota os valores
comunitários da liberdade, da igualdade, da saúde, da educação, da previdência social, enquanto prescrevem
diretamente as garantias primárias, que são as proibições de discriminação e de limitação ou restrição à liberdade,
ou as obrigações de prestações escolares ou sanitárias a cargo do Poder Público. Por serem regras enunciadas como
princípios, trata-se de princípios regulativos (FERRAJOLI, 2014).
Disso Ferrajoli (2014) conclui, ademais, que enquanto princípios, os direitos fundamentais podem operar
também como argumentos nas motivações da interpretação judicial ou da política legislativa, ou seja, têm função
normogenética, que significa a aptidão para justificar uma pluralidade de regras, sejam escritas ou implícitas.
Servem, portanto, de apoio à argumentação racional e podem ser utilizados como argumentos interpretativos.
A argumentação é sempre por princípios, a aplicação é sempre por regras, mas os direitos fundamentais são princípios
e regras, princípios regulativos, normas jurídicas com dupla face ou função (FERRAJOLI, 2014).
17

Conforme categorizado no subtítulo 2.2, os direitos fundamentais são aqueles qualificados como tais em Constituições
rígidas, caracterizando-se por serem direitos subjetivos com traço distintivo de universalidade (generalidade, abstração) que se
constituem em expectativas negativas de não lesão (direitos de liberdade e imunidade) ou expectativas positivas de prestação,
como são todos os direitos sociais, e que têm como correspondentes as respectivas proibições e obrigações erga omnes impostas
à esfera pública como sua garantia (FERRAJOLI, 2014).
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Com a compreensão de que regras e princípios têm características diversas, mas que determinadas normas,
como as que veiculam os direitos fundamentais, podem funcionar com dupla característica, ou seja, com a qualificação
de princípios-regra, é possível passar à análise do conteúdo normativo do artigo 3º da Constituição Federal de 1988,
que, dentre outros objetivos, elenca o da erradicação da pobreza.
Utilizando-se as categorias de Ferrajoli (2014), tem-se que o objetivo fundamental da erradicação da pobreza
é um princípio diretivo, tal qual, por método comparativo, os princípios diretivos dos artigos 1º, primeira parte;18 3º,
segunda parte;19 29º, primeira parte;20 35, primeira parte;21 47º, primeira parte22 e 9º23 da Constituição italiana.
Trata-se, portanto, de norma a respeito da qual não se pode conceber uma precisa violação, uma vez que impõe
políticas, consistentes em atividades não pré-determinadas deixadas ao alvedrio do legislador, que sejam idôneas para
alcançar as finalidades indicadas pela norma (FERRAJOLI, 2014).
Apesar disso, trata-se de norma de enorme relevância política, que define a identidade de Estado Social da
República Federativa do Brasil, ou, como quer Ferrajoli (2014), trata-se de regra constitutiva da identidade do Estado.
Contudo, a norma do artigo 3º da Constituição Federal de 1988, que encarrega o Estado de erradicar a pobreza, não
veicula direito fundamental, como faz a norma da Constituição Italiana ao encarregar o Estado de garantir o pleno emprego.
Portanto, não se aplica como regra (FERRAJOLI, 2014). Isso porque, tais princípios diretivos, segundo Ferrajoli (2014), não
conformam a esfera do indecidível ou do que se deve decidir, mas somente as finalidades que o Estado deve perseguir.
Nessa direção, os princípios diretivos não proíbem ou prescrevem atividades determinadas, mas têm um valor
deôntico limitado consistente em prescrever políticas idôneas para obter os resultados programados. Não concebem
atividades específicas que representem a sua observância débil ou sua violação, mas apontam para desejados resultados
de políticas públicas (FERRAJOLI, 2014).
Isso não significa dizer, segundo Ferrajoli (2014), que os princípios diretivos não possam ser utilizáveis, da
mesma forma que os princípios regulativos, como argumentos relevantes na interpretação constitucional para fins de
invalidar leis restritivas ou validar leis questionadas em sua constitucionalidade.
Os exemplos apontados por Ferrajoli (2014) são as sentenças 47/1976 e 189/1980, da Corte Constitucional
italiana, que reconheceram os artigos 1º, primeira parte24 e 4º, primeira parte25 da Constituição italiana como valores
fundamentais da República, concedendo-lhes grau de normatividade suficiente para invalidar lei que restringia direitos
dos trabalhadores e para validar lei que impunha limites ao direito de despedida imotivada por parte do empregador.
Feita a análise do objeto que, lembre-se, é o objetivo de erradicação da pobreza do artigo 3º, inciso III, primeira
parte, da Constituição Federal de 1988, e constatada a sua natureza de princípio diretivo, distinta dos princípios
regulativos e das regras, bem como estabelecida a sua normatividade como argumentativa e, portanto, dependente
de outros princípios diretrizes, princípios regulativos e regras para atingir um determinado grau de eficácia, cabe a
análise do concurso ou concorrência desse princípio com os demais integrantes do sistema jurídico.

18
19

20
21
22
23
24
25

A Itália é uma república Democrática, baseada no trabalho (ITALIA, 2018).
Cabe à República remover os obstáculos de ordem social e econômica que, limitando de fato a liberdade e a igualdade
dos cidadãos, impedem o pleno desenvolvimento da pessoa humana e a efetiva participação de todos os trabalhadores na
organização política, econômica e social do País (ITALIA, 2018).
A República reconhece os direitos da família como sociedade natural fundada no matrimônio (ITALIA, 2018).
A República tutela o trabalho em todas as suas formas e aplicações (ITALIA, 2018).
A República estimula e tutela a poupança em todas as suas formas (ITALIA, 2018).
A República promove o desenvolvimento da cultura e a pesquisa científica e técnica. Tutela a paisagem e o patrimônio
histórico e artístico da Nação (ITALIA, 2018).
idem
A República reconhece a todos os cidadãos o direito ao trabalho e promove as condições que tornem efetivo esse direito.
(ITALIA, 2018).
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2.3.2 Da concorrência do princípio da erradicação da pobreza com outros princípios e direitos
O objetivo de erradicação da pobreza é instrumentalizado pela própria Constituição, seja em seu relacionamento
com os demais princípios diretivos, seja no seu desdobramento em princípios regulativos que conformam os direitos
fundamentais de liberdade e sociais.
No sentido que o próprio texto constitucional dá concreção aos seus princípios diretivos, Grau (2017) identifica
na livre iniciativa prevista no art. 1º, inciso IV e 170, “caput” da Constituição Federal de 1988, um desdobramento do
princípio da liberdade, que é consagrada, principiologicamente, como fundamento da República Brasileira e como
fundamento da ordem econômica.
Ao princípio da liberdade se dá concreção, na própria Constituição, por meio das regras dos artigos 5º, incisos
II (legalidade), VI (inviolabilidade de consciência e de crença), XIII (liberdade de ofício e profissão), XIV (acesso à
informação), XV (liberdade de locomoção), XVI (liberdade de reunião), XVII e XX (liberdade de associação) e 206,
inciso II (liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber).
Também é da pena de Grau (2017) a conclusão de que o objetivo da República Federativa de Brasil de construir
uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, inciso I da Constituição de 1988) conota uma ligação normativa entre
liberdade, controle do poder, justiça social e reivindicação de melhores condições de vida, conectando as diretrizes
políticas previstas pelo constituinte com os fundamentos do Estado Social e os direitos fundamentais, que dele são a
própria identidade:
[...] Sociedade livre é sociedade sob o primado da liberdade, em todas as suas manifestações, e não
apenas enquanto liberdade formal, mas sobretudo como liberdade real. Liberdade da qual, nesse sentido,
consignado no art. 3º, I, é titular - ou cotitular, ao menos, paralelamente ao indivíduo - a sociedade.
Sociedade justa é aquela, na direção do que aponta o texto constitucional, que realiza justiça social, sobre
cujo significado adiante me deterei. Solidária, a sociedade que não inimiza os homens entre si, que se
realiza no retorno, tanto quanto historicamente viável, à Gessellschaft - a energia que vem da densidade
populacional fraternizando e não afastando uns homens dos outros.
Constituição dirigente que é, a de 1988 reclama - e não apenas autoriza - interpretação dinâmica. Voltase à transformação da sociedade, transformação que será promovida na medida em que se reconheça,
no artigo 3º - e isso se impõe -, fundamento à reivindicação pela sociedade, de direito à realização de
políticas públicas. Políticas públicas que, objeto de reivindicação constitucionalmente legitimada, hão de
importar o fornecimento de prestações positivas à sociedade (GRAU, 2017, p. 210).

Nesse sentido, para Grau (2017), os objetivos fundamentais de erradicar a pobreza e a marginalização e de
reduzir as desigualdades sociais e regionais são objetivos afins e complementares àqueles previstos nos demais incisos
do artigo 3º, e o autor os considera até mesmo positivados no inciso IV do artigo 3º (promover o bem de todos), no
princípio da dignidade da pessoa humana como fundamento da República (artigo 1º, inciso III) e no fim da ordem
econômica de assegurar a todos uma existência digna.
Sobre o objetivo de erradicação da pobreza, Grau entende que:
Nada mais projeta, revolucionariamente, senão que o homem deixe de ser vadio e pedinte (o que é
corrente), para tanto cumprindo que no mínimo se lhe assegure direito ao trabalho e condições de
dignidade. O programa que propõe não é senão o de instalação de uma sociedade estruturada segundo
o modelo do Welfare State (GRAU, 2017, p. 214).

Com efeito, o alcance normativo do objetivo constitucional de erradicação da pobreza só pode ser perquirido
tendo-se a Constituição de 1988 como texto jurídico, tarefa esta até aqui empreendida no texto. No entanto, a
Constituição também tem o caráter de manifestação histórico-política, nuance que a seguir é investigada.
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2.3.2.1 Situação histórica da Constituição Brasileira de 1988
Na qualidade de manifestação histórico-política, a Constituição de 1988 é resultado de um determinado
aperfeiçoamento histórico universal da concepção de Estado refletida em seus documentos políticos fundadores ou
refundadores, assim como da correlação de forças sociais que compuseram a Assembleia Nacional Constituinte que
redigiu seu texto.
Sarlet (2018) destaca que é possível traçar um paralelo entre a Constituição Federal de 1988 e outras
Constituições do Pós-Guerra, como a italiana de 1947, a lei Fundamental da Alemanha, de 1949, a Constituição de
Portugal, de 1976 e a Constituição Espanhola, de 1978. Ressalta, ainda, sobre a Constituição vigente:
[...] o seu cunho programático e, a despeito das diversas e importantes reformas ocorridas, ainda
marcadamente, dirigente, que resulta do grande número de disposições constitucionais dependentes
de regulamentação legislativa, estabelecendo programas, fins, tarefas, incluindo diversas ordens
(imposições) ao legislador, a serem perseguidos, implementados e assegurados pelos poderes públicos
(SARLET, 2018, p. 66).

Sobre os aspectos sócio-históricos da construção da carta constitucional de 1988, Sarlet (2018) destaca a
reação política e social da sociedade brasileira, representada na Assembleia Nacional Constituinte, contra o regime de
restrição e até mesmo aniquilação das liberdades que o país viveu entre 1964 e 1985.
Já Souza Júnior (2002) sustenta ser a Constituição de 1988 um mosaico amplo de interesses e sentimentos que
resultaram nas seguintes tendências principais do texto: (a) reinstitucionalização do país sob um regime democrático
sob a égide de um Estado de Direito calcado nos direitos fundamentais; (b) desconcentração das atribuições da
União Federal e a consequente redistribuição aos demais Entes Federativos; (c) afirmação da economia de mercado
e (d) estabelecimento de um compromisso do Estado com prerrogativas e direitos que exigem maiores recursos
orçamentários e que permitem o contrabando de privilégios de difícil justificação.
Concluída a breve digressão a respeito dos aspectos sócio-históricos da Carta Constitucional 1988 (BRASIL,
1988), que foi necessária para situar a centralidade das preocupações da sociedade com a democracia, a liberdade real,
a equalização de oportunidades e, portanto, com o combate à pobreza, é mister retornar à análise textual.
A esse respeito, ponderou-se que o objetivo de erradicação da pobreza é instrumentalizado pela própria
Constituição, seja em seu relacionamento com os demais princípios diretivos, seja no seu desdobramento em
princípios regulativos que conformam os direitos fundamentais de liberdade e sociais.
A Constituição de 1988 (BRASIL, 1988), de caráter altamente compromissário, estabelece, entre os princípios
fundamentais do fundado Estado Democrático de Direito, a cidadania, a dignidade da pessoa humana e os valores
sociais do trabalho e da livre iniciativa. Traz, ainda, como objetivos, construir uma sociedade livre, justa e solidária,
garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e
regionais, e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação. Todos esses princípios se entrelaçam e se apoiam no sentido de reafirmar a erradicação da pobreza como
objetivo de Estado.
Contudo, para uma análise mais completa do alcance normativo do princípio diretivo de erradicação da pobreza
no Brasil, deve-se cotejá-lo, também: (a) com o princípio da dignidade da pessoa humana enquanto princípio fundamental
do Estado (artigo 1º, IV, Constituição Federal de 1988) (BRASIL, 1988); (b) com os direitos sociais “em espécie” previstos
nos artigos 6º e 7º da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) e, nesse último caso, com as implicações da teoria
do mínimo existencial; e (c) com os vetores de políticas públicas estruturantes da ordem econômica e social previstas no
Título VIII da Constituição de 1988. (BRASIL, 1988).
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2.3.2.2 Combate à pobreza e dignidade da pessoa humana
Segundo Ferrajoli (2014), o princípio da dignidade da pessoa é um dos valores morais e políticos mais
importantes, ao lado da democracia, da igualdade e da liberdade. O fato de esse valor ter sido inserido em Constituições
rígidas do Século XX, como a brasileira (art. 1º, inciso III), é o sustentáculo da tese de que está superado o princípio
positivista da separação entre direito e moral.26 Trata-se de discussão muito fecunda na teoria do Direito, mas que não
poderá ser descrita nesse espaço.
O que importa destacar é que o princípio da dignidade da pessoa é valor moral fundante que ingressa no
ordenamento jurídico por eleição de critério de justiça por parte do constituinte e legislador, mas que não revela
existir tão somente uma concepção moral e política única na sociedade, tampouco que esses valores possam ser
racionalmente deduzidos da natureza humana. Isso significa que a dignidade da pessoa não é simplesmente um valor
de justiça compartilhado por todos e, portanto, “objetivo” ou “verdadeiro” (FERRAJOLI, 2014).
O que sustenta Ferrajoli (2014) é que esse valor moral da dignidade, por mais que seja compartilhado por
muitos, é ponto de vista externo ao Direito, afirmando-se historicamente em contraposição a valores diametralmente
opostos, e por ter sido consagrado em uma Constituição rígida passou a integrar o ponto de vista interno do Direito.
Os princípios e valores são incorporados em Constituições rígidas exatamente porque não estão dados e
porque não são compartilhados por todos, sendo que é a sua positivação como direito que influi na capacidade de
universalização deles na sociedade, e não o contrário (FERRAJOLI, 2014).
Os valores são estipulados nos pactos constitucionais de convivência precisamente porque não suscitam
universal consenso, e por isso, devem ser postos a salvo das contingentes maiorias contrárias. O papel das Constituições
não é, nesse sentido, refletir os valores de todos, mas estipular as cláusulas do pacto social de convivência que estão a
salvo da decisão das maiorias, desde que garantam todos (FERRAJOLI, 2014).
Dito isso, retorna-se à tipologia das normas para identificar o princípio da dignidade da pessoa humana
como um princípio regulador que atua como regra quando se trata de impor limites ao legislador, mas que atua como
elemento argumentativo quando o que está em jogo é a obrigação do Estado de atuar por meio de prestações positivas.
Nesse sentido, o princípio da dignidade da pessoa tem a natureza de regra deôntica, em que reside a
normatividade forte dos direitos fundamentais expressos por princípios constitucionais tanto em relação à legislação,
quanto à jurisdição (FERRAJOLI, 2014) quando atua para informar, por exemplo, as imunidades tributárias do artigo
150, inciso IV27 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), que limitam o poder de tributar do Estado para
garantir a dignidade da pessoa e sua mínima subsistência, ou da Lei n. 8.009/90 (BRASIL, 1990), que no artigo 1º28
veda que a residência do devedor e os móveis que a guarnecem sejam excutidos para satisfação de dívidas.
O mesmo princípio, entretanto, vai atuar como argumentativo quando, em sede de motivação de atos
legislativos ou administrativos e em sede jurisdicional, estiver em questão a obrigação estatal de decidir ou de atuar
sobre determinada prestação.
O fato de existir divergência tipológica parcial entre o princípio da dignidade da pessoa e o objetivo de
26
27
28

Ferrajoli (2014, p. 97, nota 1) identifica os autores que advogam tal tese, entre eles Dworkin, Nino, Habermas, Alexy,
Zagrebelsky, Atienza.
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios: [...] IV - utilizar tributo com efeito de confisco (BRASIL, 1988).
Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de
dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus
proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel
sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de
uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados (BRASIL, 1990. Lei Federal nº 8.009/90, art. 1º).

37

E-book publicado através do Edital 078/2021 - Série Jovens Pesquisadores - Editora Unilasalle

erradicação da pobreza não significa que um não reconduza ao outro. Sobre o estreito relacionamento existente entre
o princípio da dignidade da pessoa e, dentre outros, o objetivo de erradicação da pobreza, Sarlet pondera:
[...] Para além da tríade vida, liberdade e igualdade, também há outros direitos fundamentais (mesmo fora
do Título II da nossa Constituição) que podem ser diretamente reconduzidos ao princípio da dignidade da
pessoa humana. Saliente-se, nesse contexto, que outros princípios fundamentais podem ser considerados
como exigências da dignidade do indivíduo. Assim ocorre com o princípio democrático (art. 1º, caput),
o da soberania popular (art. 1º, parágrafo único), o do pluralismo político (artigo 1º, inciso V), bem
assim com o princípio do Estado de Direito (art. 1º, caput), por sua vez concretizados em outras normas
constitucionais, inclusive no âmbito dos direitos e garantias fundamentais [...]. O mesmo se aplica aos
diversos princípios (como, por exemplo, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa [art. 1º, inc. IV],
os objetivos fundamentais da construção de uma sociedade justa, livre e solidária [art. 3º, inc. I], ou da
erradicação da pobreza e da marginalização [art. 3º, inc. III]), que consagram, entre nós, a concepção do
Estado Social e aos quais podem ser reportados os direitos fundamentais sociais, sem que se desconsidere
a vinculação entre estes e a garantia de uma vida digna, com liberdade e igualdade reais. Não deveria haver,
por exemplo, qualquer resquício de dúvida no que concerne à importância do direito à saúde, à assistência
e previdência social, à educação, tanto para o efetivo gozo dos direitos de vida, liberdade e igualdade,
quanto para o próprio princípio da dignidade da pessoa humana (SARLET, 2018, p. 111).

Nesse sentido, sustenta Sarlet (2018) que os direitos fundamentais, dentre eles os sociais, constituem-se
em explicitações do princípio da dignidade da pessoa, e esse em critério basilar, para não só identificar os direitos
fundamentais fora de catálogo, como também para promover a criação de novos direitos fundamentais, dentro da
perspectiva da teoria de que é possível a construção de um conceito material de direitos fundamentais.
O que se observa é que, sob o ponto de vista ético-político, o desenvolvimento do princípio da dignidade
acompanha pari pasu os processos históricos que se desenrolam desde a dissolução dos estamentos medievais,
passando pela afirmação do liberalismo burguês e culminando com o reconhecimento da sociabilidade como aspecto
concorrente da importância do indivíduo enquanto valor em si. Isso significa dizer que, sempre sob o ponto de vista
ético-político, as demandas por dignidade e por justiça social se equiparam e se encontram imersas num mesmo
conjunto de valores liberais e sociais (SARMENTO, 2016).
Nesse sentido, embora possam contar com densidades normativas ou tipologias normativas diversas, os
princípios da erradicação da pobreza e da dignidade da pessoa humana (1º, inciso IV e 3º, inciso III da Constituição
de 1988) são reconduzíveis um ao outro, mas a concreção de ambos depende não só de ações e omissões dos poderes
de direito e de fato, mas de explicitação detalhada, de modo que possam ser subjetivados em direitos.

2.3.2.3 Do combate à pobreza e a teoria do mínimo existencial
Rissi (2017) entende que, muito embora a expressão “mínimo existencial” não esteja expressamente
contemplada no texto da Constituição Federal de 1988, sua presença é revelada em diversos dispositivos ao longo do
texto constitucional.
Sarmento (2016) aponta que é provável que a primeira abordagem sistematizada de uma teoria do mínimo existencial
seja de autoria de Pontes de Miranda, na obra Direitos à Subsistência e Direito ao Trabalho (1933), da qual se extrai:
Como direito público subjetivo, a subsistência realiza, no terreno da alimentação, das vestes e da
habitação, o standard of living segundo três números, variáveis para maior indefinidamente e para menor
até o limite, limite que é dado, respectivamente, pelo indispensável à vida quanto à nutrição, ao resguardo
do corpo e à instalação. É o mínimo vital absoluto. Sempre, porém, que nos referirmos ao mínimo vital,
deve-se entender o mínimo vital relativo, aquele que atentando às circunstâncias de lugar e de tempo, se
fixou para cada zona em determinado período (apud SARMENTO, 2016, p. 191).
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Na seara internacional, Sarmento (2016) credita a popularização da teoria a Otto Bachof, que precisou deduzir
do direito à vida e à integridade física previsto no artigo 2º, II, I da Constituição Alemã, um princípio de dignidade da
pessoa humana, para justificar que o Estado é devedor de prestações positivas de caráter social ao cidadão.29
O autor destaca que em 1975 foram afirmados direitos com base na teoria do mínimo existencial pelo Tribunal
Constitucional alemão,30 em jurisprudência que se mantém até hoje. Posteriormente, Tribunais Constitucionais ou
Supremas Cortes de diversos outros países, como Portugal,31 Israel, Índia e Colômbia teriam recorrido ao mesmo
conceito ou a construções similares (SARMENTO, 2016).
Foram, entretanto, as contribuições de Marx e Engels nos estudos políticos e econômicos sobre trabalho
decisivos para o estabelecimento das bases da teoria. O fenômeno histórico, próprio do modo de produção capitalista,
de redução do trabalho humano à categoria de mercadoria, marca profundamente o estudo da Economia e da Filosofia
Política no século XIX.
Para Engels (1982), a economia clássica, afirmou que o valor de uma mercadoria é o valor do seu custo de
produção e, sendo o trabalho mercadoria, na concepção de Marx, este perquiriu sobre os custos de produção da
mercadoria trabalho, ou os custos de produção do operário:
[...] na base deste modo de produção, os custos de produção do operário consistem naquela soma de
meios de subsistência ou do seu preço em dinheiro, - que são, em média, necessários para o tornarem
capaz de trabalhar, e para o substituírem por outro operário quando do seu afastamento por doença,
velhice ou morte, para reproduzir, portanto, a classe operária na força necessária (MARX; ENGELS,
1982, p. s/n).

Para Marx (1982), o salário é a soma em dinheiro que o capitalista paga por um determinado tempo de trabalho
ou pela prestação de determinado trabalho, sendo que o trabalhador vende sua força de trabalho por determinado
tempo e por determinada remuneração. O autor conclui que o trabalho é uma mercadoria, nem mais nem menos,
como o açúcar, medindo-se este com balança e aquele com o relógio. O salário é o preço dessa mercadoria, que é
a atividade vital do trabalhador, que visa a produzir não outras mercadorias, mas o próprio salário. O preço dessa
mercadoria é determinável da mesma forma que é determinável o preço de todas demais, com vínculo estreito aos
custos de produção:
[...] Ora, quais são os custos de produção da força de trabalho? São os custos que são exigidos para
manter o operário e para fazer dele um operário [...] O preço do seu trabalho será, portanto determinado
pelo preço dos meios de existência necessários [...] O preço destes custos de existência e de reprodução
constitui o salário. O salário assim determinado chama-se o mínimo do salário. Esse mínimo do salário
vale, tal como a determinação do preço das mercadorias pelos custos de produção em geral, não para
o indivíduo isolado, mas para a espécie. Operários individuais, milhões de operários, não recebem o
suficiente para poderem existir e reproduzir-se; mas o salário de toda a classe operária nivela-se a este
mínimo nas oscilações daquele (MARX; ENGELS, 1982, p. s/n).

O Tratado de Versalhes de 1919, sob o influxo das ideias marxistas, criou a Sociedade das Nações e, dentro dela,
a Organização Internacional do Trabalho (OIT), em cuja 1ª Conferência afirmou-se não ser o trabalho uma mercadoria,
devendo, pois, ser considerado inseparável da pessoa que o exerce (MORAES, 1983).
Contudo, o papel que a teoria do mínimo existencial exerce atualmente é o de fonte secundária do Direito, na qualidade
de doutrina e jurisprudência. Os séculos que nos separam do nascente capitalismo industrial inglês foram suficientes para
prover a positivação em constituições rígidas daquilo que outrora só o recurso à justiça, à equidade ou aos princípios poderia:
um contexto elaborado de direitos sociais mínimos sem os quais não se empresta dignidade ao ser humano.
29
30
31

Tribunal Administrativo Federal da Alemanha. BVerwGE 1, 159 (1954).
BVerfGE 40, 121 (1975) do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, que estabeleceu que a assistência aos desamparados
integra as obrigações de um Estado Social.
Acórdão 509/02 do Tribunal Constitucional de Portugal, que afirmou a inconstitucionalidade da norma que retirava o
acesso do rendimento social de inserção das pessoas entre 18 e 25 anos.

39

E-book publicado através do Edital 078/2021 - Série Jovens Pesquisadores - Editora Unilasalle

Nesse sentido, além da conclusão de que a teoria do mínimo existencial é deduzível do já positivado princípio
da dignidade da pessoa (RISSI, 2017), tem-se que as prestações das quais depende o mínimo existencial já estão
positivadas na Constituição como direitos fundamentais e, portanto, como normas substanciais sobre a produção
normativa (FERRAJOLI, 2014).

2.3.3 Do combate à pobreza e os direitos fundamentais sociais da Constituição de 1988
Nesse passo, os direitos fundamentais funcionam como uma explicitação dos princípios e objetivos fundamentais
do Estado e, no caso do Estado brasileiro, os direitos sociais atingiram patamar constitucional na Constituição Federal
de 1988, que no artigo 6º, na redação dada pela Emenda Constitucional 90/2015 (BRASIL, 2015a), assegura, em caráter
de direitos fundamentais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, e a assistência aos desamparados.32
Os direitos fundamentais sociais enunciados no artigo 6º da Constituição Federal de 1988, não obstante
explicitem de forma mais objetiva quais são as áreas sociais nas quais o Estado deve titularizar as ações a fim de dar
cumprimento aos princípios e objetivos fundamentais do Estado, ainda guardam certo grau de generalidade e podem
ser tipologicamente identificados como diretrizes para políticas de Estado, com densidade normativa semelhante a
dos princípios diretivos e, portanto com reduzida carga regulativa mas com importante carga argumentativa.
Se, como ensina Ferrajoli (2016), os direitos sociais, ao contrário dos direitos de liberdade, exigem do Estado
um passo à frente obrigando-o a intervir na vida dos cidadãos para garantir as correspondentes prestações sociais, a
respeito das quais, inclusive, os poderes políticos não podem se omitir de decidir, é o artigo 6º da Constituição
Federal de 1988 um passo já dado pelo próprio constituinte no sentido de explicitar quais áreas de atuação
são típicas de Estado e obrigam a respectiva prestação, e é nele que os poderes políticos devem se referenciar para
compreender a amplitude dos seus deveres de decidir a respeito.
Outro passo já dado pelo constituinte foi o de inserir, no catálogo, direitos fundamentais específicos, como os
listados nos artigos 7º a 11º da Constituição Federal, que funcionam como regras, ou seja, como normas com alto
grau regulativo que criam vínculos inequívocos ao legislador e aos demais poderes políticos, não deixando margem
para qualquer discricionariedade.
São direitos fundamentais dos trabalhadores urbanos e rurais, embora possam depender de conformação
legislativa em maior ou menor grau,33 todos aqueles citados no artigo 7º da Constituição Federal de 1988. Parte desses
direitos é passível de subjetivização mediante normas com natureza de regras, como a indenização compensatória em
caso de despedida arbitrária ou sem justa do emprego; o seguro-desemprego; o fundo de garantia por tempo de
32

33

Sarlet (2018) destaca que a opção constitucional pela enunciação dos direitos sociais no artigo 6º e no bojo do Titulo II da
Constituição Federal de 1988 demonstra que os mesmos são incontestavelmente de patamar fundamental, o que representa
um avanço uma vez que nas Cartas anteriores os direitos sociais se encontravam positivados no capítulo da ordem econômica
e social, sendo-lhes reconhecidos, via de regra, somente efeitos programáticos ou diretivos.
A conformação legislativa dos direitos fundamentais é matéria controversa que merece uma aprofundada atenção, mas que
não tem aqui espaço vital. Em linhas gerais, os direitos fundamentais funcionam prima facie, e deve-se diferenciar a atividade
legislativa que detalha configura, conforma, completa, densifica ou concretiza esses direitos, das atividades normativas que
restringem esses direitos. Em termos de limites aos direitos fundamentais, Sarlet ressalta as seguintes espécies: constitucionais,
cujo âmbito de limitação encontra-se no próprio texto da Constituição, e legais, quando a Constituição autoriza o legislador
a intervir no âmbito de proteção dos DF. No caso dos limites legais temos a Reserva legal simples, que é a atribuição de
competência ampla de restrição ao legislador, como ocorre no caso do artigo 5°, inciso LVIII da Constituição Federal de 1988
(o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei), e a reserva legal
qualificada, na qual a atribuição de competência conformadora está vinculada a critérios prévios, como por exemplo o artigo
5°, inciso XII da Constituição Federal de 1988 (é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de
dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer
para fins de investigação criminal ou instrução processual penal) (SARLET, 2018, p. 410-413).

40

ESTADO SOCIAL E POBREZA NO BRASIL: GARANTISMO E RENDA BÁSICA

serviço; o salário mínimo; a duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e a quarenta e quatro
semanais; e o décimo terceiro salário, entre outros.
Já outros, como a redução dos riscos inerentes ao trabalho, a proteção em face da automação e a promoção da
mulher no mercado de trabalho, demandam políticas públicas mais abrangentes para serem concretizados.
No que tange ao direito fundamental ao salário mínimo, se por um lado esse direito pode ser estabelecido
por norma com natureza de regra, por outro a previsão de que esse valor deva ser complexivo a ponto de ser capaz
de atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde,
lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, é disposição diretiva que depende de um grande conjunto de
políticas públicas e dos limites econômicos inerentes ao modo de produção capitalista.
Os direitos fundamentais dos artigos 6º e 7º da Constituição Federal de 1988 funcionam como conformação
constitucional do princípio-diretriz de erradicação da pobreza do artigo 3º, inciso III da Constituição Federal de 1988,
ao estabelecerem, para além das tarefas de concretizar políticas públicas em áreas delimitadas a fim de promover a
vida material digna dos cidadãos, prestações específicas devidas pelo Estado.

2.3.3.1 Dos vetores da ordem social brasileira
Além do rol de direitos políticos e civis elencado no artigo 5º da Constituição de 1988, e dos já citados direitos
sociais dos artigos 6º e 7º do texto constitucional, o constituinte de 1988 estabeleceu, no Título VII, que a ordem
econômica se funda na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, e tem por fim assegurar a todos existência
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os princípios, entre outros, da propriedade privada, da função
social da propriedade, da redução das desigualdades regionais e sociais e da busca do pleno emprego (BRASIL, 1988).
A Constituição de 1988 recupera a previsão da aquisição da propriedade urbana ou rural por usucapião presente
na Constituição de 1946, aperfeiçoa os mecanismos de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária e
determina os lindes de uma política agrícola de cunho social e de forte presença estatal (BRASIL, 1988).
Todo o Título VIII da Constituição Federal de 1988 está dedicado à ordem social, que declaradamente tem
como base o primado do trabalho, e como objetivo, o bem-estar e a justiça sociais (BRASIL, 1988).
Segundo Sarlet (2018), o artigo 6º anuncia genericamente quais são os direitos sociais básicos, sem fazer
qualquer explicitação referente ao seu conteúdo, que deverá ser buscado no capítulo da ordem econômica e, acima de
tudo, da ordem social.
Já referidos anteriormente os princípios gerais da ordem econômica, cabe, então, a análise do Título VIII
da Constituição, cujas previsões constitucionais sobre políticas sociais estão estruturadas constitucionalmente em
três vetores. O primeiro vetor é o da seguridade social, que compreende três eixos, a saber, a saúde, a previdência e
a assistência social.34 O segundo vetor compreende os eixos da educação, da cultura e do desporto.35 O terceiro vetor
contém a estruturação de políticas nos eixos temáticos de ciência, tecnologia e inovação, comunicação social e meio
ambiente, e nos eixos subjetivos da família, da criança, do adolescente, do jovem, do idoso e do índio.36
Embora Sarlet (2018) veja na geografia do texto constitucional uma falta de rigor científico e uma técnica legislativa
inadequada, ao que parece, a opção do constituinte foi muito clara no sentido de estabelecer em princípios gerais diretivos
os direitos fundamentais sociais do artigo 6º, na parte rígida da Constituição,37 mas de não deixar ao legislador a
34
35
36
37

Título VIII, Capítulo II, Seções I a IV da Constituição Federal de 1988. (BRASIL, 1988).
Título VIII, Capítulo III, Seções I a III da Constituição Federal de 1988. (BRASIL, 1988).
Título VIII, Capítulos VI a VIII da Constituição Federal de 1988. (BRASIL, 1988).
O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 estipula, em seu parágrafo 1º, que as normas definidoras dos direitos e garantias
fundamentais têm aplicação imediata, e em seu parágrafo segundo, que os direitos e garantias expressos nesta Constituição
não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a
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opção política de dar conteúdo a esses direitos. O constituinte assumiu como tarefa constitucional, fora do alcance do
poder decisório de maiorias contingentes, a estruturação das linhas gerais das políticas públicas de observância para o
legislador, no que se refere à concretização dos direitos sociais.
O texto constitucional revela um sentido de integralidade da cidadania, que não se concretiza com meias políticas
ou meras promessas, e permite uma hermenêutica humanista plena de suas preocupações sociais (SARLET, 2018).
Nesse sentido, é possível dizer que o objetivo do modelo de Estado Social (ou Democrático de Direito, como nome
utilizado pelo constituinte) fundado pela Constituição de 1988 é erradicar a pobreza em seus aspectos econômicos, bem
como todas as formas de exclusão social em seus aspectos de sujeição política, moral, intelectual, cultural e subjetiva,
comprometendo-se a suprir o déficit de poder das mulheres, da criança, do adolescente, do jovem, do idoso, do índio
e de todos os desassistidos economicamente e inferiorizados pelos poderes fáticos. Tal intento deve ser realizado por
meio de prestações estatais nas áreas de saúde, previdência, assistência social, educação, cultura, desporto e de incentivo
e garantias nas áreas de ciência, tecnologia e inovação, comunicação social e meio ambiente (BRASIL, 1988).
No vetor seguridade social, que compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e
da sociedade, destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social, previu o constituinte que
compete ao Poder Público: a organização do sistema, em seus três vetores, por meio de lei que contemple a universalidade
da cobertura e do atendimento; a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; a
seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; a irredutibilidade do valor dos benefícios; a equidade
na forma de participação no custeio; e a diversidade da base de financiamento e o caráter democrático e descentralizado da
administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do
Governo nos órgãos colegiados, sendo, inclusive, imunizadas de participar do custeio do sistema as entidades beneficentes
de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei (BRASIL, 1988).
Quanto ao eixo saúde, o constituinte o previu como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, classificando as ações e os serviços de
saúde como de relevância pública e sujeitos à regulamentação, fiscalização e controle do Estado, com execução direta
ou por meio da iniciativa privada. O constituinte de 1988 institucionalizou o Sistema Único de Saúde como rede
regionalizada e hierarquizada, organizado de acordo com as diretrizes da descentralização, com direção única em cada
esfera de governo, visando a proporcionar atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem
prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade. Previu financiamento por tributação via cobrança de
contribuições sociais e estabeleceu contingenciamento orçamentário de no mínimo 15% (quinze por cento) da receita líquida
da União, assim como estabeleceu investimentos mínimos para Estados, Distrito Federal e Municípios (BRASIL, 1988).
No eixo da previdência, o constituinte previu organização sob a forma de regime geral, de caráter contributivo
e de filiação obrigatória, de caráter financeiro e atuarial, para: cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e
idade avançada; proteção à maternidade e gestante; proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário;
concessão de salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda; e pensão por morte
do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes. Previu a possibilidade do estabelecimento,
por lei complementar, de critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria nos casos de atividades exercidas sob
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e nos casos de segurados portadores de deficiência,
estipulando benefício não inferior ao salário mínimo e prevendo reajustamento para manutenção do valor real, a
gratificação natalina aos aposentados e pensionistas, além de regras gerais de concessão dos benefícios (BRASIL, 1988).
Desde 2005 prevê também, nesse eixo, o estabelecimento por lei de sistema especial de inclusão previdenciária
República Federativa do Brasil seja parte. Já o artigo 60, parágrafo 4º estabelece que não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais. (BRASIL, 1988).
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para atender a trabalhadores de baixa renda ou sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho
doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda, garantindo-lhes acesso
a benefícios de valor igual a um salário mínimo, com alíquotas e carências inferiores às vigentes para os demais
segurados do regime geral de previdência social (BRASIL, 1988).
No eixo da assistência social, o constituinte previu prestação aos necessitados independentemente de contribuição
à seguridade social, tendo como objetivos a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; o
amparo às crianças e adolescentes carentes; a promoção da integração ao mercado de trabalho; a habilitação e reabilitação
das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; e a garantia de um salário
mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover
à própria manutenção ou de tê-la provida pela família, conforme dispuser a lei (BRASIL, 1988).
No mesmo âmbito, previu-se, ainda, que as ações serão financiadas com recursos do orçamento da seguridade
social e de outras fontes, e organizadas segundo as diretrizes de descentralização político-administrativa. Os programas
são coordenados e normatizados pela esfera federal e coordenados e executados pelas esferas estadual e municipal,
bem como por entidades beneficentes e de assistência social, contando com a participação da população por meio
de organizações representativas, de formulação das políticas e de controle das ações em todos os níveis. Facultou-se,
ainda aos Estados e ao Distrito Federal vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social até cinco décimos
por cento de sua receita tributária líquida38 (BRASIL, 1988).
Já no segundo vetor, que tem como eixos a educação, a cultura e o desporto, o constituinte previu, em relação ao
primeiro eixo, tratar-se de direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho. O constituinte estabeleceu como princípios do eixo, entre outros, a igualdade de condições
de acesso e permanência na escola e a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais (BRASIL, 1988).
A Constituição prevê como garantias do direito à educação: que a o acesso à educação básica é direito subjetivo
do cidadão, e de prestação obrigatória e gratuita por parte do Estado dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade,
assegurada sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; que o ensino médio deve ser
progressivamente universalizado; que a rede regular de ensino, preferencialmente, deve prestar atendimento educacional
especializado aos portadores de deficiência; que deve ser prestada a educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças
até 5 (cinco) anos de idade; que a todos deve ser garantido o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e
da criação artística, segundo a capacidade de cada um; que deve existir oferta de ensino noturno regular, adequado às
condições do educando; e que o atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, deve contemplar
38

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social,
e tem por objetivos: I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; II - o amparo às crianças e
adolescentes carentes; III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; IV - a habilitação e reabilitação das pessoas
portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; 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 à própria
manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Art. 204. As ações governamentais na área da
assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, além de outras
fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes: I - descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação
e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal,
bem como a entidades beneficentes e de assistência social; II - participação da população, por meio de organizações
representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Parágrafo único. É facultado aos
Estados e ao Distrito Federal vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social até cinco décimos por cento de sua
receita tributária líquida, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de: (Incluído pela Emenda Constitucional nº
42, de 19.12.2003) I - despesas com pessoal e encargos sociais; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
II - serviço da dívida; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) III - qualquer outra despesa corrente não
vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
(BRASIL, 1988).
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programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Prevê, ainda que
os sistemas de ensino são de competência colaborativa de todos os Entes federativos, sendo que à União compete
organizar e financiar o sistema federal de ensino e exercer função redistributiva e supletiva, de forma a garantir
equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica
e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Aos Municípios compete prioritariamente o ensino
fundamental e a educação infantil, e aos Estados e Municípios, o ensino fundamental e médio (BRASIL, 1988).
Ademais, a Constituição garante para a manutenção e o desenvolvimento do ensino a aplicação mínima de
dezoito por cento, para a União, e de vinte e cinco por cento, para Estados, Municípios e Distrito Federal, da receita de
impostos, e institui como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-educação, incidente sobre
a folha de salários (BRASIL, 1988).
A Constituição encarregou, ainda, o legislador, de elaborar o planejamento decenal do eixo por meio de plano
nacional de educação, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir
diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino
em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas
federativas que conduzam a: erradicação do analfabetismo; universalização do atendimento escolar; melhoria da
qualidade do ensino; formação para o trabalho; promoção humanística, científica e tecnológica do país; e estabelecimento
de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto (BRASIL, 1988).
No segundo eixo, da cultura, há a previsão de garantia, para todos, pelo Estado, do pleno exercício dos direitos
culturais e de acesso às fontes da cultura nacional, com apoio e incentivo à valorização e à difusão das manifestações
culturais. A Constituição faculta aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo estadual de fomento à cultura até
cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, para financiar programas e projetos culturais (BRASIL, 1988).
O terceiro eixo desse vetor contém o dever do Estado de fomentar práticas desportivas formais e não formais
como direito individual, destinando recursos prioritários ao desporto educacional e incentivando o lazer como forma
de promoção social (BRASIL, 1988).
O Constituinte garante, ainda, a estrutura de políticas públicas nos eixos temáticos de ciência, tecnologia e
inovação, comunicação social e meio ambiente, e nos eixos subjetivos da família, da criança, do adolescente, do jovem,
do idoso e do índio. Nesse último eixo, dispõe sobre a família como base da sociedade e credora da proteção do Estado,
obriga a gratuidade do casamento civil, reconhece a união estável e a igualdade entre homens e mulheres na relação
conjugal, assim como determina o desenvolvimento de políticas públicas para o planejamento familiar, a prevenção
e o combate à violência doméstica, prevê prioridade aos direitos da criança, do adolescente e do jovem no que diz
respeito ao direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, e a respectiva proteção dessas pessoas contra toda forma
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 1988).
A Constituição, ainda, estabelece: a obrigatoriedade da promoção de programas de assistência integral
à saúde da criança, do adolescente e do jovem, com aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à
saúde na assistência materno-infantil; a criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as
pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do
jovem portador de deficiência; idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho com garantia de direitos
previdenciários e trabalhistas; a garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola; e o estímulo do
Poder Público, por meio de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob
a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado e o desenvolvimento de programas de prevenção
e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins. Em
relação aos idosos, prevê o dever de amparo e a gratuidade dos transportes coletivos urbanos aos maiores de sessenta
e cinco anos (BRASIL, 1988).
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Por fim, aos índios, garante, além da proteção de sua organização social e cultural, o direito originário sobre as terras
que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las e fazer respeitar seus bens e recursos (BRASIL, 1988).
Com a análise do amplo rol de direitos e garantias sociais previstos na Constituição Federal de 1988, como
desdobramento dos direitos fundamentais enunciados no artigo 6º do texto constitucional, encerra-se este tópico, que
caracterizou o dever-ser do Direito brasileiro, passando-se, a seguir, a caracterizar como é o Direito brasileiro em termos
de combate à pobreza, por meio da experiência institucional recente.
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3 CAPÍTULO II - A EXPERIÊNCIA INSTITUCIONAL BRASILEIRA
3.1. A experiência institucional brasileira de enfrentamento da pobreza: o ser do direito brasileiro
3.1.1 Considerações iniciais
O título anterior foi dedicado à análise da ordem constitucional vigente, sob a delimitação do relacionamento
da questão social com a pobreza e, portanto, indica o dever-ser do direito vigente no Brasil, elencando as aspirações
constitucionais em termos de direitos fundamentais sociais e de subsistência.
Neste novo título, pretende-se analisar como estão estruturadas as políticas públicas, que têm o papel de
concretizar os direitos fundamentais sociais e atender aos objetivos constantes nos princípios fundamentais do Estado.

3.1.2 História das Políticas Públicas de Combate à Pobreza no Brasil
3.1.2.1 Dos direitos sociais nas Constituições brasileiras
Embora teoricamente cada nova ordem constitucional signifique uma fundação (ou refundação) do Estado,
não se pode desprezar a realidade do processo histórico de construção do Estado nacional brasileiro para fins de
entendimento de como são, hoje, as políticas públicas voltadas à concreção dos direitos sociais.
Nesse diapasão, é preciso realizar uma breve incursão histórica pelas Constituições brasileiras a fim
de identificar os princípios basilares das políticas de Estado que, ao menos, deveriam ter sido desenvolvidas por
mandamento constitucional, verificando as que efetivamente receberam algum tipo de efetivação por parte do
legislador e do Administrador Público.
Em nível internacional, segundo Sarlet (2018), as preocupações com o social se identificam em relação à
aspiração pela igualdade nas Declarações e Constituições do período revolucionário francês, não apenas na Declaração
de Direitos de 1789, mas também na Constituição de 1791 e, principalmente, na Constituição Jacobina de 1793, de
inspiração rousseauniana, na qual chegaram a ser reconhecidos os direitos ao trabalho, à instrução e à assistência aos
desamparados. Sarlet (2018) indica a presença de tutelas sociais na Constituição Francesa de 1848 e na Constituição
Alemã de 1849, que não vigorou.
Ferrajoli (2006) também identifica a existência de direitos sociais na Constituição Francesa de 1791, que
determinava a criação de um estabelecimento geral de seguros públicos para educar as crianças abandonadas, alojar
os pobres desamparados e fornecer trabalho aos aptos, assim como de estabelecimentos de ensino.
Já a Constituição Francesa de 1793 estabelecia, além disso, que os seguros públicos são “dívida sagrada” que
a sociedade tem para com os pobres, desafortunados e desempregados, devendo, portanto, provê-los de trabalho
ou de meios de subsistência quando não têm idade para trabalhar, assim como garantir a instrução pública gratuita.
(FERRAJOLI, 2006).
Souza Júnior (2002), por sua vez, situa o constitucionalismo social na tradição da Constituição de Weimar de
1919 e da Espanha de 1931.
Ao analisar as Constituições brasileiras, verifica-se que a Constituição de 1824 (BRASIL, 1886), na realidade,
faz duas referências a direitos sociais: educação e saúde.39 A Constituição republicana de 1891 (BRASIL, 1891), por
39

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Políticos dos Cidadãos Brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança
individual e a propriedade, é garantida pela Constituição do Império, pela maneira seguinte. XXXI. A Constituição também
garante os soccorros publicos. XXXII. A Instrucção primaria, e gratuita a todos os Cidadãos (BRASIL, 1886).
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sua vez, foi silente a respeito de direitos sociais, inclusive não fazendo qualquer alusão ao ensino gratuito ou à
garantia de socorros públicos.40
A Constituição de 1934 (BRASIL, 1934) é, por sua vez, o texto constitucional que só pode ser comparado
com a Carta de 1988 (BRASIL, 1988) em termos de direitos sociais. Tal legislação inclui a subsistência como direito
e garantia individual e o direito do brasileiro a prover sua família através do trabalho honesto; submete o direito de
propriedade ao interesse social e coletivo; proíbe a prisão por dívidas; institui a assistência judiciária gratuita; estabelece
a subsistência digna como escopo da ordem social; estabelece amplo rol de direitos dos trabalhadores; cria a justiça
do trabalho; e estabelece a competência da União, dos Estados e Municípios para assegurar amparo aos desvalidos
por meio de serviços especializados e serviços sociais, para estimular a educação, amparar a maternidade e a infância,
socorrer as famílias de prole numerosa e proteger a juventude contra toda exploração, bem como contra o abandono
físico, moral e intelectual, adotando medidas legislativas e administrativas tendentes a restringir a mortalidade e a
morbidade infantis e a cuidar da higiene social. Da mesma forma, obriga os maiores empregadores a prestarem ensino
gratuito; estabelece a obrigação da União de organizar o combate nacional às doenças endêmicas; exige o amparo
à maternidade; obriga a gratuidade do casamento e das certidões de nascimento; ordena o ensino público gratuito
aos brasileiros e estrangeiros residentes no país com fundamento na solidariedade humana e institui a imunidade
tributária das instituições privadas de ensino41 (BRASIL, 1934).
40

41

O artigo 72 da Constituição de 1891, que guardava o rol de direitos e garantias individuais, previa simplesmente em seu
caput. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à
liberdade, à segurança individual e à propriedade nos termos seguintes (BRASIL, 1891).
Art. 113. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no paiz a inviolabilidade dos direitos concernentes à
liberdade, à subsistencia, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: 17) É garantido o direito de propriedade,
que não poderá ser exercido contra o interesse social ou collectivo, na fórma que a lei determinar. 30) Não haverá prisão por dividas
multas ou custas; 32) A União e os Estados concederão aos necessitados assistencia judiciaria, creando, para esse effeito, orgãos
especiaes, e assegurando a isenção de emolumentos, custas, taxas e sellos; 34) A todos cabe o direito de provêr à própria subsistencia
e à da sua familia, mediante trabalho honesto. O poder público deve amparar, na fórma da lei, os que estejam em indigencia. Art. 115.
A ordem economica deve ser organizada conforme os principios da justiça e as necessidades da vida nacional, de modo que possibilite
a todos existencia digna. Dentro desses limites, é garantida a liberdade economica. Os poderes publicos verificarão, periodicamente,
o padrão de Paragrapho unico. vida nas varias regiões do paiz. Art. 121. A lei promoverá o amparo da producção e estabelecerá as
condições do trabalho, na cidade e nos campos, tendo em vista a protecção social do trabalhador e os interesses economicos do paiz.
§ 1o A legislação do trabalho observará os seguintes preceitos, além de outros que collimem melhorar as condições do trabalhador:
a) prohibição de differença de salario para um mesmo trabalho, por motivo de edade, sexo, nacionalidade ou estado civil; b) salario
minimo, capaz de satisfazer, conforme as condições de cada região, ás necessidades normaes do trabalhador; c) trabalho diario não
excedente de oito horas, reduziveis, mas só prorrogaveis nos casos previstos em lei; d) prohibição de trabalho a menores de 14 annos;
de trabalho nocturno a menores de 16; e em industrias insalubres, a menores de 18 annos e a mulheres; e) repouso hebdomadario, de
preferencia aos domingos; f) férias annuaes remuneradas; g) indemnização ao trabalhador dispensado sem justa causa; h) assistencia
medica e sanitaria ao trabalhador e à gestante, assegurado a esta descanso antes e depois do parto, sem prejuizo do salario e do
emprego, e instituição de previdencia, mediante contribuição egual da União, do empregador e do empregado, a favor da velhice, da
invalidez, da maternidade e nos casos de accidentes de trabalho ou de morte; i) regulamentação do exercicio de todas as profissões; j)
reconhecimento das convenções collectivas de trabalho. § 5o A União promoverá, em cooperação com os Estados a organização de
colonias agricolas, para onde serão encaminhados os habitantes de zonas empobrecidas, que o desejarem, e os sem trabalho. Art. 122.
Para dirimir questões entre empregadores e empregados, regidas pela legislação social, fica instituida a Justiça do Trabalho, à qual não
se applica o disposto no Capítulo IV do Título I. Art. 123. São equiparados aos trabalhadores, para todos os effeitos das garantias e
dos beneficios da legislação social, os que exercem profissões liberaes. Art. 139. Toda empresa industrial ou agricola, fóra dos centros
escolares, e onde trabalharem mais de cincoenta pessoas, perfazendo estas e os seus filhos, pelo menos, dez analphabetos, será obrigada
a lhes proporcionar ensino primario gratuito. Art. 140. A União organizará o serviço nacional de combate ás grandes endemias do
paiz, cabendo-lhe o custeio, a direcção technica e administrativa nas zonas onde a execução do mesmo exceder as possibilidades
dos governos locaes. Art. 149. A educação é direito de todos e deve ser ministrada, pela familia e pelos poderes publicos, cumprindo
a estes proporcional a brasileiros e a estrangeiros domiciliados no paiz, de modo que possibilite efficientes factores da vida moral e
economica da Nação, e desenvolva num espirito brasileiro a consciencia da solidariedade humana. Os estabelecimentos particulares
de educação gratuita primaria ou profissional, officialmente considerados idoneos, serão isentos de qualquer tributo. (BRASIL, 1934).
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A Carta de 1937 (BRASIL, 1937) regride significativamente em relação aos direitos sociais previstos na
Constituição de 1934 (BRASIL, 1934), afastando o Brasil do constitucionalismo social inspirado na Constituição de
Weimer de 1919 e da Espanha 1934. Destacam-se, na Constituição em questão, traços explicitamente autoritários
(SOUZA JUNIOR, 2002).
A Constituição de 1946 (BRASIL, 1946),42 que marca a redemocratização após o período autoritário sob
comando de Getúlio Vargas (1937-1945), tem as características liberais clássicas de garantir a vida, a liberdade, a
segurança individual e a propriedade, mas contém traços de constitucionalismo social, visto que que restringe a prisão
civil por dívidas aos casos de depósito infiel e prestação alimentícia; prevê a assistência judiciária gratuita; funda ordem
social no dever e direito ao trabalho como subsídio para uma vida digna; prevê a desapropriação por interesse social;
estabelece planos de colonização de terras públicas devolutas com preferência a moradores de zonas empobrecidas
e a desempregados, bem como o usucapião por interesse social de terras; estabelece um considerável rol de direitos
aos trabalhadores; determina a gratuidade do casamento; prevê a assistência à maternidade, infância e adolescência; e
estabelece a educação como direito de todos, prestada pelo Estado sem exclusão da iniciativa privada, sendo o ensino
primário gratuito a todos, e os demais níveis aos que não disponham de recursos (BRASIL, 1946).
Já sob novo período autoritário, a Constituição de 1967 (BRASIL, 1967) manteve o rol de direitos e garantias
individuais da Constituição de 1946 (BRASIL, 1946), mas previu a possibilidade de suspensão desses direitos por abuso
42

Art. 141. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes
à vida, à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos têrmos seguintes: § 32. Não haverá prisão civil por dívida, multa
ou custas, salvo o caso do depositário infiel e o de inadimplemento de obrigação alimentar na forma da lei. O poder público,
na forma que a lei estabelecer, concederá assistência § 35. judiciária aos necessitados. Art. 145. A ordem econômica deve ser
organizada conforme os princípios da justiça social, conciliando a liberdade de iniciativa com a valorização do trabalho humano.
Parágrafo único. A todos é assegurado trabalho que possibilite existência digna. O trabalho é obrigação social. 147. O uso da
propriedade será condicionado ao bem-estar social. A lei poderá, com observância do disposto no art. 141, § 16, promover a
justa distribuição da propriedade, com igual oportunidade para todos. Art. 156. A lei facilitará a fixação do homem no campo,
estabelecendo planos de colonização e de aproveitamento das terras públicas. Para êsse fim, serão preferidos os nacionais e,
dentre êles, os habitantes das zonas empobrecidas e os desempregados. § 3o Todo aquêle que, não sendo proprietário rural nem
urbano, ocupar, por dez anos ininterruptos, sem oposição nem reconhecimento de domínio alheio, trecho de terra não superior
a vinte e cinco hectares, tornando-o produtivo por seu trabalho e tendo nêle sua morada, adquirir-lhe-á a propriedade, mediante
sentença declaratória devidamente transcrita. Art. 157. A legislação do trabalho e a da previdência social obedecerão aos seguintes
preceitos, além de outros que visem à melhoria da condição dos trabalhadores: I – salário mínimo capaz de satisfazer, conforme
as condições de cada região, as necessidades normais do trabalhador e de sua família; II – proibição de diferença de salário para
um mesmo trabalho por motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil; III – salário do trabalho noturno superior ao do
diurno; IV – participação obrigatória e direta do trabalhador nos lucros da emprêsa, nos têrmos e pela forma que a lei determinar;
V – duração diária do trabalho não excedente a oito horas, exceto nos casos e condições previstos em lei; VI – repouso semanal
remunerado, preferentemente aos domingos e, no limite das exigências técnicas das emprêsas, nos feriados civis e religiosos, de
acôrdo com a tradição local; VII – férias anuais remuneradas; VIII – higiene e segurança do trabalho; IX – proibição de trabalho
a menores de quatorze anos; em indústrias insalubres, a mulheres e a menores de dezoito anos; e de trabalho noturno a menores
de dezoito anos, respeitadas, em qualquer caso, as condições estabelecidas em lei e as exceções admitidas pelo juiz competente;
X – direito da gestante a descanso antes e depois do parto, sem prejuízo do emprêgo nem do salário; XI – fixação das percentagens
de empregados brasileiros nos serviços públicos dados em concessão e nos estabelecimentos de determinados ramos do comércio
e da indústria; XII – estabilidade, na emprêsa ou na exploração rural, e indenização ao trabalhador despedido, nos casos e nas
condições que a lei estatuir; XIII – reconhecimento das convenções coletivas de trabalho; XIV – assistência sanitária, inclusive
hospitalar e médica preventiva, ao trabalhador e à gestante; XV – assistência aos desempregados; XVI – previdência, mediante
contribuição da União, do empregador e do empregado, em favor da maternidade e contra as conseqüências da doença, da velhice,
da invalidez e da morte; XVII – obrigatoriedade da instituição do seguro pelo empregador contra os acidentes do trabalho. Art.
164. É obrigatória, em todo o território nacional, a assistência à maternidade, à infância e à adolescência. A lei instituirá o amparo
das famílias de prole numerosa. Art. 166. A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola. Deve inspirar- -se nos
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Art. 167. O ensino dos diferentes ramos será ministrado pelos
poderes públicos e é livre à iniciativa particular, respeitadas as leis que o regulem. Art. 168. A legislação do ensino adotará os
seguintes princípios: I – o ensino primário é obrigatório e só será dado na língua nacional; II – o ensino primário oficial é gratuito
para todos, o ensino oficial ulterior ao primário sê-lo-á para quantos provarem falta ou insuficiência de recursos; III – as emprêsas
industriais, comerciais e agrícolas, em que trabalhem mais de cem pessoas, são obrigadas a manter ensino primário gratuito para
os seus servidores e os filhos destes.
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do titular. Fundou a ordem social na valorização do trabalho como condição da dignidade humana e na função social da
propriedade, dispondo sobre a desapropriação por interesse social, e estabeleceu um rol de direitos aos trabalhadores
para melhoria de sua condição social. Manteve as disposições da Constituição de 1946 (BRASIL, 1946) em relação à
gratuidade do casamento; à assistência à maternidade, infância e adolescência; e à educação como direito de todos,
prestada pelo Estado sem exclusão da iniciativa privada, sendo o ensino primário gratuito a todos, e os demais níveis
aos que não disponham de recursos43 (BRASIL, 1967).

3.1.2.2 Da evolução histórica da proteção social no Brasil
Segundo Carvalho (2004), durante 108 anos de história do Brasil, entre a independência (1822) e o fim da
primeira República (1930), a única evolução da cidadania foi a abolição da escravatura em 1888. Esse evento, embora
tenha incorporado os ex-escravos aos direitos civis, foi mais formal do que real.
Antes da independência, Carvalho (2004) destaca que a colonização foi marcada por ser uma conquista dos
colonizadores sobre povos seminômades que se encontravam na idade da pedra polida, e que foram exterminados
por guerras, escravização e doenças.
A partir da segunda metade do século XVII, começaram a ser trazidos os cativos da África, sendo que a
escravidão e a grande propriedade não foram terreno fértil para a universalização de direitos. Entre escravos e senhores,
existia uma população legalmente livre, a qual faltava toda e qualquer condição de exercício de direitos, sobretudo
a educação. Estes dependiam dos grandes proprietários para morar, trabalhar e defender-se contra o arbítrio dos
detentores do poder político e econômico. Os direitos civis e políticos beneficiavam a muito poucos, e a assistência
social estava a cargo da Igreja e de particulares, de modo que as manifestações de espírito cívico eram limitadas às
diversas revoltas e guerras civis do período colonial (CARVALHO, 2004).
No período da independência até o final da primeira República, estiveram em foco os direitos políticos e, a
partir da abolição da escravatura, os direitos civis receberam alguns influxos de cidadania, em especial em função da
formação de uma classe operária urbana que em 1920 contava com 275.512 membros, quase todos em São Paulo e
Rio de Janeiro (CARVALHO, 2004).
43

Art. 151. Aquêle que abusar dos direitos individuais previstos nos parágrafos 8º, 23, 27 e 28 do artigo anterior e dos direitos políticos,
para atentar contra a ordem democrática ou praticar a corrupção, incorrerá na suspensão dêstes últimos direitos pelo prazo de dois a dez
anos, declarada pelo Supremo Tribunal Federal, mediante representação do Procurador-Geral da República, sem prejuízo da ação civil
ou penal cabível, assegurada ao paciente a mais ampla defesa. Art. 157. A ordem econômica tem por fim realizar a justiça social, com base
nos seguintes princípios: I – liberdade de iniciativa; II – valorização do trabalho como condição da dignidade humana; III – função social
da propriedade; IV – harmonia e solidariedade entre os fatôres de produção; V – desenvolvimento econômico; Art. 158. A Constituição
assegura aos trabalhadores os seguintes direitos, além de outros que, nos têrmos da lei, visem à melhoria de sua condição social: I –
salário mínimo capaz de satisfazer, conforme as condições de cada região, as necessidades normais do trabalhador e de sua família; II
– salário-família aos dependentes do trabalhador; III – proibição de diferença de salários e de critério de admissões por motivo de sexo,
côr e estado civil; IV – salário de trabalho noturno superior ao diurno; V – integração do trabalhador na vida e no desenvolvimento
da emprêsa, com participação nos lucros e, excepcionalmente, na gestão, nos casos e condições que forem estabelecidos; VI – duração
diária do trabalho não excedente de oito horas, com intervalo para descanso, salvo casos especialmente previstos; VII – repouso semanal
remunerado e nos feriados civis e religiosos, de acôrdo com a tradição local; VIII – férias anuais remuneradas; IX – higiene e segurança
do trabalho; X – proibição de trabalho a menores de doze anos e de trabalho noturno a menores de dezoito anos, em indústrias insalubres
a êstes e às mulheres; XI – descanso remunerado da gestante, antes e depois do parto, sem prejuízo do emprêgo e do salário; XII –
fixação das percentagens de empregados brasileiros nos serviços públicos dados em concessão e nos estabelecimentos de determinados
ramos comerciais e industriais; XIII – estabilidade, com indenização ao trabalhador despedido, ou fundo de garantia equivalente; XIV
– reconhecimento das convenções coletivas de trabalho; XV – assistência sanitária, hospitalar e médica preventiva; XVI – previdência
social, mediante contribuição da União, do empregador e do empregado, para seguro-desemprêgo, proteção da maternidade e nos
casos de doença, velhice, invalidez e morte; XVII – seguro obrigatório pelo empregador contra acidentes do trabalho; XVIII – proibição
de distinção entre trabalho manual, técnico ou intelectual, ou entre os profissionais respectivos; XIX – colônias de férias e clínicas de
repouso, recuperação e convalescença, mantidas pela União, conforme dispuser a lei; XX – aposentadoria para a mulher, aos trinta anos
de trabalho, com salário integral; XXI – greve, salvo o disposto no art. 157, § 7º.
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Foi o movimento operário, sob ideias inicialmente anarquistas e posteriormente comunistas (o partido
comunista foi fundado em 1922), que impulsionou a luta por direitos básicos de organização, manifestação, liberdade
profissional, greve e por uma legislação trabalhista que regulasse horário de trabalho, descanso semanal, férias, seguro
de acidentes de trabalho e aposentadoria. No entanto, a cooptação clientelista, por um lado, e a repressão, por outro,
limitaram os direitos reconhecidos no período (CARVALHO, 2004).
Destaca-se que a legislação social do período se limitou ao reconhecimento dos sindicatos rurais e urbanos
(1903 e 1907), ao Código de Menores de 1927, à lei de acidente de trabalho de 1919, à criação do Conselho Nacional
do Trabalho em 1923, à lei de férias de 1926, à criação da Caixa de aposentadoria e pensão para ferroviários de 1923
e à caixa dos funcionários da União em 1926. Ao final da primeira república, havia 47 Caixas, que congregavam 8 mil
operários e cerca de 7 mil pensionistas (CARVALHO, 2004). Segundo Vianna (2011), as Caixas eram organizadas por
empresa, e, portanto, seus beneficiários e contribuintes se limitavam ao universo do empreendimento.
A assistência social no período estava quase que exclusivamente nas mãos de associações particulares, e
ainda remanesciam algumas irmandades religiosas da época colonial, que ofereciam a seus membros apoio para
tratamento de saúde, auxílio funerário, empréstimos e pensões para viúvas e filhos. Essas entidades eram fechadas,
ou seja, prestavam auxílio aos seus membros sob base contratual, com benefícios proporcionais às contribuições.
Existiam, ainda, as Santas Casas de misericórdia, que eram instituições privadas de caridade voltadas ao atendimento
dos pobres (CARVALHO, 2004).
Já no período que se sucedeu à Revolução de 1930, observam-se acelerados avanços na legislação sobre direitos
políticos, civis e sociais, não obstante os períodos de exceção vividos entre os anos de 1937-1945 e 1964-1985.
Para Carvalho (2004), desde o primeiro momento os revolucionários de 1930 dedicaram grande atenção aos
problemas trabalhistas e sociais, promulgando vasta legislação que culminou na Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) de 1943. Tal ímpeto político, segundo Carvalho (2004), deve-se em parte ao movimento positivista brasileiro
que, agindo sob os auspícios das ideias de Augusto Comte, intentou incorporar o proletariado à sociedade por meio de
medidas de proteção ao trabalhador e sua família num ambiente de cooperação de classes, em contrapartida às ideias
socialistas de luta de classes. O Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, criado em 1930, teve como primeiro
titular da pasta o positivista gaúcho Lindolfo Collor, que nominava seu ministério de “Ministério da Revolução”.
A legislação trabalhista do período é farta, destacando-se, em 1932 a limitação da jornada em oito horas diárias
no comércio e na indústria, a regulamentação do trabalho feminino e de menores, a criação da carteira de trabalho,
a criação das comissões e juntas de conciliação e julgamento, que foram o embrião da justiça do trabalho criada pela
Constituição de 1934 (BRASIL, 1934), e o reconhecimento das convenções coletivas do trabalho. Em 1933 e 1934, o
direito de férias foi regulamentado para comerciários, bancários e industriários. A Constituição de 1934 (BRASIL,
1934) confirmou a legislação e determinou a criação de um salário mínimo capaz de atender às necessidades de vida
de um trabalhador chefe de família, tendo sido o salário mínimo adotado em 1940 (CARVALHO, 2004).
Ainda segundo Carvalho (2004), na área previdenciária os grandes avanços vieram a partir de 1933, ano
em que foi criado o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Marítimos (IAPM), dando início a um processo de
transformação e ampliação das Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAPs) da década de 20. Ao contrário das CAPs,
os IAPs eram baseados em categorias profissionais, e não em empresas, e a administração, além de empregados e
patrões, contava com a participação do governo mediante nomeação direta do Presidente da República, que indicava
o Presidente de cada IAP. Entre 1933 e 1938, os IAPs estenderam cobertura a quase todos os trabalhadores urbanos,
excluídos os autônomos e domésticos, assim como os rurais. Basicamente, ofereciam aposentadoria por invalidez
e pensão para os dependentes, mas os mais ricos, como os dos bancários, forneciam aposentadoria por tempo de
trabalho, auxílio médico-hospitalar, auxílio-doença, de morte e de parto.
Segundo Vianna (2011), os Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs) filiavam compulsoriamente todos os
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componentes de determinada categoria profissional urbana, de acordo com o poder que lhes foi conferido pelo Estado que
os criou como entidades autárquicas vinculadas ao Ministério do Trabalho. Funcionando sob o regime de capitalização,
recolhiam contribuições de empregados e patrões, e revertiam os fundos daí formados em benefícios aos trabalhadores.
Vianna (2011) é da opinião de que, sob o ponto de vista dos direitos sociais, os institutos de aposentadoria e
pensões eram parte de um mesmo “pacote de cidadania” projetado pelo primeiro Governo Vargas (1930-1945), que
tinha as leis trabalhistas e de organização sindical como contrapartes. A crítica que Vianna (2011) esgrime em relação
às políticas públicas do período, é de que eram restritas pelo caráter atuarial do regime de capitalização, que limitava
os benefícios às contribuições vertidas ao sistema, e de que eram discriminatórias, uma vez que outorgavam cidadania
apenas aos ocupantes de posições profissionais regulamentadas.
Já Carvalho (2004) entende que o período de 1930-1945 foi a era dos direitos sociais no Brasil, marcada que
foi pela edição e efetivação da legislação trabalhista e previdenciária. As políticas de Estado eram, de certa forma, uma
resposta e um incentivo ao deslocamento das populações do campo para a cidade e do nordeste para o sul do país.
Já durante o período democrático vivido entre o Estado Novo e o golpe militar de 1964 os direitos sociais não
evoluíram. Somente em 1960, sob o Governo João Goulart, é que foi aprovada a Lei Orgânica da Previdência Social,
de caráter compromissário. A lei uniformizava o regime jurídico, mas não unificava o sistema, pois permaneciam os
vários Institutos. Os seguros de acidentes continuavam sob o controle das seguradoras privadas. O aspecto positivo
foi a incorporação dos profissionais liberais ao sistema, mas permaneceram ao desabrigo da lei os autônomos e o
emprego doméstico, com predomínio de relações pessoais que lembravam práticas escravistas (CARVALHO, 2004).
Em 1963 o Estatuto do Trabalhador Rural estendeu ao campo a legislação trabalhista, mas não foram alocados
recursos orçamentários para o financiamento dos benefícios, e os trabalhadores rurais continuaram excluídos do
sistema (CARVALHO, 2004).
A respeito do período de 1945-1964, Vianna (2011) destaca que a Lei Orgânica da Previdência Social de 1960,
embora tenha mantido a estrutura fragmentada em IAPs, uniformizou os benefícios concedidos a todos os contribuintes. O
período foi marcado pela ampliação da proteção e pelo abandono de fato, embora não de direito, do regime de capitalização.
O regime financeiro de repartição simples do sistema se impôs em função da ampliação dos benefícios, do
crescimento da população assalariada vinculada aos IAPs e do amadurecimento do sistema, que passou a pagar
os benefícios prometidos aos beneficiários. Os trabalhadores ativos passaram a financiar, com suas contribuições
presentes, os benefícios dos inativos e demais serviços (VIANNA, 2011).
As despesas dos Institutos aumentaram por efeito do crescimento do número de filiados, e também pela
diversificação dos planos de benefícios e serviços oferecidos. Os IAPs instituíram e ampliaram uma rede de hospitais
e ambulatórios, assim como de assistência social. Foram criados alguns serviços comuns, com saldos orçamentários
dos IAPs, mas sem vinculação administrativa com os mesmos e sob o controle do Ministério do Trabalho, como o
SAMDU (Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência da Previdência Social), em 1949, o SAMPS (Serviço
de Assistência Médica da Previdência Social), em 1955, o SAPS (Serviço de Alimentação da Previdência Social), em
1954 (VIANNA, 2011).
Tanto Carvalho (2004) quanto Vianna (2011) destacam, a respeito do período 1964-1985, que o cerceamento
de direitos políticos e civis inerente à época foi acompanhado de mudanças significativas em relação aos direitos
sociais. Ambos destacam a criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), em 1966, como a medida
legislativa e administrativa mais importante do período, uma vez que unificava o sistema e extinguia os IAPs, com
exceção dos Institutos do funcionalismo público civil e militar, que foram mantidos.
Carvalho (2004) relata que a partir de 1966 as contribuições foram definidas em oito por cento do salário
de todos os trabalhadores, descontados mensalmente da folha de pagamentos, e os benefícios como aposentadoria,
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pensões e assistência médica também foram uniformizados. A influência dos trabalhadores e sindicatos foi sufocada,
e o controle político do sistema passou inteiramente às mãos da burocracia estatal.
Sobre os processos decisórios a respeito das políticas públicas desenvolvedoras de direitos sociais, Vianna
(2011) ressalta igualmente a substituição dos canais de influência popular e sindical por agências de políticas
econômicas. No CIP (Conselho Interministerial de Preços), na CDI (Comissão de desenvolvimento Industrial),
no COSIDER (Conselho de Indústria Siderúrgica), no CMN (Conselho Monetário Nacional) e em muitas outras
instâncias similares, segmentos empresariais se reuniam com técnicos e autoridades governamentais para deliberar
sobre política de preços, política industrial, política monetária, entre outras. Quanto à política social, sistemas
centralizados tecnocraticamente, como o BNH e o INPS, fabricavam decisões que influenciavam a vida de milhões de
pessoas, sem qualquer consulta aos interessados (VIANNA, 2011).
Em 1967, o INPS passou a centralizar os seguros de acidentes, secundando o mercado privado. Em 1971, foi
criado o Fundo de Assistência Rural (FUNRURAL), com administração e financiamento separados do INPS, com
recursos da comercialização da produção rural e das empresas urbanas, que garantiu a incorporação dos trabalhadores
rurais ao sistema, com direito a aposentadoria, pensão e assistência médica. A administração do sistema foi entregue
aos sindicatos, assim como a assistência médica (CARVALHO, 2004).
Em 1972 e 1973 as empregadas domésticas e os trabalhadores autônomos foram incorporados ao sistema,
excluindo-se somente quem não tinha relação de emprego. Destaca-se, ainda, no período, a criação do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), em 1966, como compensação pelo fim da estabilidade, funcionando como
uma espécie de seguro desemprego, e a criação do Banco Nacional de Habitação (BNH), cuja finalidade era facilitar
a compra de casa própria aos trabalhadores de menor renda. Em 1974, foi criado o Ministério da Previdência e
Assistência Social (CARVALHO, 2004).
Vianna (2011) destaca a grande expansão da clientela da Previdência Social no período, pela incorporação
de novas categorias e pelo crescimento econômico que gerou novos filiados compulsórios ao sistema. Tal movimento
tendeu à universalização dos direitos sociais, mas à disseminação de direitos não correspondeu uma estrutura capaz
de assegurar o exercício deles.
Na área da saúde ambulatorial, o índice de consultas por habitante financiadas pela Previdência passou
de 0,50, em 1971, para 2,24 em 1984, correspondendo a 456 milhões de consultas e exames em 1984. Na área do
atendimento hospitalar custeado pela Previdência o índice médio de internações subiu de três por cento em 1971 para
onze por cento em 1984, quando foram contabilizadas 12,8 milhões de internações. Em 1975, o atendimento médico
de urgência foi estendido a toda população, por meio do Plano de Pronta Ação (PPA), que garantia atendimento
independente à condição de segurado (VIANNA, 2011).
Segundo Vianna (2011), o aumento do número de beneficiários do sistema de saúde sem a criação de qualquer
estrutura administrativa e técnica compatível levou à lógica privatizante do sistema, com a compra de serviços
oferecidos por clínicas e profissionais privados de saúde a partir de 1967.

3.1.3 Políticas Públicas efetivas de combate à Pobreza na atual ordem constitucional brasileira
A partir de 1988, como visto no capítulo, o Estado brasileiro passou a não só enunciar os direitos
fundamentais sociais em local privilegiado do texto constitucional, mas também a dispor detalhadamente sobre
políticas públicas, instrumentos e garantias desses direitos, no próprio texto constitucional, nos capítulos destinados
à ordem econômica e ordem social.
A Constituição, é de se repetir, deu consistência normativa aos direitos fundamentais sociais por meio de três
vetores, o da seguridade social, da educação e dos temas e agentes relevantes. São temas constitucionais relevantes a
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cultura, o desporto, a ciência, tecnologia e inovação, a comunicação social, o meio ambiente e os agentes relevantes, a
família, a criança, o adolescente, o jovem, o idoso e o índio. Todos os vetores, em conjunto, dão consistência normativa
ao objetivo do Estado de erradicar a pobreza.
Não é possível, entretanto, neste espaço, analisar o ser do direito brasileiro em relação a todos os três vetores
em seus diversos eixos. Isso, entretanto, não retira a consistência da análise a seguir, tendo em vista que se deve
diferenciar entre políticas públicas que imediatamente promovem a ascensão social dos necessitados a uma condição
acima da pobreza, e aquelas políticas públicas que, de forma mediata, criam condições de médio e longo prazo para
que a pobreza seja superada pelas pessoas nessa condição.
Tais políticas públicas imediatas, ademais, são aquelas que possibilitam aos que estão em situação de pobreza
interagir com as políticas públicas mediatas de forma continuada e recursiva. As políticas mediatas somente são eficazes
quando o beneficiário não tem seu fluxo de vida ameaçado pela fome, pelas más condições de moradia, pelas doenças,
pelas longas jornadas laborais, enfim, pela precarização da vida cotidiana e pela luta pela sobrevivência imediata.
Nesse sentido, a análise do ser do direito brasileiro fica aqui restrito ao vetor seguridade, com ênfase no eixo
assistência social, com recorte específico nos programas de garantia de renda. Justifica-se a centralidade da análise no
eixo da assistência social e em programas de garantia de renda tendo em vista que é o auxílio humano e material, de
natureza não contributiva, aos que se encontram em situação de pobreza, como já dito, que possibilita que os agentes
possam acessar o eixo da própria previdência social, que é de caráter contributivo e depende do exercício, por um
prazo considerável, de um trabalho formalizado.

3.1.3.1 Da assistência social
O eixo assistencial do Estado brasileiro, vetorizado com a Seguridade Social, tem como objetivos declarados
no artigo 203 da Constituição Federal de 1988 a prestação aos necessitados, independentemente de contribuição à
seguridade social, com vistas à proteção de grupos específicos (mães, crianças adolescentes e idosos), à acessibilidade
ao mercado e integração à vida comunitária dos necessitados e das pessoas portadoras de deficiência e à garantia de
um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir
meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei (BRASIL, 1988).
Portanto, o eixo da assistência se caracteriza pela não referibilidade entre a prestação estatal e qualquer
contribuição do indivíduo ao grupo ou ao Estado, de modo que o titular do direito subjetivo às prestações de assistência
social é quem dela necessita, sendo de caráter não contributivo (SANTOS, 2014). Diferentemente, o direito subjetivo
às prestações da previdência social depende do preenchimento dos requisitos específicos previstos na legislação, entre
eles o de ser segurado por meio da contribuição para o custeio (SANTOS, 2014).
Os estatutos jurídicos também são diversos. A norma geral em termos de concretização dos direitos a
benefícios previdenciários é a Lei n. 8.213/91 (BRASIL, 1991), enquanto as regras de custeio da Previdência Social
estão majoritariamente previstas na Lei n. 8.212/91 (BRASIL, 1991a).
Já a normatização da assistência social no Brasil é mais rarefeita. A legislação infraconstitucional específica da área de
assistência social no Brasil, compilada pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS, 2020), conta com apenas duas
leis anteriores à nova ordem constitucional: a Lei n. 4917/1965 (BRASIL, 1966), que isenta dos impostos de importação e de
consumo, e de outras contribuições fiscais, os alimentos de qualquer natureza, e outras utilidades, adquiridos no exterior,
mediante doação, pelas instituições em funcionamento no país, que se dediquem à assistência social e a Lei n. 7353/1985
(BRASIL, 1985), que cria o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM) e dá outras providências.
Somente em 1993, dois anos depois do advento das Leis n. 8.212/91 (BRASIL, 1991a) e 8.213/91 (BRASIL,
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1991), que regulamentaram os planos de custeio e benefício da seguridade social, é que foi promulgada a Lei n.
8.742/93 (BRASIL, 1993), que estabelece a Lei Orgânica da Assistência Social (BRASIL, 1993).
A Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) (BRASIL, 1993) define a assistência social como direito do
cidadão e dever do Estado, e a descreve como Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos
sociais e que é realizada por meio de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade para garantir
o atendimento às necessidades básicas.
Em relação aos objetivos da política assistencial, a lei sofreu alterações pela Lei n. 12.435/2011 (BRASIL, 2011) para
agregar aos objetivos já declinados na Constituição, o de vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente
a capacidade protetiva das famílias, verificando a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos, a
fim de defender direitos e garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais.
Além disso, o objetivo de enfrentamento da pobreza é explicitado como meta da assistência social, a se
realizar de forma integrada às políticas setoriais, garantindo mínimos sociais e provimento de condições para atender
contingências sociais e promover a universalização dos direitos sociais:
Art. 2o A assistência social tem por objetivos: I - a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução
de danos e à prevenção da incidência de riscos, especialmente: a) a proteção à família, à maternidade, à
infância, à adolescência e à velhice; b) o amparo às crianças e aos adolescentes carentes; c) a promoção da
integração ao mercado de trabalho; d) a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção
de sua integração à vida comunitária; e e) a garantia de 1 (um) salário mínimo de benefício mensal à
pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção
ou de tê-la provida por sua família; II - a vigilância sócio assistencial, que visa a analisar territorialmente
a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e
danos; III - a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões
sócio assistenciais. Parágrafo único. Para o enfrentamento da pobreza, a assistência social realiza-se
de forma integrada às políticas setoriais, garantindo mínimos sociais e provimento de condições para
atender contingências sociais e promovendo a universalização dos direitos sociais (BRASIL, 2011).

Em relação aos princípios da assistência social, o legislador estabeleceu, no artigo 4º da Lei, como sendo: a
supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica; a universalização
dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas; o
respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como
à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade; a igualdade de
direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações
urbanas e rurais; e a divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos
recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão (BRASIL, 2011).

3.1.3.2 Dos serviços de assistência social
Os serviços socioassistenciais são previstos pelo legislador como atividades continuadas que visem à melhoria
de vida da população com ações voltadas para atendimento de suas necessidades básicas, cujas áreas de abrangência
são definidas por regulamento, mas, no mínimo, devem priorizar crianças e adolescentes em situação de risco pessoal
e social, e pessoas que vivem em situação de rua.44
44

Art. 23. Entendem-se por serviços socioassistenciais as atividades continuadas que visem à melhoria de vida da população
e cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos nesta Lei.§
1o O regulamento instituirá os serviços socioassistenciais.§ 2o Na organização dos serviços da assistência social serão criados
programas de amparo, entre outros: I - às crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, em cumprimento ao
disposto no art. 227 da Constituição Federal e na Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente);
II - às pessoas que vivem em situação de rua (BRASIL, 2011).
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Em 2011, foram alçados ao patamar legal, três novos programas, por meio da Lei n. 12.435/2011 (BRASIL,
2011): o PAIF, o PAEFI e o PETI. Criado como programa permanente, o Serviço de Proteção e Atendimento Integral
à Família (PAIF) consiste em trabalho social com famílias em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de
prevenir o rompimento dos vínculos familiares e a violência no âmbito de suas relações.45
Em complementariedade ao PAIF, o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos
(PAEFI) foi idealizado para dar apoio, orientação e acompanhamento a famílias e indivíduos em situação de ameaça
ou violação de direitos, articulando os serviços socioassistenciais com as diversas políticas públicas e com órgãos do
sistema de garantia de direitos.46
Por fim, foi instituído o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), que compreende transferências
de renda, trabalho social com famílias e oferta de serviços socioeducativos para crianças e adolescentes que se
encontrem em situação de trabalho47 (BRASIL, 2011).
A Lei 8.742/93 (BRASIL, 1993), com redação dada pela Lei n. 12.435/2011 (BRASIL, 2011), em seus artigos 25
e 26, previu ainda, projetos específicos para o enfrentamento da pobreza, que consistem em investimento econômicosocial em grupos populares para subsidiar, financeira e tecnicamente, iniciativas que lhes garantam meios, capacidade
produtiva e de gestão para melhoria das condições gerais de subsistência, elevação do padrão da qualidade de vida,
preservação do meio-ambiente e sua organização social. A lei estabelece que tais projetos devem ocorrer mediante
articulação e participação de diferentes áreas governamentais e em sistema de cooperação entre organismos
governamentais, não governamentais e da sociedade civil.
A rede assistencial é composta por equipamentos públicos e entidades e organização de assistência social
privadas, sendo financiada com recursos do orçamento da seguridade social e outras fontes (BRASIL, 1988).
No âmbito público, a rede assistencial conta com unidades administrativas sob responsabilidade dos
Municípios, os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), que se dedicam ao atendimento da Proteção
Social Básica, com o objetivo de prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade e os riscos sociais nos territórios
em que o equipamento está inserido.
Nessas unidades são atendidos os beneficiários dos serviços da assistência social, como o Bolsa Família e o Benefício
de Prestação Continuada (BPC), e é executado o Programa de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), que,
desenvolvido principalmente em grupos, orienta famílias a fim de prevenir situações de vulnerabilidade ou violência.
No Município de Canoas, a Prefeitura informa a existência de três unidades administrativas, que funcionam
das 8h às 17h, em dias úteis, a saber:
45

46
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Art. 24-A. Fica instituído o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif), que integra a proteção social
básica e consiste na oferta de ações e serviços socioassistenciais de prestação continuada, nos Cras, por meio do trabalho
social com famílias em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de prevenir o rompimento dos vínculos familiares
e a violência no âmbito de suas relações, garantindo o direito à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único.
Regulamento definirá as diretrizes e os procedimentos do Paif (BRASIL, 2011).
Art. 24-B. Fica instituído o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi), que integra a
proteção social especial e consiste no apoio, orientação e acompanhamento a famílias e indivíduos em situação de ameaça
ou violação de direitos, articulando os serviços socioassistenciais com as diversas políticas públicas e com órgãos do sistema
de garantia de direitos. Parágrafo único. Regulamento definirá as diretrizes e os procedimentos do Paefi (BRASIL, 2011).
Art. 24-C. Fica instituído o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), de caráter intersetorial, integrante da Política
Nacional de Assistência Social, que, no âmbito do Suas, compreende transferências de renda, trabalho social com famílias
e oferta de serviços socioeducativos para crianças e adolescentes que se encontrem em situação de trabalho.§ 1o O Peti tem
abrangência nacional e será desenvolvido de forma articulada pelos entes federados, com a participação da sociedade civil, e
tem como objetivo contribuir para a retirada de crianças e adolescentes com idade inferior a 16 (dezesseis) anos em situação
de trabalho, ressalvada a condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. § 2o As crianças e os adolescentes em situação
de trabalho deverão ser identificados e ter os seus dados inseridos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal (CadÚnico), com a devida identificação das situações de trabalho infantil (BRASIL, 2011).
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Quadro 4 – Equipamentos Públicos de Assistência Social em Canoas (RS)
EQUIPAMENTO
CRAS Guajuviras

ENDEREÇO

CONTATO

Rua 17 de Abril, 28, Setor 6 –

Fone: 3478-4316

Guajuviras

E-mail: cras.nordeste@canoas.rs.gov.br

CRAS Rio Branco

Rua Montenegro, 1057 – Rio Branco

CRAS Mathias Velho

Rua São Gabriel 441 – Mathias Velho

Fone: 3236.2717
E-mail: cras.sudoeste@canoas.rs.gov.br
Fone: 3236.2719
E-mail: cras.mvelho@canoas.rs.gov.br

Fonte: Município de Canoas (CANOAS, 2020).

Existe, ainda, no Município de Canoas (RS), uma unidade do CREAS (Centro de Referência Especializado da
Assistência Social), que disponibiliza o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos no
âmbito do Programa de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF):
Quadro 5 – Equipamento Público Especializado de Assistência Social em Canoas (RS)
EQUIPAMENTO

ENDEREÇO

CREAS OESTE

Rua Major Ernesto Wittrock, n. 74, Centro

CONTATO
Fone 34783079
E-mail: creas@canoas.rs.gov.br

Fonte: Município de Canoas (CANOAS, 2020a).

É de se destacar que existe uma ferramenta de integração entre os serviços assistenciais, previdenciários, de
saúde, e demais serviços provedores de direitos de base assistencial na plataforma de Mapas Estratégicos para Políticas
de Cidadania, que disponibiliza o Mapa de Oportunidade de Serviços Públicos (MOPS). Trata-se de um sistema de
público acesso que reúne e organiza informações de diferentes fontes acerca de oportunidades de inclusão produtiva
e disponibilidade de serviços, equipamentos públicos e programas identificados em municípios, microrregiões e
estados no país (BRASIL, 2020).
A rede privada é composta por entidades e organizações de assistência social, que surgem de movimentos
sociais atendendo demandas específicas da comunidade, geralmente organizadas na forma de organizações sociais e
não governamentais. A participação dessas entidades no sistema é garantida pelo artigo 3º da LOAS (BRASIL, 1993),
desde que sejam sem fins lucrativos, que prestem atendimento e assessoramento aos beneficiários da assistência social
ou que atuem na defesa e garantia dos seus direitos. (SANTOS, 2014).
Essas entidades, geralmente, são financiadas por meio de convênios com o Poder Público.

3.1.3.3 Dos benefícios de assistência social
Em relação aos benefícios de assistência social, o mais sobressalente deles é o Benefício de Prestação
Continuada a idosos e deficientes pobres (BPC), por ter sido previsto no artigo 203, inciso V da Constituição Federal
de 1988 (BRASIL, 1988), e, portanto, está a salvo das maiorias eleitorais contingentes e dos interesses transitórios dos
governos. Esse benefício, regulamentado pela Lei n. 8.742/93 (BRASIL, 1993), é objeto de análise detalhada em estudo
de caso no próximo título deste capítulo.
O artigo 22 da LOAS (BRASIL, 1993) prevê outros benefícios eventuais (ou seja, de prestação não continuada),
definidos legalmente como provisões suplementares e provisórias prestados em função de nascimento, morte, situações
de vulnerabilidade temporária e calamidade pública (SANTOS, 2014).
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Os benefícios eventuais podem ser pagos por qualquer esfera federativa. Os concedidos pelos Estados, Distrito
Federal e Municípios devem ser instituídos por leis dos respectivos entes federativos e incluídos em seus orçamentos,
sendo de competência do Conselho Nacional de Assistência Social regulamentá-los (SANTOS, 2014).
Os benefícios eventuais são instrumentos frequentes no atendimento de situações emergenciais e transitórias.
Já foram utilizados para atender agricultores familiares atingidos pelos efeitos da estiagem nos Municípios em estado
de calamidade pública ou situação de emergência, de acordo com a Lei n. 10.458/2002 (BRASIL, 2002), e para atender
emergencialmente populações atingidas por desastres em Municípios em estado de calamidade pública ou situação
de emergência, de acordo com a Lei n. 10.954/2004 (BRASIL, 2004).
Está em vigor, ainda, o benefício emergencial para atendimento dos trabalhadores afetados por estado de
calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020 (SENADO FEDERAL, 2020),
em função da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19), de
acordo com a Lei n. 13.982/2020 (BRASIL, 2020a).
Os benefícios assistenciais federais se popularizaram neste século no Brasil, entretanto, fora do sistema
legislativo da LOAS (BRASIL, 1993), consoante a seguir se verá.

3.1.3.4 Da renda mínima e do Programa Bolsa Família
Muito embora o dever-ser do direito constitucional brasileiro, no que tange ao combate à pobreza e promoção
dos direitos sociais correlatos, tenha sido conformado pelo legislador ordinário por meio da LOAS (BRASIL, 1993),
em termos assistenciais o que ganhou vulto político foram os programas de renda mínima condicionais, regulados por
leis esparsas não integradas às normas gerais da lei orgânica da assistência social. Em 2004, a União Federal unificou
diversos benefícios assistenciais em um programa, batizado de Bolsa Família pela Lei n. 10.836/2004:
Art. 1º Fica criado, no âmbito da Presidência da República, o Programa Bolsa Família, destinado às ações
de transferência de renda com condicionalidades.
Parágrafo único. O Programa de que trata o caput tem por finalidade a unificação dos procedimentos
de gestão e execução das ações de transferência de renda do Governo Federal, especialmente as do
Programa Nacional de Renda Mínima vinculado à Educação - Bolsa Escola, instituído pela Lei n. 10.219,
de 11 de abril de 2001, do Programa Nacional de Acesso à Alimentação - PNAA, criado pela Lei n o
10.689, de 13 de junho de 2003, do Programa Nacional de Renda Mínima vinculada à Saúde - Bolsa
Alimentação, instituído pela Medida Provisória n o 2.206-1, de 6 de setembro de 2001, do Programa
Auxílio-Gás, instituído pelo Decreto n. 4.102, de 24 de janeiro de 2002, e do Cadastramento Único do
Governo Federal, instituído pelo Decreto n. 3.877, de 24 de julho de 2001 (BRASIL, 2004a).

Segundo Suplicy (2013), a construção do Bolsa Família (BRASIL, 2004a) teve início no Município de Campinas
e no Distrito Federal em 1995, que estatuíram programas de renda mínima voltados para oportunidades educacionais.
Todas as famílias com renda per capita abaixo de meio salário mínimo recebiam um complemento de renda, desde que
seus filhos de sete a catorze anos estivessem frequentando a escola. Suplicy faz um resumo da trajetória histórica dos
projetos de renda mínima condicionais que ocuparam o cenário político nacional no período da redemocratização
que sucedeu à Constituição de 1988:
Devido aos resultados positivos, muitos outros municípios seguiram o exemplo. Novos projetos de lei
foram apresentados no Congresso nacional com o objetivo de o Governo Federal apoiar os programas
municipais naquela direção. Em agosto de 1996, levei o professor Philippe Van Parijs para uma audiência
com o presidente Fernando Henrique Cardoso e com o Ministro da Educação, Paulo Renato de Souza, e
sua equipe. Van Parijs explicou as vantagens da renda básica incondicional, mas mencionou que iniciar
um rendimento mínimo garantido relacionando-o com as oportunidades educacionais seria um bom
começo, uma vez que significaria um investimento em capital humano.
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Assim o presidente deu luz verde para o Congresso Nacional aprovar proposições que deram origem
à Lei n. 9.533/1997, que o congressista Nelson Marchezan e outros cinco parlamentares apresentaram,
de forma semelhante, para permitir ao Governo Federal financiar 50% das despesas dos municípios
que iniciassem programas de garantia de renda mínima relacionados às oportunidades educacionais.
Primeiro, os municípios com a menor renda per capita, até que todos, em cinco anos, teriam esse apoio.
Em 2001, o presidente Fernando Henrique Cardoso editou nova Medida Provisória, logo transformada
na Lei n. 10.219/2001, tal como a lei anterior aprovada por todos os partidos, instituindo que a União
passaria a financiar 100% das despesas de todos os Municípios do Brasil com programas de Garantia
de Renda Mínima relacionados à Educação, também chamado de Bolsa Escola. Em 2002, o presidente
Fernando Henrique criou o Programa Bolsa Alimentação, estabelecendo um complemento de renda
para as famílias pobres, com o mesmo limite do Programa Bolsa Escola, com as crianças de 0 a 6 anos,
desde que elas fossem levadas por seus pais para tomar as vacinas necessárias no Sistema de Saúde
Pública, de acordo com o calendário do Ministério da Saúde. Além disso, o governo criou o Programa
Auxílio Gás, de modo a proporcionar às famílias pobres uma ajuda de custo para comprar o gás.
Em fevereiro de 2003, em seu primeiro ano, o presidente Lula instituiu o Programa Cartão Alimentação,
por meio do qual cada família pobre, com renda abaixo de meio salário mínimo per capita, teria direito
a um cartão de crédito de R$ 50,00 por mês, que poderia ser gasto em alimentos.
Os quatro programas descritos acima foram todos unificados em outubro de 2003 no Programa Bolsa
Família, que foi ampliado de 3,5 milhões de famílias beneficiadas, em dezembro de 2003, para 13.835.986
famílias, em janeiro de 2013, atingindo cerca de 50 milhões de pessoas, ou mais de um quarto dos 194
milhões de brasileiros, conforme dados do IBGE de 2012 (SUPLICY, 2013, p. 18-19).

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, o Programa Bolsa Família (PBF) (BRASIL, 2004a) é um
programa de transferência direta de renda com condicionalidades, voltado para famílias em situação de pobreza e
de extrema pobreza em todo o país. O PBF possui três dimensões: transferência de renda, condicionalidades e ações
complementares. A transferência de renda promove o alívio imediato da pobreza. As condicionalidades reforçam o
acesso a direitos sociais básicos nas áreas de educação, saúde e assistência social. Já as ações complementares objetivam
o desenvolvimento de capacidades das famílias e a superação de sua situação de vulnerabilidade (BRASIL, 2018).
A transferência direta de renda é o aspecto externo marcante do programa, a fim de aliviar a pobreza extrema.
As condicionalidades são os compromissos assumidos pelas famílias nas áreas de educação e saúde (BRASIL, 2018).
Na área de educação, as famílias devem matricular e garantir a frequência mínima de 85% nas aulas para
crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, e a frequência de 75% para jovens de 16 e 17 anos (BRASIL, 2018).
Na área de saúde, as famílias devem se comprometer a fazer o acompanhamento do pré-natal das gestantes,
a cumprir o cronograma de vacinação das crianças menores de 7 anos, de acordo com as instruções do Ministério
da Saúde (MS) e a acompanhar o crescimento e o desenvolvimento (peso e altura) das crianças menores de 7 anos,
conforme o calendário estipulado pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2018).
As ações complementares são um conjunto de iniciativas, do Estado e da sociedade, voltadas ao desenvolvimento
das famílias do PBF. Elas podem ser promovidas por todas as esferas do poder público, seja o Governo Federal, os
estados, os municípios e o Distrito Federal, assim como por grupos organizados da sociedade civil (BRASIL, 2018).
O objetivo dessas ações é gerar oportunidades para auxiliar as famílias a sair da pobreza. O Bolsa Família (BRASIL,
2004a) não é responsável por essa dimensão e pela geração dessas oportunidades, mas elas estão necessariamente
articuladas ao Programa, que impulsiona diversas outras iniciativas a atuarem conjuntamente para que as famílias
superem a pobreza e a situação de vulnerabilidade social48 (BRASIL, 2018).
48

A situação de vulnerabilidade social de um indivíduo ou de uma família se refere à sua exposição a riscos pessoais e sociais e à sua
capacidade de enfrentá-los. Essa situação pode ser momentânea, como no caso de famílias vitimadas por enchentes ou por longos
períodos de seca, mas também pode ser mais duradoura, como as famílias que vivem em localidades com alto grau de violência e
com dificuldades de inclusão dos adultos no mercado de trabalho. O termo vulnerabilidade social está diretamente ligado ao conceito
de riscos sociais. No SUAS, o risco social está relacionado a situações mais graves que pessoas, grupos ou famílias passam, incluindo
direitos violados, associados a diversos fatores, tais como: Desigualdade social e agravamentos da situação de pobreza: situação de
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O público alvo são as famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza que estejam inscritas no Cadastro
Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). A definição das famílias em situação de pobreza
e extrema pobreza é feita a partir da renda familiar mensal por pessoa. O valor financeiro de referência, para
caracterização das famílias nessa situação, pode ser alterado por meio de Decreto.
Em 2019, eram consideradas famílias em extrema pobreza aquelas com renda familiar mensal igual ou inferior
a R$ 85,00 por pessoa. Já as famílias em situação de pobreza são aquelas com renda mensal entre R$ 85,01 e R$ 170,00
per capita. O critério principal de seleção para o Bolsa Família (BRASIL, 2004a) é a renda por pessoa.
A seleção das famílias para participar do Programa é feita de forma objetiva e automatizada. Para cada
município é estabelecida uma estimativa do número de famílias em situação de pobreza, calculada com base nos
dados mais atuais do Censo Demográfico e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad). Essas duas
pesquisas são realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (BRASIL, 2018).
O valor a ser recebido por uma família do Programa depende de sua renda mensal por pessoa e da composição
familiar, isto é, se há crianças, adolescentes, jovens, mulheres grávidas ou nutrizes (pessoa responsável pela alimentação
do bebê de até 06 meses). O Programa Bolsa Família (BRASIL, 2004a) trabalha com os seguintes tipos de benefícios:
Benefício Básico; Benefício Variável; Benefício Variável Vinculado ao Adolescente (BVJ); e Benefício para a Superação
da Extrema Pobreza (BSP) (BRASIL, 2018).
O Benefício Básico é concedido apenas às famílias em situação de extrema pobreza, independentemente de
sua composição familiar. O Benefício Variável é concedido às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza que
tenham gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes de até 15 anos em sua composição.
Cada família pode receber até cinco Benefícios Variáveis. O Benefício Variável Vinculado ao Adolescente ou
Benefício Variável Jovem, é concedido às famílias que tenham jovens entre 16 e 17 anos. Além dos cinco Benefícios
Variáveis, cada família pode receber até dois Benefícios Variáveis Vinculados ao Adolescente (BRASIL, 2018)
O Benefício para a Superação da Extrema Pobreza (BSP) é concedido às famílias cuja renda familiar por
pessoa se mantenha igual ou inferior a R$ 85,00 mesmo após o recebimento dos benefícios do PBF (Básico, Variável
e/ ou BVJ). Assim, o valor do BSP será o equivalente à soma necessária para que a renda por pessoa da família supere
a linha de extrema pobreza (atingindo, no mínimo, R$ 85,01) (BRASIL, 2018).
Em setembro de 2019, 13.537.137 (mais de treze milhões e meio) de famílias foram beneficiadas pelo
Programa, sendo que os recursos despendidos naquele mês foram de R$ 2.561.393.842,00, e os recursos dispendidos
no acumulado do ano foram de R$ 23.549.085.527,00, equivalendo o benefício médio a R$ 189,21. Os recursos
empregados em 2018 atingiram a cifra de R$ 30.625.641.619,00 (BRASIL, 2020b).
Já em maio de 2020, os dados dão conta de 14.281.761 (catorze milhões) de famílias beneficiadas pelo Programa,
sendo que os recursos despendidos no mês foram de R$ 2.410.111.249,00, e os recursos dispendidos no acumulado
do ano foram de R$ 12.649.000.112,00, equivalendo o benefício médio a R$ 168,75. Os recursos empregados em 2019
atingiram a cifra de R$ 31.159.253.696,00 (BRASIL, 2020b).
Em 15/10/2019, foi editada a Medida Provisória 898/2019, que previa o pagamento do chamado décimo
terceiro benefício do programa Bolsa Família para o ano de 2019. (BRASIL, 2019). O benefício foi pago em 2020
para os beneficiários regularmente cadastrados em 2019. Entretanto, a Medida Provisória perdeu validade em março
de 2020, por desacordo entre o governo e o Congresso Nacional para que o benefício seja pago em 2021 e nos anos
subsequentes (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2020).
rua, trabalho infantil, exploração sexual; Pertencimento e relacional: relações familiares e comunitárias marcadas pelo abandono,
isolamento, violência intrafamiliar, abuso sexual, ato infracional; Território: violência, tráfico, catástrofes naturais; Deficiência:
violência ou maus tratos contra pessoas com deficiência; e Raça, etnia, gênero e orientação sexual: violência contra a mulher, contra
negros, contra homossexuais, entre outros (BRASIL, 2018).
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Este título tratou, parcialmente, de como é o Direito brasileiro e como têm funcionado, administrativamente,
as políticas públicas de erradicação da pobreza no Brasil. No próximo título, complementa-se a análise do ser do
Direito brasileiro com a abordagem do BPC e se estende o exame da experiência institucional brasileira desde as
normas que a estruturam e as práticas administrativas que as efetivam até o controle jurisdicional dessas normas e
práticas pelo Supremo Tribunal Federal.

3.2 Jurisprudência constitucional sobre o princípio-diretriz de erradicação da pobreza aplicado ao
Benefício de Prestação Continuada
Este título tem como objeto a análise de casos específicos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
nos quais o princípio do artigo 3º, inciso III da Constituição Federal de 1988 foi aplicado para modular o alcance
da legislação caracterizadora da condição de pobreza para fins de acesso dos cidadãos à garantia do Benefício de
Prestação Continuada do artigo 203, inciso V da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988).
A análise dos casos é objeto do subtítulo 3.2.2, enquanto no subtítulo 3.2.1 analisa-se a garantia constitucional
de mitigação da pobreza de idosos e deficientes por meio do BPC.

3.2.1 Da garantia do Benefício de Prestação Continuada
A Constituição Federal de 1988 previu, em seu artigo 203, que a assistência social de cunho não retributivo
será prestada a quem dela necessitar por meio de: desenvolvimento de políticas públicas de proteção à família, à
maternidade, à infância, à adolescência e à velhice (inciso I); amparo às crianças e adolescentes carentes (inciso II); e
promoção da integração ao mercado de trabalho (inciso III), de habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de
deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária (inciso IV) (BRASIL, 1988).
Todas essas previsões são dependentes de regulamentação por lei específica do Ente Federativo competente,
de alocação de recursos orçamentários, de arregimentação de pessoal, de investimento em equipamentos públicos e
de gestão e organização nos diversos Entes Federados.
O inciso V do artigo 203, entretanto, prevê uma verdadeira garantia ao determinar o pagamento de um salário
mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de
prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei (BRASIL, 1988).
Essa garantia foi objeto de restrição constitucional pelo artigo 20 da Lei n. 8.742/1993 (BRASIL, 1993),
que estabeleceu idade mínima para qualificação da condição de idoso e um critério de condição de miserabilidade
individual dentro de grupo familiar que, por hipótese assumida na pesquisa, teve repercussões importantes na
contenção da efetividade do projeto constitucional de combate e erradicação da pobreza no Brasil (BRASIL, 1993).

3.2.2.1 Da regulamentação original
A redação original do artigo 20 da Lei n. 8.742/1993, previa:
Art. 20. O Benefício de Prestação Continuada é a garantia de 1 (um) salário mínimo mensal à pessoa
portadora de deficiência e ao idoso com 70 (setenta) anos ou mais e que comprovem não possuir meios
de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.
§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, entende-se por família a unidade mononuclear, vivendo sob o
mesmo teto, cuja economia é mantida pela contribuição de seus integrantes.
2º Para efeito de concessão deste benefício, a pessoa portadora de deficiência é aquela incapacitada para
a vida independente e para o trabalho. § 3º Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa
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portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do
salário mínimo.
§ 4º O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro
no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo o da assistência médica.
§ 5º A situação de internado não prejudica o direito do idoso ou do portador de deficiência ao benefício.
§ 6º A deficiência será comprovada através de avaliação e laudo expedido por serviço que conte com
equipe multiprofissional do Sistema Único de Saúde - SUS ou do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, credenciados para esse fim pelo Conselho Municipal de Assistência Social.
§ 7º Na hipótese de não existirem serviços credenciados no Município de residência do beneficiário, fica
assegurado o seu encaminhamento ao Município mais próximo que contar com tal estrutura. (BRASIL,
1993).

O legislador complementou o texto constitucional, restringindo sua abrangência às situações da vida em duas
frentes: fixando a idade de 70 (setenta anos) para qualificação jurídica da condição de idoso e estabelecendo que a
pessoa que não tem condições de prover o seu sustento é aquela cuja renda per capita familiar é de até um quarto do
salário mínimo nacional. A lei entrou em vigor na data da sua publicação, em 8 de dezembro de 1993. (BRASIL, 1993).
Digno de nota também é o fato de que a implantação do BPC se deu em substituição a benefícios previdenciários
pré-existentes, que restaram, no mesmo ato, extintos, na forma do artigo 40 da Lei n. 8.742/1993.49
Em dezembro de 1993, o salário mínimo no Brasil era de CR$ 6,62 (seis vírgula sessenta e dois cruzeiros reais),
tendo sido fixado em R$ 70,00 (Setenta reais) para setembro de 1994, quando começou a série histórica de evolução
do salário mínimo em reais.
Considerando o salário mínimo de R$ 70,00 (Setenta reais) que passou a vigorar em 1994 (IPEA, 2020), a
condição de miserabilidade para fins de obtenção do direito ao benefício era de R$ 17,50 (dezessete reais e cinquenta
centavos) por membro da família.
Já a expectativa de vida ao nascer no Brasil, em 1994, primeiro ano da vigência da lei, era de 68,11 (sessenta
e oito vírgula onze) anos, em média, no Brasil, mas de apenas 64,29 (sessenta e quatro vírgula vinte e nove) anos na
região de menor expectativa, a nordeste (IBGE, 2020).
É importante salientar que o benefício somente foi regulamentado em dezembro de 1994, pelo Decreto n. 1.330
de 08 de dezembro de 1994, que entrou em vigor em 14 de dezembro de 1994. (BRASIL, 1994). Tal regulamentação
trouxe ainda novas restrições à garantia do BPC, não previstas nos textos constitucional e legal, quais sejam: a
possibilidade de encaminhando do beneficiário deficiente para reabilitação e a contabilização do próprio benefício
no cálculo da renda familiar por pessoa para fins de critério de avaliação de outro benefício a ser concedido para o
mesmo grupo familiar, tudo na forma dos artigos 5°, 6° e 10 do Decreto 1.330/1.994:
Art. 5º. Na hipótese de o exame médico indicar procedimentos de reabilitação ou habilitação para pessoas
portadora de deficiência, ser-lhe-á concedido o benefício enquanto durar o processo de reabilitação ou
habilitação, de caráter obrigatório, ocorrendo seu cancelamento quando constatada a interrupção do
processo referido neste artigo. Art. 6º. No decorrer do processo de habilitação do portador de deficiência, os
aparelhos de órtese e prótese, bem como seu reparo e substituição, quando necessário, serão fornecidos em
conformidade com a legislação específica sobre o assunto, disciplinada pelo Ministério da Saúde. Art. 10.
O Benefício de Prestação Continuada poderá ser pago a mais de um membro da mesma família, passando
o valor do benefício a compor a renda familiar, observado o disposto na alínea “a” do parágrafo único
do art. 1º (BRASIL, 1994).

49

Art. 40. Com a implantação dos benefícios previstos nos arts. 20 e 22 desta Lei, extinguem-se a renda mensal vitalícia, o auxílionatalidade e o auxílio-funeral existentes no âmbito da Previdência Social, conforme o disposto na Lei nº 8.213, de 24 de julho
de 1991 (BRASIL, 1991). Parágrafo único. A transferência dos beneficiários do sistema previdenciário para a assistência social
deve ser estabelecida de forma que o atendimento à população não sofra solução de continuidade (BRASIL, 1993).
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A regulamentação do Benefício de Prestação Continuada somente foi veiculada em nível legislativo no quinto
ano subsequente à promulgação da Constituição, e a regulamentação executiva do texto legislativo sobreveio ao final
do sexto ano contado da promulgação da nova Constituição. Além da regulamentação tardia, o decreto estabeleceu
diversas limitações à garantia constitucional do BPC.

3.2.2.2 Das principais alterações da norma e da redação atual
Em 2003 entrou em vigor o Estatuto do idoso (Lei n. 10.741/2003), que reduziu para sessenta e cinco anos a
idade para obtenção do benefício:
Art. 34. Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não possuam meios para prover sua
subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de 1 (um) salário
mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social – Loas. Parágrafo único. O benefício já
concedido a qualquer membro da família nos termos do caput não será computado para os fins do
cálculo da renda familiar per capita a que se refere a Loas (BRASIL, 2003).

A redução da idade de 70 (setenta) para 65 (sessenta e cinco anos) passou a integrar o texto da LOAS (BRASIL,
1993) somente em 2011, por meio da Lei n. 12.435/2011 (BRASIL, 2011) que, entre outras alterações, reduziu a idade
para fruição do benefício pelo idoso para 65 (sessenta e cincos anos) e delimitou o conceito de família, limitando-a,
para fins de concessão, ao requerente, ao cônjuge ou companheiro, aos pais e, na ausência de um deles, à madrasta ou
ao padrasto, aos irmãos solteiros, aos filhos e enteados solteiros e aos menores tutelados, que vivam sob o mesmo teto,
excluindo do cálculo colaterais ou afins (BRASIL, 2011).
Já a Lei n. 13.146/2015 (BRASIL, 2015a) instituiu o Estatuto da pessoa com deficiência e flexibilizou a concessão
do benefício para deficientes, que passaram a ser contemplados, independentemente da capacidade para o trabalho,
bastando a demonstração de que a patologia é suficiente para obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade
em igualdade de condições com as demais pessoas (artigos 1º e 40º).
Outras alterações importantes ao longo de quase duas décadas de vigência da lei dizem respeito aos requisitos
materiais para comprovação do critério de miserabilidade no bojo do procedimento administrativo.
Em 2020, ocorreu outra evolução importante. A Lei n. 13.982/2020 passou a prever que o benefício concedido
ao idoso não fosse mais contabilizado para a aferição da renda per capita para a concessão de um segundo benefício
para o mesmo grupo familiar, e autorizou a cumulação de benefícios para membros do mesmo grupo familiar, desde
que atendidos os requisitos legais (BRASIL, 2020a).
A redação atual do dispositivo legal atual é o seguinte:
Art. 20. O Benefício de Prestação Continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com
deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de
prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. (“Caput” do artigo com redação dada
pela Lei n. 12.435, de 6/7/2011).
§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro,
os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados
solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. (Parágrafo com redação dada pela
Lei n. 12.435, de 6/7/2011).
§ 2º Para efeito de concessão do Benefício de Prestação Continuada, considera-se pessoa com deficiência
aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual,
em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade
em igualdade de condições com as demais pessoas. (Parágrafo com redação dada pela Lei n. 13.146, de
6/7/2015, publicada no DOU de 7/7/2015, em vigor 180 dias após sua publicação).
I - (Revogado pela Lei n. 12.470, de 31/8/2011).
II - (Revogado pela Lei n. 12.470, de 31/8/2011).
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§ 3º Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja
renda mensal per capita seja: (Parágrafo com redação dada pela Lei n. 13.982, de 2/4/2020).
I - igual ou inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo, até 31 de dezembro de 2020; (Inciso acrescido
pela Lei n. 13.982, de 2/4/2020).
II - (VETADO na Lei n. 13.982, de 2/4/2020).
§ 4º O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro
no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial
de natureza indenizatória. (Parágrafo com redação dada pela Lei n. 12.435, de 6/7/2011).
§ 5º A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não prejudica o direito do idoso
ou da pessoa com deficiência ao Benefício de Prestação Continuada. (Parágrafo com redação dada pela
Lei n. 12.435, de 6/7/2011).
§ 6º A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de impedimento de que trata o
§ 2º, composta por avaliação médica e avaliação social realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais
do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. (Parágrafo com redação dada pela Lei n. 12.470, de 31/8/2011).
§ 7º Na hipótese de não existirem serviços no município de residência do beneficiário, fica assegurado,
na forma prevista em regulamento, o seu encaminhamento ao município mais próximo que contar com
tal estrutura. (Parágrafo com redação dada pela Lei n. 9.720, de 30/11/1998).
§ 8º A renda familiar mensal a que se refere o § 3º deverá ser declarada pelo requerente ou seu representante
legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no regulamento para o deferimento do pedido.
(Parágrafo acrescido pela Lei n. 9.720, de 30/11/1998).
§ 9º Os rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem não serão computados
para os fins de cálculo da renda familiar per capita a que se refere o § 3º deste artigo. (Parágrafo acrescido
pela Lei n. 12.470, de 31/8/2011 e com redação dada pela Lei n. 13.146, de 6/7/2015, publicada no DOU
de 7/7/2015, em vigor 180 dias após sua publicação).
§ 10º Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do § 2º deste artigo, aquele que produza
efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. (Parágrafo acrescido pela Lei n. 12.470, de 31/8/2011).
§ 11º Para concessão do benefício de que trata o caput deste artigo, poderão ser utilizados outros elementos
probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade, conforme
regulamento. (Parágrafo acrescido pela Lei n. 13.146, de 6/7/2015, publicada no DOU de 7/7/2015, em
vigor 180 dias após sua publicação).
§ 12º São requisitos para a concessão, a manutenção e a revisão do benefício as inscrições no Cadastro
de Pessoas Físicas (CPF) e no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro
Único, conforme previsto em regulamento. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória n. 871, de
18/1/2019, convertida na Lei n. 13.846, de 18/6/2019).
§ 13º (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória n. 871, de 18/1/2019, e não mantido pela Lei n. 13.846,
de 18/6/2019, na qual foi convertida a referida Medida Provisória).
§ 14º O Benefício de Prestação Continuada ou o benefício previdenciário no valor de até 1 (um) salário
mínimo concedido a idoso acima de 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou pessoa com deficiência não
será computado, para fins de concessão do Benefício de Prestação Continuada a outro idoso ou pessoa
com deficiência da mesma família, no cálculo da renda a que se refere o § 3º deste artigo. (Parágrafo
acrescido pela Lei n. 13.982, de 2/4/2020).
§ 15º O Benefício de Prestação Continuada será devido a mais de um membro da mesma família
enquanto atendidos os requisitos exigidos nesta Lei. (Parágrafo acrescido pela Lei n. 13.982, de 2/4/2020)
(BRASIL, 2020a).

Ainda em 2020, uma evolução no critério de renda per capita para reconhecimento da condição de miserabilidade
foi aprovada pelo Congresso Nacional no Projeto de Lei n. 1.066, de 2020 (n. 9.236/17, na Câmara dos Deputados),
dispondo:
Altera a Lei n. 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para dispor sobre parâmetros adicionais de caracterização
da situação de vulnerabilidade social para fins de elegibilidade ao Benefício de Prestação Continuada
(BPC), e estabelece medidas excepcionais de proteção social a serem adotadas durante o período de
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(Covid-19) responsável pelo surto de 2019, a que se refere a Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020
(SENADO FEDERAL, 2020a).
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Pelo projeto de lei, a partir de 1º de janeiro de 2021, a renda por pessoa do núcleo familiar do requerente
poderia atingir até meio salário mínimo nacional para fins de aferição da miserabilidade econômica exigida para
concessão do benefício (SENADO FEDERAL, 2020a).
Entretanto, a Presidência da República, por meio da Mensagem n. 141, de 2 de abril de 2020, vetou o inciso
II do art. 20, da Lei n. 8.742, de 7 de dezembro de 1993, alterado pelo art. 1º do projeto de lei, que previa: II - igual ou
inferior a 1/2 (meio) salário mínimo, a partir de 1º de janeiro de 2021. As razões do veto foram assim fundamentadas:
A propositura legislativa, ao manter de forma objetiva o valor do critério para a percepção do Benefício
de Prestação Continuada (BPC) no valor de 1/2 salário mínimo, a partir de 1º de janeiro de 2021, viola
as regras do art. 113 do ADCT, bem como dos arts. 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal e ainda do
art. 116 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020 (Lei n. 13.898, de 2019). Ademais, o dispositivo
contraria o interesse público ao não se permitir a determinação de critérios para a adequada focalização
do benefício. (BRASIL, 2020b).

O Poder Executivo viabilizou, entretanto, em conjunto com o Congresso Nacional, a atualização do critério
de renda para aferição de miserabilidade para meio salário mínimo, enquanto durarem os efeitos do estado de
calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020 (SENADO FEDERAL, 2020),
e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19), por meio da
Lei n. 13.982/2020, que deu redação ao artigo 20-A da Lei n. 8.742/93, assim dispondo:
Art. 20-A. Em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n. 6, de
20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (Covid-19), o critério de aferição da renda familiar mensal per capita previsto no inciso I do
§ 3º do art. 20 poderá ser ampliado para até 1/2 (meio) salário mínimo.
§ 1º A ampliação de que trata o caput ocorrerá na forma de escalas graduais, definidas em regulamento,
de acordo com os seguintes fatores, combinados entre si ou isoladamente:
I - o grau da deficiência;
II - a dependência de terceiros para o desempenho de atividades básicas da vida diária;
III - as circunstâncias pessoais e ambientais e os fatores socioeconômicos e familiares que podem reduzir
a funcionalidade e a plena participação social da pessoa com deficiência candidata ou do idoso;
IV - o comprometimento do orçamento do núcleo familiar de que trata o § 3º do art. 20 exclusivamente
com gastos com tratamentos de saúde, médicos, fraldas, alimentos especiais e medicamentos do idoso
ou da pessoa com deficiência não disponibilizados gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), ou
com serviços não prestados pelo Serviço Único de Assistência Social (Suas), desde que comprovadamente
necessários à preservação da saúde e da vida.
§ 2º O grau da deficiência e o nível de perda de autonomia, representado pela dependência de terceiros
para o desempenho de atividades básicas da vida diária, de que tratam, respectivamente, os incisos I e II
do § 1º deste artigo, serão aferidos, para a pessoa com deficiência, por meio de índices e instrumentos de
avaliação funcional a serem desenvolvidos e adaptados para a realidade brasileira, observados os termos
dos §§ 1º e 2º do art. 2º da Lei n. 13.146, de 6 de julho de 2015.
§ 3º As circunstâncias pessoais e ambientais e os fatores socioeconômicos de que trata o inciso III do §
1º deste artigo levarão em consideração, observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 2º da Lei n. 13.146,
de 2015, entre outros aspectos:
I - o grau de instrução e o nível educacional e cultural do candidato ao benefício;
II - a acessibilidade e a adequação do local de residência à limitação funcional, as condições de moradia
e habitabilidade, o saneamento básico e o entorno familiar e domiciliar;
III - a existência e a disponibilidade de transporte público e de serviços públicos de saúde e de assistência
social no local de residência do candidato ao benefício;
IV - a dependência do candidato ao benefício em relação ao uso de tecnologias assistivas; e
V - o número de pessoas que convivem com o candidato ao benefício e a coabitação com outro idoso ou
pessoa com deficiência dependente de terceiros para o desempenho de atividades básicas da vida diária.
§ 4º O valor referente ao comprometimento do orçamento do núcleo familiar com gastos com tratamentos
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de saúde, médicos, fraldas, alimentos especiais e medicamentos do idoso ou da pessoa com deficiência, de
que trata o inciso IV do § 1º deste artigo, será definido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, a partir
de valores médios dos gastos realizados pelas famílias exclusivamente com essas finalidades, conforme
critérios definidos em regulamento, facultada ao interessado a possibilidade de comprovação, nos termos
do referido regulamento, de que os gastos efetivos ultrapassam os valores médios (BRASIL, 2020a).

Delimitado o objeto de análise, passa-se, a seguir, à averiguação dos estudos de caso.

3.2.2 Do estudo dos casos
A redação original do artigo 20 da Lei n. 8.742/93 (BRASIL, 1993) vigorou sem interferência do Poder Judiciário
em sede de controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, entre 1994 e 2013, portanto, por cerca de
vinte anos. Nesse ínterim, o Supremo Tribunal Federal foi acionado em controle concentrado de constitucionalidade
para conformar o artigo 20 da Lei n. 8.742/93 (BRASIL, 1993) ao texto constitucional, entretanto, julgou improcedente
a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.232-1/DF (BRASIL, 1995).
Somente em 2013 o Supremo Tribunal Federal, em controle difuso de constitucionalidade, declarou a
inconstitucionalidade parcial da norma, nos autos da Reclamação n. 4.374/PE (BRASIL, 2006) e dos Recursos
Extraordinários n. 567.985/MT (BRASIL, 2007) e n. 580.963/PR (BRASIL, 2008), com base em uma consideração
mais abrangente da extensão da garantia constitucional do BPC ao deficiente e ao idoso em condição de pobreza.
Enquanto a ADIN n. 1.232-1/DF (BRASIL, 1995), a Reclamação n 4.374/PE (BRASIL, 2006) e o Recurso
Extraordinário n. 567.985/MT (BRASIL, 2007) tratam do critério de renda máxima estabelecido pelo legislador para
delimitação dos beneficiários do BPC, o Recurso Extraordinário n. 580.963/PR (BRASIL, 2008) trata da exclusão de
outros benefícios assistenciais e previdenciários do cálculo da renda.
Veja-se, a seguir, os quatro julgados, que se constituem em testemunhos históricos das adversidades da
construção de um Estado Social no Brasil.

3.2.2.1 Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.232-1/DF
Este julgado diz respeito a um processo originário no Supremo Tribunal Federal, no qual foi discutida em tese
a inconstitucionalidade da redação original do parágrafo 3° do artigo 20 da Lei de Organização da Assistência Social
(LOAS).50
A análise do caso ocorreu por meio das informações do processo registradas no Supremo Tribunal Federal e do
inteiro teor das decisões e acórdãos do processo, disponibilizados nos respectivos bancos de dados. A petição inicial,
os documentos de instrução e os pareceres acostados ao processo físico foram analisados indiretamente por meio dos
relatórios das decisões e dos votos dos Ministros. Tendo em vista que em controle concentrado de constitucionalidade
a discussão é sempre em tese, não há nos autos elementos fáticos a serem cotejados por outros documentos juntados
aos autos, motivo pelo qual, para fins desta pesquisa, as peças analisadas são suficientes para a completa análise do caso.
Ademais, está em análise a atuação jurisdicional a respeito do Benefício de Prestação Continuada, e não a
atuação das partes, de seus procuradores e de terceiros interessados que, embora participem do processo dialético de
produção da decisão, interferem apenas indiretamente no resultado da prestação jurisdicional.

50

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de 1 (um) salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência
e ao idoso com 70 (setenta) anos ou mais e que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de
tê-la provida por sua família.[...] § 3º Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou
idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo (BRASIL, 1993).
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Em 24 de fevereiro de 1995, o Procurador Geral da República ajuizou ação direta de inconstitucionalidade
(BRASIL, 1995), tendo por objeto o parágrafo 3º do artigo 20 da Lei n. 8.742/93 (BRASIL, 1993).
Segundo o relatório do Ministro Mauricio Correa nos autos da Medida Cautelar da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 1232-1/DF, a alegação de inconstitucionalidade tinha por fundamento jurídico a restrição
e limitação indevida de direito garantido por norma constitucional expressa, no caso, o artigo 203, inciso V da
Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), que afastava a proteção constitucional de um grande número de
pessoas que o constituinte quis proteger, assegurando-lhes condições mínimas de dignidade, não exigindo para tanto,
a comprovação de miséria absoluta, como o fez a norma impugnada (BRASIL, 1995a).
O pedido de medida cautelar para suspensão da eficácia do dispositivo de lei foi indeferido. A decisão foi
unânime pelo Plenário do Tribunal em 22/03/1995, em decisão assim ementada:
EMENTA: MEDIDA LIMINAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONCEITO DE
“FAMILIA INCAPAZ DE PROVER A MANUTENÇÃO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA
OU IDOSA” DADO PELO PAR. 3. DO ART. 20 DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LEI
N. 8.742, DE 07.12.93) PARA REGULAMENTAR O ART. 203, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1.
Arguição de inconstitucionalidade do par. 3. do art. 20 da Lei n. 8.472/93, que prevê o limite máximo
de 1/4 do salário mínimo de renda mensal “per capita” da família para que seja considerada incapaz de
prover a manutenção do idoso e do deficiente físico, ao argumento de que esvazia ou inviabiliza o exercício
do direito ao benefício de um salário mínimo conferido pelo inciso V do art. 203 da Constituição. 2. A
concessão da liminar, suspendendo a disposição legal impugnada, faria com que a norma constitucional
voltasse a ter eficácia contida, a qual, por isto, ficaria novamente dependente de regulamentação legal para
ser aplicada, privando a Administração de conceder novos benefícios até o julgamento final da ação. 3.
O dano decorrente da suspensão cautelar da norma legal é maior do que a sua manutenção no sistema
jurídico. 4. Pedido cautelar indeferido (BRASIL, 1995a).

O voto do Ministro Relator Maurício Correa teve três fundamentos: de ordem jurídico-material (binômio
possibilidade-necessidade), de ordem orçamentária e de ordem jurídico-processual (deferimento da medida poderia
ter efeito jurídico mais restritivo ao direito do que a manutenção da norma impugnada):
[...] axiomático no direito que a estipulação de pensão e outros benefícios deve levar em conta,
fundamentalmente, dois fatores: um lado a necessidade do beneficiário, e de outro, a necessidade de quem
arca com o encargo. O legislador ordinário, bem ou mal, mas cumprindo o dever de editar a lei, estabeleceu
um parâmetro, que teve a virtude de dar eficácia à norma constitucional. Ruim com ela, pior sem ela.
Mesmo sem apreciar a questão no contexto de uma escala axiológica, como exige o pedido formulado,
creio que o dano decorrente da suspensão cautelar do dispositivo é maior que o da sua manutenção: a
liminar faria com que a norma constitucional que assegura o direito voltasse a ter eficácia contida, e ficaria
novamente dependente de regulamentação legal para ser aplicada, privando a Administração de conceder
novos benefícios até o julgamento final da ação. (grifos no original) (BRASIL, 1995a).

A decisão do Relator tomou de empréstimo o binômio possibilidade-necessidade do Direito de Família para
decidir matéria constitucional de ordem pública, além de fazer alusão à matéria orçamentária de forma genérica,
sem indicar quaisquer números que amparassem a alegada impossibilidade de pagamento de benefícios, e em que
grandeza seriam devidos (BRASIL, 1995a).
Entretanto, a decisão foi unanimemente acompanhada, tendo somente o Ministro Marco Aurélio iniciado
a sustentar que, no mérito, o parâmetro do salário mínimo deveria observar as necessidades básicas do trabalhador
previstas no artigo 7º da Constituição Federal. No entanto, Marco Aurélio acompanhou o voto do Relator, indicando
como razão da decisão o mesmo motivo jurídico-processual arguido pelo Ministro Mauricio Corrêa (BRASIL, 1995a).
Na lavratura do acórdão, constou que o Colegiado decidiu por unanimidade redistribuir a ação principal ao
Ministro Ilmar Galvão, que estava na Relatoria da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 877-3/DF, para julgamento
conjunto (BRASIL, 1995a).
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Não foi interposto recurso da decisão, que transitou em julgado (BRASIL, 1995).
A Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 877-3/DF (BRASIL, 1993a) havia sido distribuída em 25/03/1993
pela Procuradoria Geral da República em face da omissão do Presidente da República e do Congresso Nacional em
regulamentar o artigo 203, inciso V da Constituição Federal de 1988. Em sessão de 05/10/1995 foi julgada prejudicada,
sendo extinta por perda de objeto.51
O mérito da ADIN n. 1.232-1/DF voltou a julgamento no Plenário do Supremo Tribunal Federal em 27/08/1998
(BRASIL, 1995).
O relatório do Ministro Ilmar Galvão dá conta de que a Presidência da República prestou informações e pediu
a improcedência da ação, assim como o Presidente do Congresso Nacional. A Advocacia Geral da União pugnou pela
improcedência, e a Procuradoria Geral da República deu parecer pela procedência parcial (BRASIL, 2001).
O Ministro Relator Ilmar Galvão votou pela parcial procedência da ação, apontando como razões de decidir
o parecer da Procuradoria Geral da República constante dos autos, cujo conteúdo aponta para a inexistência de
inconstitucionalidade formal ou material na norma impugnada, mas em uma das interpretações possíveis da norma
impugnada. (BRASIL, 2001).
Em outros termos, a Procuradoria Geral da República e o voto condutor do Ministro Relator sustentaram que
uma das interpretações possíveis do texto da norma impugnada é que os pretendentes ao benefício somente poderiam
comprovar o estado de miserabilidade demonstrando renda mensal per capita por grupo familiar inferior a um quarto
do salário mínimo, e não por qualquer outra forma (BRASIL, 2001).
Nesse passo, entenderam ser necessário, para evitar o afastamento do direito de boa parte dos possíveis
beneficiários da garantia constitucional, e para assim respeitar o texto constitucional, julgar procedente em parte a ação
para interpretar a norma impugnada conforme a Constituição e não limitar as hipóteses de prova de miserabilidade à
comprovação de renda mensal per capita por grupo familiar inferior a um quarto do salário mínimo (BRASIL, 2001).
O voto divergente foi o do Ministro Nelson Jobim, que asseverou competir à lei estabelecer o critério de
comprovação da condição de miserabilidade, e a lei poderia ter disposto de outras formas e não o fez, não competindo
ao Poder Judiciário censurar o critério adotado pelo legislador (BRASIL, 2001).
Mais não foi dito no voto divergente além de um parágrafo de fundamentação e duas linhas de disposição
de julgar improcedente a ação. Declararam resumidos votos, acompanhando a divergência, os Ministros Mauricio
Correa e Sepúlveda Pertence, sem fundamentação jurídica digna de registro (BRASIL, 2001).
Não declarou voto o Ministro Neri da Silveira, que acompanhou o Relator. Estiveram ausentes os Ministros
Marco Aurélio, Sidney Sanchez e Celso de Mello. O placar da votação foi, portanto, seis a dois pela improcedência.
A decisão foi assim ementada:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. IMPUGNA DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL QUE ESTABELECE
O CRITÉRIO PARA RECEBER O BENEFÍCIO DO INCISO V DO ART. 203, DA CF. INEXISTE A
RESTRIÇÃO ALEGADA EM FACE AO PRÓPRIO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL QUE REPORTA
À LEI PARA FIXAR OS CRITÉRIOS DE GARANTIA DO BENEFÍCIO DE SALÁRIO MÍNIMO À PESSOA
PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E AO IDOSO. ESTA LEI TRAZ HIPÓTESE OBJETIVA DE
PRESTAÇÃO ASSISTENCIAL DO ESTADO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE (BRASIL, 2001).

Não contou com nenhuma intervenção de terceiros o processo que gerou essa importante decisão, que veio
a balizar por cerca de duas décadas a única garantia constitucional expressa e direta da Constituição Federal de

51

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. ARTS. 203, V, E 204, DA CF/88.
Dispositivos que já se acham regulamentados pela superveniente Lei n. 8.742/93. Pedido prejudicado. (BRASIL, 1995b).
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concretização do princípio-diretriz de combate à pobreza. Esse princípio tampouco foi cotejado no julgamento.
Embora a decisão proferida em sede de ação direta de inconstitucionalidade tenha efeitos erga omnes e
devesse ser observada por todos os poderes públicos e, em especial, por Instâncias Inferiores do Poder Judiciário,
não foi assim que o ordenamento reagiu à decisão. Apesar da decisão da ADIN nº 1232/DF, as partes, em sede de
processos individuais, continuaram a pleitear o benefício e geraram um movimento de mudança na jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal que, somente em 2013, forçou nova apreciação da matéria pelo Tribunal. Essas decisões
são analisadas a seguir.

3.2.2.2 Reclamação n. 4.374/PE
Segundo o Ministro Gilmar Mendes, durante as décadas de 1990 e 2000, o critério estabelecido no parágrafo
3º do artigo 20 da LOAS foi alvo de flexibilização por parte dos juízes federais, em especial no âmbito dos juizados
especiais federais, em sede de ações individuais (BRASIL, 2013).
Segundo avaliação de Mendes, o Poder Judiciário de primeira instância e os órgãos jurisdicionais competentes
para revisão das decisões em grau recursal, passaram a conceder o benefício utilizando-se de estudos sociais, provas
testemunhais e outros elementos probatórios que indicavam o estado de miserabilidade, independentemente da
observância do teto de renda per capita de um quarto do salário mínimo (BRASIL, 2013).
Essas decisões passaram a ser contestadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social perante o Supremo Tribunal
Federal em sede de recursos extraordinários e reclamações gerando, segundo Mendes, diversos julgamentos monocráticos
nos quais os Ministros, via de regra, mantinham as decisões dos juízes, por questões processuais (BRASIL, 2013).
Em 2013, o Tribunal mudou a orientação adotada na ADIN n. 1231/DF, em sessões em que foram analisados
a Reclamação n. 4.374/PE e os recursos extraordinários n. 567.985/MT e n. 580.963/PR. Os recursos extraordinários
são analisados nos subitens 3.2.2.3 e 3.2.2.4.
Diferentemente do caso anterior, a Reclamação n. 4.374/PE diz respeito a um processo originário da Primeira
Instância da Justiça Federal do Estado de Pernambuco. (BRASIL, 2004b). Trata-se de um caso concreto em que o Poder
Judiciário relativizou a aplicação do parágrafo 3º do artigo 20 da Lei de Organização da Assistência Social (LOAS)
para deferir o Benefício de Prestação Continuada a um incapaz para o trabalho em condição de miserabilidade,
independentemente da renda per capita do grupo familiar (BRASIL, 2004b).
A decisão de Primeira Instância foi objeto de recurso do Instituto Nacional do Seguro Social às Turmas
Recursais de Pernambuco, que mantiveram a sentença. Contra essa decisão, foi interposto pela parte sucumbente a
reclamação perante o Supremo Tribunal Federal (BRASIL, 2013).
A análise do caso ocorreu por meio das informações do processo registradas na Justiça Federal de Pernambuco
e no Supremo Tribunal Federal, e de decisões, sentenças e acórdãos dos processos disponibilizados nos respectivos
bancos de dados.
A petição inicial, os documentos de instrução e os pareceres acostados ao processo físico foram analisados
indiretamente por meio da sentença de primeiro grau, dos relatórios das decisões e dos votos dos Ministros no
Supremo Tribunal Federal. Não foi possível acessar dados ou documentos processuais perante o Tribunal Regional
Federal da Quinta Região.
Em controle difuso de constitucionalidade, a decisão ocorreu com detalhado cotejo do caso concreto, sendo
que tais elementos fáticos foram devidamente indicados pelo Juiz de Primeiro Grau na sentença, e não foram objeto
de controvérsia nas fases posteriores do processo. A partir da sentença, a discussão se resumiu à matéria de direito,
com centro no parágrafo 3º do artigo 20 da Lei de Organização da Assistência Social (LOAS) (BRASIL, 2013).
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Nesse sentido, para fins desta pesquisa, as peças analisadas são suficientes para a completa análise do caso,
uma vez que está em questão a atuação jurisdicional a respeito do Benefício de Prestação Continuada, e não a atuação
das partes, de seus procuradores e de terceiros interessados que, embora participem do processo dialético de produção
da decisão, interferem apenas indiretamente no resultado da prestação jurisdicional.
Dos elementos analisados, consta que José Severino do Nascimento fez pedido administrativo à Agência de
Petrolina (PE) do Instituto Nacional do Seguro Social em 02 de fevereiro de 2004 para obter Benefício de Prestação
Continuada. Em 05 de agosto de 2004, Severino ajuizou ação especial previdenciária na 14ª Vara Federal de
Recife (PE), visando ao reconhecimento do seu direito a receber o Benefício de Prestação Continuada garantido
constitucionalmente (BRASIL, 2004b).
Consta da sentença que no processo foi realizada perícia médica que concluiu que a parte autora é portadora
de hipertensão arterial sistêmica e cardiopatia hipertensiva, apresentando incapacidade para atividades laborativas
que demandem grandes esforços físicos e estresse emocional, tais como agricultor, trabalhador da construção civil,
operário de indústria, motorista, vigilante e carpinteiro (BRASIL, 2004b).
Foi realizada, ainda, audiência, em que foi colhida prova oral e em que o autor da ação apresentou documentos
comprobatórios de que exercera atividade de trabalhador rural e assistente de pedreiro e de que fizera “bicos”
ensacando estrume. Com as provas colhidas, observou o juiz federal que a renda per capita do grupo familiar de
Severino era inferior a um salário mínimo, pois os fatos indicaram que não trabalhava e vivia da ajuda de parentes e
amigos. (BRASIL, 2004b).
Tendo por base tais fatos, em especial o de que a renda per capita era superior ao critério legal (um quarto
do salário mínimo), o juiz federal passou a enfrentar as questões jurídicas postas, registrando sua operação lógica de
subsunção dos fatos às normas na sentença, da seguinte forma:
[...] O ponto controvertido consiste em saber se a parte autora preenche os requisitos para a concessão do
benefício assistencial previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, ou seja, se é portadora de deficiência
e incapaz de manter a sua subsistência ou de tê-la mantida pela família. [...] Ao regulamentar o dispositivo
constitucional, a Lei 8.742/93 (em seu art. 20, §§ 2º e 3º) definiu como portador de deficiência, para fins da
concessão do benefício, a pessoa incapaz para a vida independente e para o trabalho e como família incapaz de
prover a manutenção aquela cuja renda per capita não supere 1/4 do salário mínimo. [...] Considerando, ainda,
que a análise da incapacidade não deve estar limitada a fatores físicos, mas também socioeconômicos, e o fato de
ser o autor analfabeto e sem nenhuma instrução, considero ser inviável cogitar-se da possibilidade de empregarse em outras atividades diversas das acima citadas. Tenho, pois, como atendido o primeiro requisito do benefício
ora pleiteado. Quanto ao aspecto da miserabilidade do núcleo familiar, observo das provas colhidas em audiência
que a renda per capita é inferior a um salário mínimo. Com efeito, o autor não trabalha, vivendo da ajuda de
parentes e amigos. Observe-se, por oportuno, que o demandante mora só, em quarto cedido por uma amiga.
Assim, evidente a miserabilidade do autor, restando, pois, preenchido o segundo requisito para o deferimento do
amparo assistencial. Isto posto, extingo o processo com julgamento de mérito, para julgar procedente o pedido,
condenando o INSS a conceder à parte autora o Benefício de Prestação Continuada (LOAS), com renda mensal
de um salário mínimo com DIP em 01/05/2005 e DIB em 02/02/2004 (data do requerimento administrativo,
conforme fl. 15) e a pagar os atrasados a partir desta última data. (BRASIL, 2004b).

Apresentado recurso pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o processo foi remetido à Primeira Turma
Recursal do Tribunal Regional Federal da Quinta Região em Recife (PE), que, em 29/11/2005, negou provimento ao
recurso em decisão que foi resumida na ementa:
BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS DO AUTOR.
REQUISITOS DO ART. 20 DA LEI 8.742/93. RENDA PER CAPITA. MEIOS DE PROVA. SÚMULA 11
DA TUN. LEI 9.533/97. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. O artigo 20 da Lei 8.742/93 destaca a garantia de um salário mínimo mensal às pessoas portadoras de
deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais, que comprovem, em ambas as hipóteses, não possuir meios
de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.
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2. Já o § 3º do mencionado artigo reza que, ‘considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa
portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a ¼ (um quarto)
do salário mínimo’.
3. Na hipótese em exame, o laudo pericial concluiu que o autor é incapaz para as atividades laborativas
que necessitem de grandes ou médios esforços físicos ou que envolvam estresse emocional para a sua
realização.
4. Em atenção ao laudo pericial e considerando que a verificação da incapacidade para o trabalho deve
ser feita analisando-se as peculiaridades do caso concreto, percebe-se pelas informações constantes nos
autos, que o autor, além da idade avançada, desempenha a profissão de trabalhador rural, a qual não está
mais apto a exercer. Ademais, não possui instrução educacional, o que dificulta o exercício de atividades
intelectuais, de modo que resta improvável sua absorção pelo mercado de trabalho, o que demonstra a
sua incapacidade para a vida independente diante da sujeição à ajuda financeira de terceiros para manter
sua subsistência.
5. Apesar de ter sido comprovado em audiência que a renda auferida pelo recorrido é inferior a um
salário mínimo, a comprovação de renda per capita inferior a ¼ do salário mínimo é dispensável quando
a situação de hipossuficiência econômica é comprovada de outro modo e, no caso dos autos, ela restou
demonstrada.
6. A comprovação da renda mensal não está limitada ao disposto no art. 13 do Decreto 1.744/95, não lhe
sendo possível obstar o reconhecimento de outros meios probatórios em face do princípio da liberdade
objetiva dos meios de demonstração em juízo, desde que idôneos e moralmente legítimos, além de
sujeitos ao contraditório e à persuasão racional do juiz na sua apreciação.
7. Assim, as provas produzidas em juízo constataram que a renda familiar do autor é inferior ao limite
estabelecido na Lei, sendo idônea a fazer prova neste sentido. A partir dos depoimentos colhidos em
audiência, constatou-se que o recorrido não trabalha, vivendo da ajuda de parentes e amigos.
8. Diante de tais circunstâncias, pode-se concluir pela veracidade de tal declaração de modo relativo,
cuja contraprova caberia ao INSS, que se limitou à impugnação genérica.
9. Quanto à inconstitucionalidade do limite legal de renda per capita inferior a ¼ do salário mínimo, a
sua fixação estabelece apenas um critério objetivo para julgamento, mas que não impede o deferimento
do benefício quando demonstrada a situação de hipossuficiência.
10. Se a renda familiar é inferior a ¼ do salário mínimo, a presunção de miserabilidade é absoluta, sem
que isso afaste a possibilidade de tal circunstância ser provada de outro modo.
11. Ademais, a Súmula 11 da TUN dispõe que mesmo quando a renda per capita for superior àquele
limite legal, não há óbices à concessão do benefício assistencial quando a miserabilidade é configurada
por outros meios de prova.
12. O próprio legislador já reconheceu a hipossuficiência na hipótese de renda superior ao referido limite
ao editar a Lei 9.533/97, que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos Municípios que
instituam programas de garantia de renda mínima associados a ações socioeducativas, estabelecendo
critério mais vantajoso para a análise da miserabilidade, qual seja, renda familiar per capita inferior a ½
salário mínimo.
13. A parte sucumbente deve arcar com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, ora
arbitrados à razão de 10% sobre o valor da condenação.
14. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento (BRASIL, 2013).

Contra essa decisão da 1ª Turma Recursal, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ajuizou a Reclamação
n. 4.374 diretamente no Supremo Tribunal Federal em 22/05/2006, tendo sido atribuída a Relatoria ao Ministro
Gilmar Mendes (BRASIL, 2006).
A autarquia previdenciária denunciou que a decisão da Turma Recursal ofendia a autoridade da coisa julgada da
ADI no 1.232/DF, decisão esta já analisada no tópico anterior. Sustentou o reclamante que a decisão reclamada afastou
indevidamente o requisito legal do parágrafo terceiro do artigo 20 da LOAS, o qual, segundo o acórdão da ADI n. 1.232,
representaria requisito objetivo a ser observado para a prestação assistencial do Estado (renda per capita de um quarto
do salário mínimo por grupo familiar). Com relação à urgência da pretensão cautelar, alegou o reclamante que várias
decisões estariam sendo proferidas em desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal (BRASIL, 2013).
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A apreciação da medida liminar foi postergada até o aporte nos autos das informações que foram requisitadas ao
órgão jurisdicional de Pernambuco. Prestadas as informações, foi a medida liminar indeferida, mantendo-se a decisão do
órgão colegiado de Pernambuco, em função do caráter alimentar da verba objeto da decisão. O teor da decisão liminar do
Ministro Gilmar Mendes apontava para a possível ocorrência de um processo de inconstitucionalização do artigo 20 da
Lei n. 8.742/93. Tendo em vista que a decisão é longa e consta dos anexos, transcreve-se as passagens mais importantes:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada com fundamento no art. 102,
inciso I, “l”, da Constituição Federal, e nos arts. 13 a 18 da Lei no 8.038/1990, para garantir a autoridade de
decisão deste Supremo Tribunal Federal. [...] O acórdão apontado como parâmetro é o relativo ao julgamento
da ADI no 1.232/DF (Pleno, por maioria; Rel. Min. Ilmar Galvão, Red. para o acórdão Min. Nelson Jobim; DJ
de 01.06.2001). Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do § 3º do art.
20 da Lei no 8.742/1993, que estabelece critérios para receber o benefício previsto no art. 203, inciso V, da
Constituição. A inicial sustenta que a decisão reclamada afastou o requisito legal expresso na mencionada lei,
o qual, segundo o acórdão tomado como parâmetro, representa requisito objetivo a ser observado para a
prestação assistencial do Estado. Com relação à urgência da pretensão cautelar, alega que várias decisões
estariam sendo proferidas em desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal. Assim,
ressalta o caráter pedagógico da reclamação como forma de orientar as instâncias inferiores sobre matéria já
decidida nesta Corte. [...] Passo a decidir. A Lei n. 8.742/93, ao regulamentar o art. 203, inciso V, da Constituição
da República, estabeleceu os critérios para que o benefício mensal de um salário mínimo seja concedido aos
portadores de deficiência e aos idosos que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou
de tê-la provida por sua família. O primeiro critério diz respeito aos requisitos objetivos para que a pessoa seja
considerada idosa ou portadora de deficiência. Define a lei como idoso o indivíduo com 70 (setenta) anos ou
mais e como deficiente a pessoa incapacitada para a vida independente e para o trabalho (art. 20, caput e § 2º).
O segundo critério diz respeito à comprovação da incapacidade da família para prover a manutenção do
deficiente ou idoso. Dispõe o art. 20, § 3º, da Lei n. 8.742/93, que “considera-se incapaz de prover a manutenção
da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um
quarto) do salário mínimo”. Objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.232-1/DF, Rel. Min. Ilmar
Galvão (DJ 1.6.2001), tal dispositivo teve sua constitucionalidade declarada em decisão desta Corte [...]
Considerou o Tribunal que referido dispositivo instituiu requisito objetivo para concessão do benefício
assistencial a que se refere o art. 203, inciso V, da Constituição Federal. Desde então, o Tribunal passou a julgar
procedentes as reclamações ajuizadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS para cassar decisões
proferidas pelas instâncias jurisdicionais inferiores que concediam o benefício assistencial, entendendo que o
requisito definido pelo § 3 do art. 20 da Lei n. 8.742/93 não é exaustivo e que, portanto, o estado de
miserabilidade poderia ser comprovado por outros meios de prova. A questão foi amplamente debatida no
julgamento da Rcl - AgR 2.303/RS, Rel. Min. Ellen Gracie (DJ 1.4.2005), na qual firmou-se o entendimento
segundo o qual na decisão proferida na ADI n. 1.232 o Tribunal definiu que o critério de ¼ do salário mínimo
é objetivo e não pode ser conjugado com outros fatores indicativos da miserabilidade do indivíduo e de seu
grupo familiar, cabendo ao legislador, e não ao juiz na solução do caso concreto, a criação de outros requisitos
para a aferição do estado de pobreza daquele que pleiteia o benefício assistencial. O Tribunal manteve tal
entendimento mesmo nas reclamações ajuizadas contra decisões que, procedendo a uma interpretação
sistemática das leis sobre a matéria, concediam o benefício assistencial com base em outros critérios
estabelecidos por alterações legislativas posteriores (Lei n. 10.836/2004 - Bolsa Família; Lei n. 10.689/2003 Programa Nacional de Acesso à Alimentação; Lei n. 9.533/97 - autoriza o Poder Executivo a conceder apoio
financeiro a Municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima associados a ações
socioeducativas). Assim decidiu o Tribunal na Rcl n. 2.323/PR, Rel. Min. Eros Grau, DJ 20.5.2005. Tenho
observado, porém, que algumas decisões monocráticas recentes têm dado tratamento diferenciado ao tema.
Os Ministros Celso de Mello, Carlos Britto e Ricardo Lewandowski têm negado seguimento às reclamações
ajuizadas pelo INSS com o fundamento de que esta via processual, como já assentado pela jurisprudência do
Tribunal, não é adequada para se reexaminar o conjunto fático-probatório em que se baseou a decisão
reclamada para atestar o estado de miserabilidade do indivíduo e conceder-lhe o benefício assistencial sem
seguir os parâmetros do § 3º do art. 20 da Lei n. 8.742/93 (Rcl n. 4.422/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJ
30.6.2006; Rcl n. 4.133/RS, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 30.6.2006; Rcl n. 4.366/PE, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, DJ 1.6.2006). O Ministro Sepúlveda Pertence tem enfatizado, quando em análise de decisões
que concederam o benefício com base em legislação superveniente à Lei 8.742/93, que as decisões reclamadas
não têm declarado a inconstitucionalidade do § 3º do art. 20 dessa lei, mas dado interpretação a tal dispositivo
em conjunto com a legislação posterior, a qual não foi objeto da ADI n. 1.232 (Rcl n. 4.280/RS, Rel. Min.
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Sepúlveda Pertence, DJ 30.6.2006). Somem-se a estas as decisões do Ministro Marco Aurélio, que sempre
deixou claro seu posicionamento no sentido da insuficiência dos critérios definidos pelo § 3º do art. 20 da Lei
n. 8.742/93 para fiel cumprimento do art. 203, inciso V, da Constituição (Rcl n. 4.164/RS, Rel. Min. Marco
Aurélio). Em decisão mais recente (Rcl n. 3.805/SP, DJ 18.10.2006), a Ministra Cármen Lúcia também
posicionou-se sobre o assunto [...] A análise dessas decisões me leva a crer que, paulatinamente, a interpretação
da Lei n. 8.742/93 em face da Constituição vem sofrendo câmbios substanciais neste Tribunal. De fato, não se
pode negar que a superveniência de legislação que estabeleceu novos critérios mais elásticos para a concessão
de outros benefícios assistenciais - como a Lei n. 10.836/2004, que criou o Bolsa Família; a Lei n. 10.689/2003,
que instituiu o Programa Nacional de Acesso à Alimentação; a Lei n. 10.219/01, que criou o Bolsa Escola; a Lei
n. 9.533/97, que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a Municípios que instituírem
programas de garantia de renda mínima associados a ações socioeducativas; assim como o Estatuto do Idoso
(Lei n. 10.741/03) - está a revelar que o próprio legislador tem reinterpretado o art. 203 da Constituição da
República. Os inúmeros casos concretos que são objeto do conhecimento dos juízes e tribunais por todo o
país, e chegam a este Tribunal pela via da reclamação ou do recurso extraordinário, têm demonstrado que os
critérios objetivos estabelecidos pela Lei n. 8.742/93 são insuficientes para atestar que o idoso ou o deficiente
não possuem meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Constatada tal
insuficiência, os juízes e tribunais nada mais têm feito do que comprovar a condição de miserabilidade do
indivíduo que pleiteia o benefício por outros meios de prova. Não se declara a inconstitucionalidade do art.
20, § 3, da Lei n. 8.742/93, mas apenas se reconhece a possibilidade de que esse parâmetro objetivo seja
conjugado, no caso concreto, com outros fatores indicativos do estado de penúria do cidadão. Em alguns
casos, procede-se à interpretação sistemática da legislação superveniente que estabelece critérios mais elásticos
para a concessão de outros benefícios assistenciais. Tudo indica que - como parecem ter anunciado as recentes
decisões proferidas neste Tribunal (acima citadas) - tais julgados poderiam perfeitamente se compatibilizar
com o conteúdo decisório da ADI n. 1.232. Em verdade, como ressaltou a Ministra Cármen Lúcia, “a
constitucionalidade da norma legal, assim, não significa a inconstitucionalidade dos comportamentos
judiciais que, para atender, nos casos concretos, à Constituição, garantidora do princípio da dignidade humana
e do direito à saúde, e à obrigação estatal de prestar a assistência social ‘a quem dela necessitar, independentemente
da contribuição à seguridade social’, tenham de definir aquele pagamento diante da constatação da necessidade
da pessoa portadora de deficiência ou do idoso que não possa prover a própria manutenção ou de tê-la
provida por sua família”. (Rcl n. 3.805/SP, DJ 18.10.2006). Portanto, mantendo-se firme o posicionamento do
Tribunal em relação à constitucionalidade do § 3º do art. 20 da Lei n. 8.742/93, tal como esposado no
julgamento da ADI 1.232, o mesmo não se poderia afirmar em relação ao que decidido na Rcl - AgR 2.303/
RS, Rel. Min. Ellen Gracie (DJ 1.4.2005). O Tribunal parece caminhar no sentido de se admitir que o critério de
1/4 do salário mínimo pode ser conjugado com outros fatores indicativos do estado de miserabilidade do indivíduo
e de sua família para concessão do benefício assistencial de que trata o art. 203, inciso V, da Constituição.
Entendimento contrário, ou seja, no sentido da manutenção da decisão proferida na Rcl 2.303/RS, ressaltaria
ao menos a inconstitucionalidade por omissão do § 3 do art. 20 da Lei n. 8.742/93, diante da insuficiência de
critérios para se aferir se o deficiente ou o idoso não possuem meios de prover a própria manutenção ou de
tê-la provida por sua família, como exige o art. 203, inciso V, da Constituição. A meu ver, toda essa
reinterpretação do art. 203 da Constituição, que vem sendo realizada tanto pelo legislador como por esta
Corte, pode ser reveladora de um processo de inconstitucionalização do § 3º do art. 20 da Lei n. 8.742/93.
Diante de todas essas perplexidades sobre o tema, é certo que o Plenário do Tribunal terá que enfrentá-lo
novamente. Ademais, o próprio caráter alimentar do benefício em referência torna injustificada a alegada
urgência da pretensão cautelar em casos como este. Ante o exposto, indefiro o pedido de medida liminar. Dêse vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (BRASIL, 2013).

Não foi interposto recurso contra o indeferimento da liminar. A Defensoria Pública da União pediu sua
intervenção no feito como “amicus curiae” e, em 18 de abril de 2013, sete anos após sua distribuição, o mérito foi
submetido ao Plenário. (BRASIL, 2013).
No seu voto, o Ministro Relator Gilmar Mendes pondera que o Supremo Tribunal Federal recebe uma
quantidade muito significativa de processos, em sua maioria recursos extraordinários e reclamações com pedidos
que dizem respeito à concessão do benefício assistencial previsto no artigo 203, inciso V, da Constituição Federal
de 1988, ponderando que a matéria é de grande relevância constitucional e social, uma vez que a magistratura
de primeira instância tem demonstrado coragem ao enfrentar nesses processos a questão da injustiça social e o
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desencontro entre o texto constitucional e a letra da lei (BRASIL, 2013).
O Ministro Gilmar Mendes afirma que o Supremo Tribunal Federal não havia posto termo à controvérsia da
renda per capita estabelecida, indicando como fundamento de sua assertiva o voto do Ministro Sepúlveda Pertence na
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.232/DF, que teria constatado a presença de uma possível inconstitucionalidade
por omissão parcial, no sentido de ser insuficiente o critério legal do artigo 20 da LOAS (BRASIL, 2013).
Segundo o Ministro Relator da Reclamação, teriam sido razões de ordem processual que levaram o Tribunal a
julgar improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, mas sustentou que caso aquela ADIN viesse a julgamento
em 2013, o Supremo Tribunal Federal não adotaria a mesma decisão proferida em 1998, pois, em tema de omissão
inconstitucional, o Tribunal já adota sentenças de perfil aditivo, tal como ocorreu no conhecido caso do direito de
greve dos servidores públicos (referência ao Mandado de Injunção n. 20 (Rel. Celso de Mello, DJ de 22-11-1996).
Segundo o Ministro Gilmar Mendes,
O julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.232 é representativo daqueles momentos
em que uma Corte Constitucional decide impregnada do sentimento de que em algum momento sua
decisão certamente será revista. Uma atitude de self restraint que, ante uma questão social tão complexa
e importante, deixou no ar a impressão de que algo não estava bem. Naquela ocasião, o Tribunal proferiu
decisão pela improcedência da ação direta, mas não deixou de constatar que o dispositivo questionado
– o art. 20 da Lei n. 8.742/93 – era insuficiente para cumprir integralmente o comando constitucional
do art. 203, V, da CF. A omissão legislativa quanto ao cumprimento do art. 203, V, da Constituição, foi
constatada pelo Ministro Sepúlveda Pertence em seu voto. O Ministro Pertence, no entanto, deixou claro
que, naquela ocasião, o problema da omissão legislativa não poderia ser resolvido por meio da ação direta
de inconstitucionalidade o Tribunal mantinha firme posicionamento no sentido da infungibilidade entre
as ações diretas de inconstitucionalidade por ação e por omissão (ADI 986, Relator Néri da Silveira,
DJ 8.4.1994), assim como entendia que a constatação da omissão inconstitucional apenas deveria ser
comunicada ao legislador (BRASIL, 2013).

Segundo Mendes, a decisão do Supremo Tribunal Federal na ação direta reclamou que o legislador se
pronunciasse sobre o tema mas, como a lei permaneceu inalterada, apesar do latente apelo realizado pelo Tribunal, os
juízes de primeira instância e os Tribunais Regionais teriam se dedicado a elaborar maneiras de contornar o critério
objetivo e único estipulado pela LOAS e avaliar o real estado de miserabilidade social das famílias com entes idosos
ou deficientes (BRASIL, 2013). Isso, segundo Mendes, indicava que a interpretação da LOAS pleiteada pelo Ministério
Público na ADI 1.232/DF não era apenas uma opção hermenêutica, mas uma imposição que se fazia presente nas
situações fáticas enfrentadas pelos juízes de primeira instância, que se viam obrigados a decidir entre aplicar friamente
o critério objetivo da lei ou adotar a solução condizente com a realidade social da família brasileira (BRASIL, 2013).
Mendes aponta, ainda, que paralelamente às soluções forenses para o problema da miséria, foram editadas
diversas leis federais que estabeleceram critérios mais elásticos para a concessão de outros benefícios assistenciais
(BRASIL, 2013). As leis referidas pelo Ministro Gilmar Mendes em sua fundamentação são as seguintes: Lei n.
10.836/2004, que criou o Bolsa Família (BRASIL, 2004a); a Lei n. 10.689/2003, que instituiu o Programa Nacional
de Acesso à Alimentação (BRASIL, 2003a); a Lei n. 10.219/01, que criou o Bolsa Escola (BRASIL, 2001a); a Lei n.
9.533/97, que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a Municípios que instituírem programas de
garantia de renda mínima associados a ações socioeducativas (BRASIL, 1997); e a Lei n. 10.741/03, que institui o
Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003).
Segundo Mendes, tais leis foram vistas pelos aplicadores da LOAS, os juízes, como um fato revelador de que o próprio
legislador estaria reinterpretando o art. 203 da Constituição da República e favoreceu que esses juízes e Tribunais passassem
a estabelecer o valor de meio salário mínimo como referência para a aferição da renda familiar per capita (BRASIL, 2013).
Disso deflui, prossegue Mendes, que (a) existia omissão inconstitucional parcial, por parte do legislador, em
relação ao dever constitucional de efetivar a norma do art. 203, V, da Constituição; e (b) existia um processo de
inconstitucionalização do § 3º do art. 20 da Lei n. 8.742/93 (BRASIL, 2013).
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Ao analisar a existência de omissão constitucional, Mendes qualificou o benefício previsto no artigo 203,
inciso V, da Constituição Federal de 1988 como corolário de uma agenda social instituída pela Constituição de 1988.
Ademais, a ênfase em uma agenda social está estampada logo no início da Carta Constitucional, no artigo 3º, que
elenca princípios que traduzem uma exigência social de eliminação da miséria e pobreza:
[...] constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa
e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir desigualdades
sociais e regionais e promover o bem de todos. Tem-se uma Carta que, ao lado das disposições tradicionais
sobre o modelo democrático, consagra um amplo catálogo garantidor dos direitos individuais, e incorpora um
número elevado de direitos sociais. A Constituição consagra, entre direitos de perfil fortemente programático, o
direito a um salário mínimo capaz de atender às necessidades vitais básicas do trabalhador urbano e rural (art. 7º,
IV), e à assistência social para todos aqueles que dela necessitarem (art. 203). Assim, a assistência social (art. 203)
compõe o extenso rol de promessas de democracia substantiva proclamadas na Carta de 1988. Como se sabe, a
Constituição de 1988, aprovada num contexto econômico e social difícil (a inflação acumulada do ano de 1988
foi de 1.037,56%), faz uma clara opção pela democracia e uma sonora declaração em favor da superação das
desigualdades sociais. O novo modelo constitucional claramente buscou superar, institucionalmente, o modelo de
democracia meramente formal ao qual nós estávamos acostumados no passado. Tentava-se, também pela via da
constitucionalização de direitos sociais, e da criação de instrumentos de judicialização dessas pretensões de caráter
positivo, superar o quadro de imensas desigualdades acumuladas ao longo dos anos. O “milagre econômico”
da década de 1970 não tinha sido capaz de eliminar a pobreza e a miséria. Também não houve redução da
desigualdade na distribuição da renda e da riqueza. E não foram poucos os grupos sociais que permaneceram
à margem de qualquer benefício. A chamada “década perdida” de 1980 contribuiu certamente para agravar os
problemas sociais, com o aumento do contingente de pobres e miseráveis e da própria desigualdade. Assim, há
que se levar em conta que a institucionalização da democracia em 1988 veio acompanhada de uma agenda
social que, em muito, transcende os aspectos meramente formais. Optou-se por um modelo constitucional
fortemente dirigente, que, de forma extremamente analítica, disciplinou uma série de questões da vida nacional.
Em um país como o Brasil, em que o acesso a direitos sociais básicos ainda não é garantido a milhões de pessoas,
não surpreende a Constituição de 1988 proclamar a assistência social como um programa de ação positiva do
Estado brasileiro. Não há mais espaço para considerações de tipo político e econômico sobre a conveniência
da concessão do benefício assistencial ou sobre o valor desse benefício (um salário mínimo). O benefício e seu
correspondente valor estão consagrados na Constituição e assim ficam protegidos contra qualquer tentativa de
reforma. Assim, ao contrário de outras ordens jurídicas, que preferiram não estampar no texto constitucional
promessas sociais mais ambiciosas, a ordem constitucional brasileira protege a assistência social e, especificamente
o benefício assistencial previsto no art. 203, V, da Constituição de 1988, como um verdadeiro direito fundamental
exigível perante o Estado. Esse direito ao benefício assistencial de um salário mínimo possui uma dimensão
subjetiva, que o torna um típico direito público subjetivo de caráter positivo, o qual impõe ao Estado obrigações
de ordem normativa e fática. Trata-se, nesse sentido, de um direito à prestação em face do Estado, o qual fica
obrigado a assegurar as condições normativas (edição de normas e conformação de órgãos e procedimentos) e
fáticas (manutenção de um estado de coisas favorável, tais como recursos humanos e financeiros) necessárias
à efetividade do direito fundamental. Além de uma dimensão subjetiva, portanto, esse direito fundamental
também possui uma complementar dimensão objetiva. Nessa dimensão objetiva, o direito fundamental à
assistência social assume o importante papel de norma constitucional vinculante para o Estado, especificamente,
para os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. Ela assim impõe ao Legislador um dever constitucional de
legislar, o qual deve ser cumprido de forma adequada, segundo os termos do comando normativo previsto
no inciso V do art. 203 da Constituição. O não cumprimento total ou parcial desse dever constitucional de
legislar gera, impreterivelmente, um estado de proteção insuficiente do direito fundamental. Destarte, como
tenho analisado em estudos doutrinários, os direitos fundamentais não contêm apenas uma proibição de
intervenção (Eingriffsverbote), expressando também um postulado de proteção (Schutzgebote). Haveria, assim,
para utilizar uma expressão de Canaris, não apenas uma proibição de excesso (Übermassverbot), mas também
uma proibição de proteção insuficiente (Untermassverbot) (Claus-WilhelmCanaris, Grundrechtswirkungen um
Verhältnismässigkeitsprinzip in der richterlichen Anwendung und Fortbildung des Privatsrechts, JuS, 1989, p. 161).
Grifo nosso (BRASIL, 2013).

Nesse sentido, conclui Mendes, a violação, pelo legislador, dessa proibição de proteção insuficiente decorrente
do direito fundamental gera um estado de omissão inconstitucional submetido ao controle do Supremo Tribunal
Federal, o que não ocorre exatamente em razão da ausência de legislação ou mora do legislador em regulamentar a
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norma constitucional, mas por ter o legislador atuado de forma insuficiente (BRASIL, 2013).
Isso significa que, como o artigo 20 da LOAS cumpre apenas de forma parcial o comando constitucional
derivado do direito fundamental ao benefício assistencial previsto no inciso V do art. 203 da Constituição, o Relator
considerou existir omissão legislativa parcial no tocante ao § 3º do art. 20 da LOAS em relação ao artigo 203, inciso V
da Constituição de 1988 (BRASIL, 2013).
Já no tocante ao processo de inconstitucionalização do parágrafo 3º do artigo 20 da LOAS, defendeu
Mendes que o próprio histórico da concessão judicial desse benefício em sede de processos individuais
perante as instâncias ordinárias do Poder Judiciário demonstraria cabalmente a insuficiência da LOAS
em definir critérios para a efetividade desse direito fundamental (BRASIL, 2013).

A decisão do Tribunal na ação direta 1.232/DF, segundo Mendes, foi fruto de um contexto econômico e
social específico. Na década de 1990, a renda familiar per capita no valor de um quarto do salário mínimo teria sido
adotada como um critério objetivo de caráter econômico-social, resultado de uma equação econômico-financeira
levada a efeito pelo legislador tendo em vista o estágio de desenvolvimento econômico do país no início da década
de 1990 (BRASIL, 2013).
No entanto, assevera Mendes, a economia brasileira mudou completamente desde então, sendo que
significativas reformas constitucionais e administrativas tiveram repercussão no âmbito econômico, financeiro e
administrativo. Além disso, a inflação galopante foi controlada, permitindo melhoria na distribuição de renda. Os
gastos públicos estariam em equilíbrio e seriam transparentes, e as reformas previdenciária e tributária haviam sido
realizadas (BRASIL, 2013).
Nesse contexto de mudanças econômico-sociais, observou Mendes, outras legislações em matéria de
benefícios previdenciários e assistenciais aumentaram para meio salário mínimo o valor padrão da renda familiar per
capita, como, por exemplo, o Programa Nacional de Acesso à Alimentação – Cartão Alimentação (Lei n. 10.689, de
13 de junho de 2003), o Programa Bolsa Família – PBF (Lei n. 10.836, de 9 de janeiro de 2004), o Programa Nacional
de Renda Mínima Vinculado à Educação – Bolsa Escola (Lei 10.219/2001); o Programa Nacional de Renda Mínima
Vinculado à Saúde – Bolsa Alimentação (MP 2.206-1/2001); o Programa Auxílio-Gás (Decreto n. 4.102/2002); e o
Cadastramento Único do Governo Federal (Decreto 3.811/2001) (BRASIL, 2013).
Dessa forma, conclui Mendes, o critério de um quarto do salário mínimo utilizado pela LOAS estaria
completamente defasado, mostrando-se atualmente inadequado para aferir a miserabilidade das famílias que, de
acordo com o artigo 203, inciso V da Constituição, possuem o direito ao benefício assistencial e seria fato revelador
de que o próprio legislador vem reinterpretando o artigo 203 da Constituição da República segundo parâmetros
econômico-sociais distintos daqueles que serviram de base para a edição da LOAS no início da década de 1990.
Tal circunstância justificaria a afirmação de Mendes de que o § 3º do art. 20 da LOAS passou por um processo
de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas
(sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros
benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro) (BRASIL, 2013).
Propôs, diante de tudo, o Ministro Relator Gilmar Mendes, a revisão da decisão anteriormente proferida na
ADI 1.232/DF e a declaração da inconstitucionalidade do § 3º do art. 20 da Lei 8.742/93 (LOAS), sem pronúncia da
nulidade, de forma a manter-se a sua vigência até o dia 31 de dezembro de 201452 (BRASIL, 2013).
52

Destaca-se a seguinte passagem do voto acerca dos limites do Poder Judiciário em estabelecer critérios para aferição da pobreza, e sobre as
diligências de campo efetivadas pelo Relator para apurar critérios administrativos que poderiam ser utilizados a partir de eventual decisão
judicial: “É certo que não cabe ao Supremo Tribunal Federal avaliar a conveniência política e econômica de valores que podem ou devem
servir de base para a aferição de pobreza. Tais valores devem ser o resultado de complexas equações econômico-financeiras que levem
em conta, sobretudo, seus reflexos orçamentários e macroeconômico e que, por isso, devem ficar a cargo dos setores competentes dos
Poderes Executivo e Legislativo na implementação das políticas de assistencialismo definidas na Constituição. No processo de reflexão
e construção da presente decisão, realizei diversas reuniões com as autoridades competentes do Ministério do Desenvolvimento Social
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Seguiu-se o julgamento, em conjunto com os Recursos Extraordinários n. 567.985 e n. 580.963 (subitens
3.2.2.3 e 3.2.2.4, a seguir), com acirrado debate entre os Ministros. (BRASIL, 2013).
O Ministro Teori Zavascki votou julgando procedente a Reclamação, revelando como causas de decidir questões
processuais atinentes à impossibilidade de apreciar constitucionalidade de ato normativo em sede de Reclamação. Em
relação ao mérito, entretanto, Teori julgou, nos processos em julgamento conjuntos, como insuperável a orientação do
Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade 1.232/DF, contra a qual não caberia ação rescisória,
e, portanto, sua posição concreta foi no sentido de manutenção do critério de um quarto do salário mínimo per capita
para aferição do estado de miserabilidade. Por tal razão, acabou divergindo no mérito, e votando pela procedência da
reclamação53 (BRASIL, 2013).
O Ministro Marco Aurélio, coerente com seu voto nos demais processos em julgamento na assentada, julgou
procedente a reclamação, acompanhando o voto divergente do Ministro Teori (BRASIL, 2013).
A Ministra Rosa Weber julgou pela improcedência da reclamação, acompanhando o Relator, sem justificar o
voto, e foi seguida pelo Ministro Luiz Fux (BRASIL, 2013).
O Ministro Dias Tofolli votou por não conhecer da Reclamação, sem fundamentar o voto, e foi seguido pelo
Ministro Ricardo Lewandowski. Na sessão do dia 18 de abril de 2013, o resultado do julgamento foi o seguinte:
O Tribunal, por maioria, conheceu da reclamação, vencidos os Ministros Dias Toffoli, Ricardo
Lewandowski e Joaquim Barbosa (Presidente), que dela não conheciam. No mérito, por maioria,
julgou improcedente a reclamação, vencido o Ministro Teori Zavascki, que a julgava procedente.
Plenário, 18.04.2013 (BRASIL, 2013).

O acórdão foi publicado em 04 de setembro do mesmo ano no Diário de Justiça Eletrônico, com uma ementa
que não corresponde ao resultado do julgamento:

53

(Secretaria Nacional de Assistência Social, Departamento de Benefícios Assistenciais), do Instituto Nacional do Seguro Social e da
Advocacia-Geral da União (inclusive a Procuradoria-Geral Federal). Há uma constante preocupação com o impacto orçamentário de
uma eventual elevação do atual critério de ¼ do salário mínimo para ½ salário mínimo. Estudos realizados pelo IPEA e pelo MDS, em
janeiro de 2010, demonstram que, se viesse a vigorar o critério de renda per capita no valor de ½ salário mínimo, os recursos necessários
para investimento no BPC em 2010 chegariam a R$ 46,39 bilhões, ou seja, 129,72% a mais do que a projeção do ano (R$ 20,06 bilhões).
[...] De fato, a análise sobre a adequação do critério de ¼ do salário mínimo não pode desconsiderar o fato de que, num quadro de
crescente desenvolvimento econômico e social, também houve um vertiginoso crescimento da quantidade de benefícios assistenciais
concedidos pelo Estado brasileiro. De aproximadamente 500.000 (quinhentos mil) benefícios concedidos em 1996, a quantidade de
idosos e deficientes beneficiários passou para atuais 3.644.591 (três milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e noventa e
um) (Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS). (BRASIL, 2013).
A questão processual levantada no primeiro voto divergente, que prejudicava a tese do Relator, ficou vencida. Prevaleceu o entendimento
do Ministro Relator Gilmar Mendes de que o STF, no exercício de sua competência geral de fiscalizar a compatibilidade formal e
material de qualquer ato normativo com a Constituição, possa declarar a inconstitucionalidade, incidentalmente, de normas tidas
como fundamento da decisão ou do ato que é impugnado na reclamação. Isso decorreria, segundo Mendes, da própria competência
atribuída ao STF para exercer o denominado controle difuso da constitucionalidade das leis e dos atos normativos. Asseverou ser
natural que o Tribunal, ao realizar o exercício de confronto e a comparação entre o ato impugnado (o objeto da reclamação) e a
decisão ou súmula tida por violada (o parâmetro da reclamação), sinta a necessidade de reavaliar o próprio parâmetro e redefinir seus
contornos fundamentais, “verbis”: “A reclamação, dessa forma, constitui o locus de apreciação, pela Corte Suprema, dos processos de
mutação constitucional e de inconstitucionalização de normas (des Prozess des Verfassungswidrigwerdens), que muitas vezes podem
levar à redefinição do conteúdo e do alcance, e até mesmo à superação, total ou parcial, de uma antiga decisão. Em síntese, declarada
a constitucionalidade de uma lei, ter-se-á de concluir pela inadmissibilidade de que o Tribunal se ocupe uma vez mais da aferição de
sua legitimidade, salvo no caso de significativa mudança das circunstâncias fáticas ou de relevante alteração das concepções jurídicas
dominantes [BVerfGE 33/199 e 39/169; Brun-Otto Bryde, Verfassungsengsentwicklung, Stabilität und Dynamik im Verfassungsrechf
der Bundesrepublik Deutschland, cit., p. 409; Hans Brox, Zur Zulässigkeit der erneuten Überprüfung einer Norm durch das
Bundesverfassungsgericht, in Festschrift für Willi Geiger, cit., p. 809 (818); Stern, Bonner Kommentar, 2. tir., art. 100, n. 139; Christoph
Gusy, Parlamentarischer Gesetzgeber und Bundesverfassungsgericht, cit., p. 228] Assim , é plenamente possível entender que o Tribunal,
por meio do julgamento desta reclamação, possa revisar a decisão na ADI 1.232 e exercer novo juízo sobre a constitucionalidade do §
3º do art. 20 da Lei n. 8.742/1993 (Lei de Organização da Assistência Social – LOAS).” (BRASIL, 2013).
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Benefício assistencial de prestação continuada ao idoso e ao deficiente. Art. 203, V, da Constituição. A Lei
de Organização da Assistência Social (LOAS), ao regulamentar o art. 203, V, da Constituição da República,
estabeleceu critérios para que o benefício mensal de um salário mínimo fosse concedido aos portadores de
deficiência e aos idosos que comprovassem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la
provida por sua família. 2. Art. 20, § 3º da Lei 8.742/1993 e a declaração de constitucionalidade da norma pelo
Supremo Tribunal Federal na ADI 1.232. Dispõe o art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93 que “considera-se incapaz
de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita
seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo”. O requisito financeiro estabelecido pela lei teve sua
constitucionalidade contestada, ao fundamento de que permitiria que situações de patente miserabilidade
social fossem consideradas fora do alcance do benefício assistencial previsto constitucionalmente. Ao apreciar a
Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.232-1/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade
do art. 20, § 3º, da LOAS. 3. Reclamação como instrumento de (re)interpretação da decisão proferida em
controle de constitucionalidade abstrato. Preliminarmente, arguido o prejuízo da reclamação, em virtude do
prévio julgamento dos recursos extraordinários 580.963 e 567.985, o Tribunal, por maioria de votos, conheceu
da reclamação. O STF, no exercício da competência geral de fiscalizar a compatibilidade formal e material
de qualquer ato normativo com a Constituição, pode declarar a inconstitucionalidade, incidentalmente,
de normas tidas como fundamento da decisão ou do ato que é impugnado na reclamação. Isso decorre da
própria competência atribuída ao STF para exercer o denominado controle difuso da constitucionalidade das
leis e dos atos normativos. A oportunidade de reapreciação das decisões tomadas em sede de controle abstrato
de normas tende a surgir com mais naturalidade e de forma mais recorrente no âmbito das reclamações. É no
juízo hermenêutico típico da reclamação – no “balançar de olhos” entre objeto e parâmetro da reclamação –
que surgirá com maior nitidez a oportunidade para evolução interpretativa no controle de constitucionalidade.
Com base na alegação de afronta a determinada decisão do STF, o Tribunal poderá reapreciar e redefinir o
conteúdo e o alcance de sua própria decisão. E, inclusive, poderá ir além, superando total ou parcialmente a
decisão-parâmetro da reclamação, se entender que, em virtude de evolução hermenêutica, tal decisão não se
coaduna mais com a interpretação atual da Constituição. 4. Decisões judiciais contrárias aos critérios objetivos
preestabelecidos e Processo de inconstitucionalização dos critérios definidos pela Lei 8.742/1993. A decisão
do Supremo Tribunal Federal, entretanto, não pôs termo à controvérsia quanto à aplicação em concreto do
critério da renda familiar per capita estabelecido pela LOAS. Como a lei permaneceu inalterada, elaboraram-se
maneiras de contornar o critério objetivo e único estipulado pela LOAS e avaliar o real estado de miserabilidade
social das famílias com entes idosos ou deficientes. Paralelamente, foram editadas leis que estabeleceram critérios
mais elásticos para concessão de outros benefícios assistenciais, tais como: a Lei 10.836/2004, que criou o Bolsa
Família; a Lei 10.689/2003, que instituiu o Programa Nacional de Acesso à Alimentação; a Lei 10.219/01, que
criou o Bolsa Escola; a Lei 9.533/97, que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a municípios que
instituírem programas de garantia de renda mínima associados a ações socioeducativas. O Supremo Tribunal
Federal, em decisões monocráticas, passou a rever anteriores posicionamentos acerca da intransponibilidade
dos critérios objetivos. Verificou-se a ocorrência do processo de inconstitucionalização decorrente de
notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas
dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte
do Estado brasileiro). 5. Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20,
§ 3º, da Lei 8.742/1993. 6. Reclamação constitucional julgada improcedente. Grifo nosso (BRASIL, 2013).

O descompasso entre o resultado do julgamento (que não proclamou nenhuma norma inconstitucional) e a
ementa (que declara a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993),
somente pode ser compreendido no contexto de um acordo que os componentes da Corte fizeram para acomodar
os diversos entendimentos a respeito das matérias postas nos demais processos julgados na mesma sessão, que serão
objeto de análise a seguir.

3.2.2.3 Do recurso extraordinário n. 567.985/MT
O recurso extraordinário chegou ao Supremo Tribunal Federal em 19 de outubro de 2007 e foi distribuído
ao Ministro Marco Aurélio no dia 22 imediato (BRASIL, 2007). Foi interposto pelo Instituto Nacional do Seguro
Social contra acórdão da Turma Recursal da Seção do Mato Grosso, que mantivera sentença de primeiro grau que
concedera à idosa Alzira Maria de Oliveira Souza Benefício de Prestação Continuada afastando “o critério objetivo de
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miserabilidade previsto no art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93, que restou modificado para meio salário mínimo, por força
das Leis n. 9.533/97 e n. 10.689/2003” (BRASIL, 2013a).
Alzira pleiteou perante a Justiça Federal do Estado de Mato Grosso, subseção judiciária de Cuiabá, em 06/06/2006,
no processo número 200636007013991, Benefício de Prestação Continuada. (BRASIL, 2006a). A decisão de Primeira
Instância foi objeto de recurso do Instituto Nacional do Seguro Social à Turma Recursal dos Juizados Especiais de Cuiabá
(MT) (BRASIL, 2006a). A Turma Recursal da Justiça Federal da 1ª Região manteve a sentença. Contra essa decisão foi
interposto, pela parte sucumbente, recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal (BRASIL, 2013a).
A análise do caso ocorreu por meio das informações do processo registradas na Justiça Federal de Mato
Grosso (BRASIL, 2006a) e das peças digitais do processo no Supremo Tribunal Federal, em que consta o acórdão
2007.36.00701399-1 da Turma Recursal da Justiça Federal da Primeira Região, o recurso extraordinário, as
contrarrazões e as decisões e acórdãos do Supremo Tribunal Federal (BRASIL, 2013a).
A petição inicial, os documentos de instrução e os pareceres acostados ao processo físico foram analisados
indiretamente por meio do acórdão 2007.36.00701399-1, do recurso extraordinário, das contrarrazões e do relatório
das decisões e votos dos Ministros no Supremo Tribunal Federal (BRASIL, 2013a).
Em controle difuso de constitucionalidade, a decisão ocorre com detalhado cotejo do caso concreto, sendo
que tais elementos fáticos foram devidamente indicados nos acórdãos e nas peças processuais analisados e podem ser
identificados na base de dados do processo em Primeira Instância, e não foram objeto de controvérsia nos autos. O
centro da discussão era a possibilidade de concessão de Benefício de Prestação Continuada a beneficiário com renda
familiar superior a um quarto do salário mínimo nacional, superando-se o texto do parágrafo 3° do artigo 20 da Lei de
Organização da Assistência Social (LOAS). Nesse sentido, para fins desta pesquisa, as peças analisadas são suficientes
para a completa análise do caso.
Dos elementos analisados, consta que Alzira Maria de Oliveira Souza ajuizou a ação judicial em 06/06/2006.
Em 14/06/2006, foi determinada a realização de perícia de estudo social e, em 07/07/2006, o laudo socioeconômico foi
juntado aos autos (BRASIL, 2006a). O laudo social constatou que Alzira morava com o esposo e um filho deficiente,
sendo que a renda familiar era de R$ 400,00 (quatrocentos reais), cuja fonte era aposentadoria recebida pelo esposo e
paga pela Previdência do Estado do Mato Grosso (BRASIL, 2006a). Entre junho e julho de 2006, o salário mínimo era
de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) (IPEA, 2020).
Diante da constatação de que a renda per capita da família era de R$ 133,33 (cento e trinta e três reais e
trinta e três centavos), o que correspondia a 38,09% do salário mínimo da época, o juiz de primeiro grau julgou
procedente o pedido e concedeu o benefício, tendo sido a sentença confirmada pela Turma Recursal, apesar de a letra
fria do parágrafo 3° do artigo 20 da Lei de Organização da Assistência Social (LOAS) estabelecer um quarto do salário
mínimo (25%) como limite (BRASIL, 2013a).
Tendo por base tais fatos, em especial o de que a renda per capita era superior ao critério legal (um quarto do
salário mínimo) o juiz federal relator do recurso perante a Turma Recursal passou a enfrentar as questões jurídicas postas,
registrando sua operação lógica de subsunção dos fatos às normas no voto condutor do acórdão, nos seguintes termos:
[...] Constato que a questão controvertida relaciona-se à possibilidade ou não de concessão do Benefício
de Prestação Continuada quando a renda “per capita” da família do beneficiário excede um quarto do
salário mínimo vigente, conforme disciplina o § 3º do artigo 20 da Lei 8.742/93.
Deve-se, incialmente, voltar-se para a Constituição da República que, em seu art. 1º, preceitua, “in verbis”.
Art. 1, V, A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e do Distrito
federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: III – a dignidade da
pessoa humana.
Ora, o Judiciário, como órgão de justiça, não deve se ater à letra fria da lei, mas deve, sim, adequar o
preceito normativo à Constituição Federal (art. 1º, inciso III) e ao caso concreto, dando-lhe contornos
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que realmente se coadunam com a realidade fática. Desse modo, o requisito para a concessão do
Benefício de Prestação Continuada descrito no § 3º da Lei 8742/93 não deve ser tomado como absoluto,
devendo servir apenas como parâmetro, podendo ser adequado, portanto, à especificidade de cada caso.
Apesar do STF ter se manifestado pela constitucionalidade de limitação inserta no parágrafo terceiro
do art. 20 da Lei 8742/93 na ADI 1.232-1/DF, é necessário observar que o critério estabelecido visa
possibilitar a verificação da existência da miserabilidade do postulante, conforme disposto no art. 203,
V, da Constituição Federal. Ainda que a renda per capita familiar da parte autora seja superior ao valor
previsto, cumpre analisar os motivos pelos quais ele alega viver em condição de miserabilidade, a fim de
não ser indevidamente restringido o mandamento constitucional, autorizando-se, em tese, a concessão
do amparo social, caso seja verificada a condição legal.
Destarte, cumpre observar que o critério objetivo de aferição de miserabilidade restou modificado de
um quarto para um meio salário mínimo, por força do disposto nas Leis n. 9.533/97 (autoriza o Poder
Executivo a conceder apoio financeiro aos Municípios que instituírem programas de garantia de renda
mínima associados a ações socioeducativas) e n. 10.689/2003 (cria o Programa Nacional de Acesso à
Alimentação – PNAA), que consideram carente a pessoa cuja renda mensal não ultrapasse a soma de
meio salário mínimo mensal, previsão esta incompatível com o disposto no parágrafo terceiro do artigo
20 da LOAS.[...] (BRASIL, 2013a).

O recurso apresentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social teve provimento negado por unanimidade,
com base nas razões de decidir do voto condutor do Relator, acima transcrito em trechos, tendo a ementa sido
resumida assim:
PREVIDENCIÁRIO LATO SENSU. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA.
CONCESSÃO. REQUISITOS VERTIDOS NO ART. 20 DA LEI 8.742/93. IDOSO. RENDA “PER
CAPITA” FAMILIAR INFERIOR A MEIO SALÁRIO MÍNIMO. BENEFÍCIO DEVIDO.
I – O critério objetivo de miserabilidade previsto no art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93 restou modificado para
meio salário mínimo, por força das Leis n. 9.533/97 e n. 10.689/2003.
II – Recurso improvido (BRASIL, 2013a).

O Instituto Nacional do Seguro Social interpôs recurso extraordinário alegando violação ao artigo 203, inciso
V da Constituição Federal de 1988 e indicando como hipóteses de cabimento do recurso o artigo 102, inciso III,
alíneas “a” e “b” da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 2013a).
A matéria foi reconhecida como de repercussão geral, e o processo foi selecionado como paradigma para
julgamento de caráter vinculante a se aplicar a todos os demais processos. A repercussão foi reconhecida de forma
unânime no Plenário Virtual, em 09 de fevereiro de 2008, e a decisão foi publicada com a seguinte ementa:
REPERCUSSÃO GERAL - BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - IDOSO
- RENDA PER CAPITA FAMILIAR INFERIOR A MEIO SALÁRIO MÍNIMO - ARTIGO 203, INCISO
V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Admissão pelo Colegiado Maior (BRASIL, 2013a).

Seguiram-se os seguintes atos processuais relevantes: a admissão da Defensoria Pública da União como amicus
curiae, a admissão da União Federal como assistente, a juntada de parecer pela Procuradoria Geral da República pelo não
conhecimento e desprovimento do recurso, a admissão do Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero como amicus
curiae e a inclusão em pauta do Pleno do Tribunal para julgamento na sessão de 18 de maio de 2012 (BRASIL, 2013a).
O Relator, Ministro Marco Aurélio, conheceu do recurso por entender preenchidos os pressupostos de
admissibilidade, e proferiu voto que parte do pressuposto de que o Benefício de Prestação Continuada é direito
fundamental:
A Assembleia Nacional Constituinte de 1987/1988, imbuída de espírito inclusivo e fraternal, fez constar
o benefício assistencial previsto no artigo 203, inciso V, da Carta da República. É uma especialização dos
princípios maiores da solidariedade social e da erradicação da pobreza, versados no artigo 3º, incisos
I e III, do Diploma Maior. Concretiza a assistência aos desamparados, estampada no artigo 6º, cabeça,
da Carta Federal. Daí ostentar a natureza de direito fundamental. O constituinte assegurou a percepção
de um salário mínimo por mês aos portadores de deficiência – hoje designados, em linguajar mais
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adequado à quadra, portadores de necessidades especiais – e aos idosos, exigindo-lhes a comprovação
de não possuírem meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida pela família, conforme
dispuser a lei (BRASIL, 2013a).

O Ministro Marco Aurélio enfrenta, a seguir, o problema da integração legislativa reclamada pelo poder
constituinte ao direito fundamental. O Relator identifica a Lei n. 8.742/93 (artigo 20, § 3º) como integradora e especifica
que o diploma limitou o benefício àqueles idosos e portadores de necessidades especiais cuja renda familiar, por cabeça,
não ultrapasse a quantia de um quarto do salário mínimo. Lembrou, ainda, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
1.232, em que o Supremo Tribunal assentou, com efeito vinculante, a compatibilidade entre o diploma legal e a Carta
da República (BRASIL, 2013a).
O Julgador passa, então, a fazer a interpretação do conteúdo constitucional, segundo suas palavras, à luz
da realidade concreta da sociedade, dos avanços culturais e dos choques que ocorrem no exercício dos direitos
fundamentais, previstos apenas de modo abstrato nas Constituições. Identifica Marco Aurélio que o objetivo do
constituinte ao estabelecer o direito fundamental foi conferir proteção social aos incapazes de garantir a respectiva
subsistência, e que os preceitos envolvidos nesse objetivo são os da dignidade humana, da solidariedade social, da
erradicação da pobreza e da assistência aos desamparados (BRASIL, 2013a).
Faz o Julgador longa análise do conteúdo do princípio da dignidade humana e conclui que deixar desamparado
um ser humano desprovido dos meios físicos para garantir o próprio sustento representa expressa desconsideração do
mencionado valor (BRASIL, 2013a).
Ressalta Marco Aurélio que no aspecto comunitário da própria dignidade está intrínseca a ideia maior de
solidariedade social, alçada à condição de princípio pela Constituição. Com base na conjugação de dignidade e
solidariedade, Marco Aurélio conclui que existe certo grupo de prestações essenciais básicas que se deve fornecer ao
ser humano para que este simplesmente tenha a capacidade de sobreviver, e o acesso a tais bens se constitui em direito
subjetivo de natureza pública:
Ora, a eliminação dessa forma aguda de pobreza é pré-condição da construção de uma sociedade
verdadeiramente democrática, da estabilidade política, enfim, do desenvolvimento do país como um
todo. Sem condições materiais, não pode haver um cidadão pleno, apto a participar nos debates públicos,
a produzir argumentos e críticas. Se há algum consenso no âmbito da filosofia moral, é a respeito da
existência do dever do Estado de entregar um conjunto de prestações básicas necessárias à sobrevivência
do indivíduo [...] o constituinte instituiu o dever do Estado de prover assistência aos desamparados.
Com base no artigo 6º da Carta, compele-se os poderes públicos a realizar políticas públicas para
remediar, ainda que minimamente, a situação de miséria daqueles que infelizmente acabaram relegados
a essa condição. São esses, alfim, os parâmetros materiais dos quais há de partir a interpretação da regra
questionada (BRASIL, 2013a).

A partir desses fundamentos políticos, jurídicos e filosóficos, e analisando o caso concreto em julgamento no
recurso extraordinário (com base no laudo socioeconômico produzido em primeira instância), Marco Aurélio conclui
que o artigo 20, parágrafo 3º da LOAS não estabelecia critério razoável de aferição da condição socioeconômica de
idosos e portadores de necessidades especiais na época do ajuizamento do processo (2006), mas que, à época do seu
voto no julgamento do recurso extraordinário (2012), o dispositivo legal revelava-se adequado (BRASIL, 2013a).
Para chegar a tal conclusão, o Relator comparou o valor do salário mínimo em 2006 (R$ 350,00) com o valor
em 2012 (R$ 622,00), concluindo que o valor de 2012 estava muito além da renda diária estipulada para a linha da
pobreza pelo Banco Mundial (à época, fixada em US$ 1,25 (um dólar e vinte e cinco centavos), cerca de R$ 75,00 por
mês segundo os cálculos de Marco Aurélio (BRASIL, 2013a).
O Relator passa, então, a analisar a opção feita pelo legislador de fixar um critério objetivo (renda, medida
pelo salário mínimo) para delimitar a linha de corte entre desamparados e autossuficientes, tecendo a seguinte crítica:
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Portanto, à luz do salário mínimo em vigor, o critério pode ser considerado razoável, mas não diante do
salário vigente quando o processo foi iniciado. Ao declarar a constitucionalidade do dispositivo da Lei
n. 8.742/1993, o Tribunal o fez a partir de certo parâmetro, revelado pelo valor do salário mínimo em
vigor à época do julgamento. Com o avanço da inflação e os reajustes do mínimo, é possível que outra
situação fática se desenhe e que o novo quadro se apresente absolutamente discrepante dos objetivos
constitucionais. O caso concreto fornece um exemplo vívido: uma família composta por um casal de
idosos e uma criança deficiente. O critério escolhido pelo legislador para apurar a pobreza, embora
objetivo, não dá concretude à Constituição. Ao fixar-se apenas no critério “renda”, o legislador olvidou
outros elementos do mundo dos fatos que são relevantes para o exame do parâmetro “miserabilidade”.
Por exemplo: uma família com duas ou três pessoas deficientes, além de diversos idosos com situação
de saúde debilitada, possui maiores necessidades do que uma família composta por apenas um idoso.
Observem que, de todo modo, a legislação proíbe a percepção simultânea de mais de um benefício
de assistência social – artigo 20, § 4º, da Lei n. 8.742, com a redação que lhe foi atribuída pela Lei n.
12.435/2011. Mostra-se patente que o artigo 20, § 3º, da Lei n. 8.742/93, embora não seja, só por si,
inconstitucional, gerou situação concreta de inconstitucionalidade. A incidência da regra traduz falha
no dever, criado pela Carta, de plena e efetiva proteção dos direitos fundamentais, resultante da eficácia
positiva de tais direitos, cuja concretização é condição essencial à construção de uma sociedade mais
justa e, portanto, civilizada (BRASIL, 2013a).

Encaminhando seu voto, o Relator não defende a superação da decisão proferida pelo Supremo na Ação Direta
de Inconstitucionalidade n. 1.232, por crer que o parâmetro abstrato possui valia e por entender que a declaração
de inconstitucionalidade do artigo 20, § 3º, da Lei n. 8.742/93 causaria prejuízo por retirar o suporte de legalidade
à atividade administrativa. Pondera, nesse sentido, que as prestações básicas que compõem o mínimo existencial
sofrem um processo de mudança, tornando as definições legais contingentes, mas não desimportantes, uma vez que
fixam os patamares gerais para a atuação da Administração Pública e permitem razoável margem de certeza quanto
ao grupo geral de favorecidos pela regra, o que tem impactos na programação financeira do Estado (BRASIL, 2013a).
Assim, Marco Aurélio reconhece que o critério de um quarto do salário mínimo pode ser conjugado com outros
fatores indicativos do estado de miserabilidade do indivíduo e de sua família, para fins de concessão do benefício assistencial,
porque entendimento contrário resultaria na inconstitucionalidade por omissão do § 3º do art. 20 da Lei n. 8.742, de
1993, diante da insuficiência de critérios para se aferir se o deficiente ou o idoso não possuem meios de prover a própria
manutenção ou de tê-la provida por sua família, como exige o art. 203, inciso V, da Constituição (BRASIL, 2013a).
Decide, então, Marco Aurélio, que deve prevalecer o critério fixado pelo legislador no artigo 20, § 3º, da
Lei n. 8.742/93 e, somente diante de razões excepcionais devidamente comprovadas é que os Julgadores deveriam
afastar a regra legal, em razão de sua aplicação conduzir à inconstitucionalidade, superando-a, pois, sem declará-la
inconstitucional, tornando prevalecentes os ditames constitucionais da dignidade, solidariedade e combate à pobreza.
Assim, negou provimento ao recurso da autarquia previdenciária sem declarar a inconstitucionalidade do dispositivo
legal em questão (BRASIL, 2013a).
Na sequência do julgamento, o Ministro Gilmar Mendes antecipa seu voto para sustentar o processo de
inconstitucionalização sofrido pelo artigo 20, parágrafo 3º da LOAS. Gilmar Mendes, a essa altura, já havia apresentado
voto na Reclamação n. 4.374/PE, e faz referência a ele (BRASIL, 2013a).
Nesse recurso extraordinário, Gilmar intervém para estabelecer a divergência com o Relator Marco Aurélio, este
propugnando manter a análise da condição de pobreza em cada caso concreto sem declaração de inconstitucionalidade,
aquele defendendo a inconstitucionalidade por omissão (BRASIL, 2013a).
Os registros do julgamento seguem em ritmo de debate franco entre os dois Ministros, até a suspensão do
julgamento, retomado posteriormente com voto do Ministro Luiz Fux pelo improvimento do recurso extraordinário
e pela constituição em mora do Congresso Nacional, para que edite nova regulamentação ao artigo 203, inciso V, da
Constituição Federal de 1988 até 31/12/2015 (BRASIL, 2013a).
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O julgamento prosseguiu com o voto do Ministro Teori Zavascki, que deu provimento ao recurso por considerar
insuperável a decisão do Supremo Tribunal na ADIN 1232/DF, uma vez que tomada em controle concentrado
de constitucionalidade, insuscetível de rescisão. O voto do Ministro Teori abriu outra linha de divergência, a que
sustentava a manutenção do critério do parágrafo 3º do artigo 20 da LOAS sem qualquer concessão a outros critérios
concorrentes de aferição da condição de pobreza (BRASIL, 2013a).
Na sequência, a Ministra Rosa Weber vota acompanhando o voto do Ministro Gilmar Mendes. (BRASIL,
2013a). O Ministro Ricardo Lewandowski acompanha a linha do Ministro Teori Zavascki e dá provimento ao recurso
extraordinário, mantendo a normatividade do texto legal impugnado (BRASIL, 2013a).
O progresso do julgamento é pontuado por debates entre os Ministros, que abrangem razões de votos
proferidos, ou em vias de serem proferidos, nos outros processos relacionados (Reclamação n. 4.374/PE e Recurso
Extraordinário n. 580.963). Tais intervenções foram abordadas nos subitens relativos a cada um dos processos, para
favorecer o entendimento do leitor.
Ao meio do julgamento, o Ministro Marco Aurélio trouxe uma questão fático-jurídica que poderia influir no
resultado e que não tinha sido objeto de apreciação explícita nas instâncias inferiores, tampouco na peça recursal: o
esposo da recorrida recebia aposentadoria do setor público, e uma das interpretações possíveis do artigo 34, parágrafo
único, da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), excluiria o direito ao benefício. (BRASIL, 2013a). Esse fato é
importante para a compreensão do voto a seguir, do Ministro Celso de Mello.
O voto do Ministro Celso de Mello foi, pois, no sentido de dar provimento ao recurso do INSS, nesses termos:
Qual é a consequência lógica da negativa de provimento do recurso extraordinário relatado pelo ministro
Gilmar Mendes? Ter-se-á núcleo familiar de duas pessoas, em que uma delas já recebe da Previdência
proventos ante aposentadoria, que perceberá, também, o benefício da assistência continuada da lei
mediante a qual foi regulamentado o inciso V do artigo 203 da Constituição Federal. Não temos, diante
das discussões, como deixar de prover esse recurso do Instituto. Por quê? Repito: está na decisão da
Turma Recursal que o cônjuge varão já recebe da Previdência Social um salário mínimo a título de
proventos decorrentes da aposentadoria. Mas, mesmo assim, esse núcleo de duas pessoas terá direito a
mais um salário mínimo, considerada a assistência prevista no inciso V do artigo 203. É uma demasia.
Por isso e por outras situações, é que o sistema vai por água abaixo (BRASIL, 2013a).

Nessa ocasião, já em 17/04/2013, o Plenário julgava simultaneamente os três processos objeto deste estudo,
sendo que os registros de votos e debates apresentam superposições.
Na sessão do dia 18/04/2013, o Presidente Ministro Joaquim Barbosa contabilizou a existência de seis votos
declarando a inconstitucionalidade do artigo 20, § 3º, da LOAS, sem declaração de nulidade, e abriu a discussão a
respeito da modulação dos efeitos da declaração, o que acabou não ocorrendo porque não foi atingido o quórum de
votos necessários para tanto (sete votos) (BRASIL, 2013a)
O Ministro Dias Toffolli declarou-se impedido, por ter atuado no feito pela Advocacia Geral da União (BRASIL, 2013a).
Das três assentadas (06/06/2012, 17/04/2012 e 18/04/2012), resultou que o Tribunal, por maioria, negou
provimento ao recurso extraordinário e declarou incidenter tantum a inconstitucionalidade do § 3º do art. 20 da Lei
n. 8.742/93 (BRASIL, 2013a).
Vencido o Relator original (Marco Aurélio), foi designado como redator do acórdão o Ministro Gilmar
Mendes, que proferiu o primeiro voto divergente da linha vencedora, e que assim ementou o julgado:
Benefício assistencial de prestação continuada ao idoso e ao deficiente. Art. 203, V, da Constituição.
A Lei de Organização da Assistência Social (LOAS), ao regulamentar o art. 203, V, da Constituição da
República, estabeleceu os critérios para que o benefício mensal de um salário mínimo seja concedido
aos portadores de deficiência e aos idosos que comprovem não possuir meios de prover a própria
manutenção ou de tê-la provida por sua família. 2. Art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993 e a declaração de
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constitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.232. Dispõe o art. 20, § 3º,
da Lei 8.742/93 que “considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência
ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo”. O
requisito financeiro estabelecido pela lei teve sua constitucionalidade contestada, ao fundamento de
que permitiria que situações de patente miserabilidade social fossem consideradas fora do alcance do
benefício assistencial previsto constitucionalmente. Ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade
1.232-1/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 20, § 3º, da LOAS. 3.
Decisões judiciais contrárias aos critérios objetivos preestabelecidos e Processo de inconstitucionalização
dos critérios definidos pela Lei 8.742/1993. A decisão do Supremo Tribunal Federal, entretanto, não
pôs termo à controvérsia quanto à aplicação em concreto do critério da renda familiar per capita
estabelecido pela LOAS. Como a lei permaneceu inalterada, elaboraram-se maneiras de se contornar o
critério objetivo e único estipulado pela LOAS e de se avaliar o real estado de miserabilidade social das
famílias com entes idosos ou deficientes. Paralelamente, foram editadas leis que estabeleceram critérios
mais elásticos para a concessão de outros benefícios assistenciais, tais como: a Lei 10.836/2004, que criou
o Bolsa Família; a Lei 10.689/2003, que instituiu o Programa Nacional de Acesso à Alimentação; a Lei
10.219/01, que criou o Bolsa Escola; a Lei 9.533/97, que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio
financeiro a Municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima associados a ações
socioeducativas. O Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, passou a rever anteriores
posicionamentos acerca da intransponibilidade de critérios objetivos. Verificou-se a ocorrência do
processo de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e
sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como
critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro). 4. Declaração de
inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993. 5. Recurso
extraordinário a que se nega provimento (BRASIL, 2013a).

Resta pendente a análise do último caso que compôs a mudança de orientação do Supremo Tribunal Federal
acerca dos critérios de conformação da pobreza para fins de acesso à garantia do Benefício de Prestação Continuada.

3.2.3.4 Do recurso extraordinário n. 580.963/PR
O recurso extraordinário chegou ao Supremo Tribunal Federal em 11 de março de 2008 e foi distribuído ao
Ministro Cezar Peluso no dia 13 imediato. (BRASIL, 2008). Foi interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social
contra acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Justiça Federal do Paraná, que mantivera
sentença de primeiro grau que concedera à idosa Blandina Pereira Dias Benefício de Prestação Continuada, dando
interpretação ampliativa ao artigo 34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso, para excluir da base de cálculo da renda
familiar per capita benefícios previdenciários e assistenciais de qualquer natureza (BRASIL, 2013b).
A idosa Blandina ajuizou, em 05/09/2005, na Justiça Federal do Estado do Paraná, subseção judiciária de
Apucarana, o processo n. 2005.70.15.005122-0, pleiteando Benefício de Prestação Continuada. A decisão de Primeira
Instância foi objeto de recurso do Instituto Nacional do Seguro Social à Turma Recursal dos Juizados Especiais do
Paraná, que manteve a sentença. Contra essa decisão, foi interposto pela parte sucumbente o recurso extraordinário
(BRASIL, 2005).
A análise do caso ocorreu por meio das informações, dos despachos e da sentença do processo registrados
na Justiça Federal do Paraná (BRASIL, 2005) no acompanhamento processual, bem como de decisões e acórdãos
perante o Tribunal Regional Federal da Quarta Região (BRASIL, 2007a) e de documentos disponíveis no processo
eletrônico perante o Supremo Tribunal Federal, que contém o acórdão do Tribunal Regional da Quarta Região, o
recurso extraordinário, contrarrazões, pareceres e inteiro teor do acórdão (BRASIL, 2013b).
A petição inicial, os documentos de instrução e os pareceres acostados ao processo físico foram analisados
indiretamente por meio da sentença, do acórdão de segundo grau e dos relatórios das decisões e votos dos Ministros
no Supremo Tribunal Federal.
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Em controle difuso de constitucionalidade, a decisão ocorreu com detalhado cotejo do caso concreto, sendo
que tais elementos fáticos foram devidamente indicados pelo Juiz Federal que apreciou o processo na Turma Recursal,
e não foram objeto de controvérsia. O centro da discussão era a possibilidade de concessão de Benefício de Prestação
Continuada a beneficiário sem considerar na base de cálculo da renda familiar não só outro Benefício de Prestação
Continuada, como outro benefício assistencial e previdenciário de qualquer natureza, ampliando-se a interpretação
do parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso.
Dos elementos analisados, consta que Blandina ajuizou a ação judicial em 05/09/2005. Em 21/09/2005, foi
expedido mandado de constatação da situação social da autora que, em um primeiro momento, não foi encontrada
no endereço declarado nos autos, tendo sido intimado seu advogado a atualizá-lo (BRASIL, 2005).
Em 25/09/2006, o assistente social juntou ao processo auto de constatação. Contestado o feito pelo Instituto
Nacional do Seguro Social, foi o processo sentenciado em 17/11/2006. A sentença considerou que a autora contava com
75 anos de idade na data de entrada do requerimento administrativo em 01/05/2005 e que, conforme a constatação
realizada em agosto de 2006, seu grupo familiar era formado por ela e pelo esposo (Antônio Dias), sendo a renda mensal
do grupo familiar, proveniente unicamente da aposentadoria de seu marido, no valor de R$ 350,00 (BRASIL, 2005).
Pela interpretação literal das regras combinadas da LOAS e do Estatuto do Idoso, e considerando que em agosto
de 2006 o salário mínimo era de R$ 350,00 (IPEA, 2020), o juiz poderia resolver o caso em favor da idosa de duas
formas: afastando a regra limitadora da LOAS (um quarto do salário mínimo de renda por cabeça) ou flexibilizando
a regra do Estatuto do Idoso para excluir do cálculo outro benefício, ainda que previdenciário. Optou por manter a
regra da LOAS e interpretar em favor da autora a regra do Estatuto do Idoso, em fundamentação assim registrada:
Quanto à renda familiar, o STF já reconheceu a constitucionalidade do art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93, julgando
improcedente a ADIN 1.231-1/DF. A renda familiar per capita assim considerada (inferior a ¼ do salário
mínimo) trata-se de parâmetro objetivo e insuperável por outras interpretações, não podendo ser afastado
em atenção às peculiaridades do caso concreto, sob pena de o julgado estar declarando, incidentalmente,
a inconstitucionalidade da norma em questão, fato que motivou o cancelamento da Súmula 11, da Turma
Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos JEF’s (A renda mensal, per capita, familiar, superior a
¼ do salário mínimo não impede a concessão do benefício assistencial previsto no art. 20, § 3º, da Lei 8.742
de 1993, desde que comprovada, por outros meios, a miserabilidade do postulante.), diante dos reiterados
precedentes do STF nesse sentido (AG. REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 554.523-1/SC - rel.
Min. Gilmar Mendes, j. 13.12.2005). Benefício de valor mínimo recebido por idoso integrante do núcleo
familiar, seja a título de LOAS, seja a título de aposentadoria, pensão, ou qualquer outro benefício de valor
mínimo, não deve ser computado no cálculo em questão. A Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 34,
parágrafo único, dispôs, que o benefício já concedido a qualquer membro da família não seria computado
para os fins do cálculo da renda familiar per capita que se refere a LOAS. Por uma interpretação teleológica,
não só valores recebidos por idoso integrante ao grupo familiar a título de LOAS, mas a qualquer título
(pensão, aposentadoria rural, etc.), desde que no valor mínimo, não devem ser levados em consideração
no cálculo da renda per capita, porque não há sentido em considerar os proventos destinados à pessoa
de idade como fonte de amparo ao deficiente ou outro idoso, substitutiva do dever do Estado de prestar
assistência. Na prática, significa que o valor auferido pelo idoso não precisa ser dividido com os demais
membros do grupo, garantindo-lhe dignidade. Esse raciocínio se impõe a partir da vigência do Estatuto
do Idoso (03.10.2003). [...] Segundo se infere da constatação realizada em agosto de 2006 (fls. 31-35), o
grupo familiar da autora é formado por ela e pelo seu esposo (Antônio Dias). A renda mensal atual do
grupo familiar é proveniente unicamente da aposentadoria de seu marido no valor de R$ 350,00. Todavia,
conforme fundamentação supra, como o esposo da autora recebe aposentadoria de valor mínimo e é idoso
deve ser excluída essa quantia do cálculo da renda familiar per capita, de tal sorte que a autora não possui
renda per capita superior a ¼ do salário mínimo atual (R$ 87,50) (BRASIL, 2005).

Em 18/12/2006, o Instituto Nacional do Seguro Social interpôs recurso, que foi autuado na Turma Recursal
sob o n. 2007.70.95.001165-1 e improvido por unanimidade em 24/05/2007, sem declaração de voto (BRASIL, 2007a).
O Instituto previdenciário interpôs recurso de embargos de declaração sustentando que a decisão deixou de
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apreciar as razões constitucionais de reforma da sentença. Os embargos foram rejeitados, consignando o Juiz Relator
Gerson Luiz Rocha que o caso não desafiava matéria constitucional:
Não há matéria constitucional a ser apreciada, porquanto esta Turma Recursal amoldou seu entendimento
acerca do tema relativo ao limite da renda per capita para a concessão de benefício assistencial à decisão
prolatada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 1.232-DF. Adota-se, portanto, como regra, o parâmetro
de ¼ (um quarto) do salário mínimo, estabelecido no §3º, do art. 20, da Lei n. 8.742, de 07/12/1993. Registrese, ainda, que na hipótese dos autos, o benefício foi mantido em grau de recurso porquanto atendido o
requisito - socioeconômico - renda inferior a ¼ do salário mínimo - em razão da aplicação da norma contida
no parágrafo único, do art. 34, da Lei n. 10.741, de 01/10/2003 (Estatuto do Idoso), que dispõe: Art. 34. Aos
idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la
provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de 1 (um) salário mínimo, nos termos da Lei Orgânica
da Assistência Social - Loas. Parágrafo único. O benefício já concedido a qualquer membro da família nos termos
do caput não será computado para os fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a Loas.
Portanto, a decisão embargada não afronta a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI
referida e tampouco os demais dispositivos constitucionais referidos pelo embargante, uma vez que fundada
na norma infraconstitucional acima transcrita. Ademais, o que pretende o INSS é a reapreciação da matéria
de fato, inviável para a via recursal eleita. Não há, portanto, omissão, obscuridade ou contradição a suprir
(BRASIL, 2007a).

O Instituto apresentou o Recurso Extraordinário, que subiu por força de agravo (BRASIL, 2007a). A matéria
foi reconhecida como de repercussão geral, e o processo foi selecionado como paradigma para julgamento de caráter
vinculante a se aplicar a todos os demais processos. A repercussão foi reconhecida de forma unânime no Plenário
Virtual em 17 de setembro de 2010, e a decisão foi publicada com a seguinte ementa:
Recurso extraordinário. Benefício assistencial ao idoso (art. 203, V, da Constituição Federal). Discussão
sobre critério utilizado para aferir a renda mensal per capita da família da requerente. Alegação de
inconstitucionalidade de interpretação extensiva ao art. 34, parágrafo único, da Lei n. 10.741/2003. Tema
que alcança relevância econômica, política, social e jurídica e que ultrapassa os interesses subjetivos da
causa. Repercussão geral reconhecida (BRASIL, 2010).

Foram admitidos como intervenientes a União Federal e a Defensoria Pública da União. (BRASIL, 2013b). O
Ministro Gilmar Mendes sucedeu na Relatoria o Ministro Cezar Peluso, que fora vencido no reconhecimento de repercussão
geral ao tema. (BRASIL, 2010). O processo foi pautado para julgamento, que se iniciou em 06/06/2012, quando votaram
Gilmar Mendes e Marco Aurélio, tendo sido suspenso por pedido de vista do Ministro Luiz Fux. (BRASIL, 2013b).
O voto apresentado antecipadamente por Gilmar Mendes nesse recurso extraordinário repete as razões
de decidir empregadas na reclamação 4.734 e no recurso extraordinário 567.985, e as transcrições dos debates são
comuns entre os recursos extraordinários. (BRASIL, 2013b).
O voto condutor definitivo apresentado pelo Relator Gilmar Mendes se debruça especificamente sobre o texto
do artigo 34 da Lei n. 10.741/2003, Estatuto do Idoso, que dispunha que:
Art. 34. Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não possuam meios para prover sua
subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de 1 (um) salário
mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social – Loas.
Parágrafo único. O benefício já concedido a qualquer membro da família nos termos do caput não será
computado para os fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a Loas (BRASIL, 2003).

A lei previa que o Benefício de Prestação Continuada concedido anteriormente a outro membro da família
não seria considerado no cálculo da renda per capita no momento da análise do requerimento do idoso. O problema
que se colocava é que o órgão concessor do benefício (INSS) passou a interpretar o dispositivo de modo a deduzir da
renda total da família tão somente o benefício assistencial concedido a outro idoso. Mendes vislumbrou justificativa
plausível para a discriminação das pessoas com deficiência em relação aos idosos, e nesse sentido, apontou que a
opção legislativa afrontaria o princípio da isonomia:
85

E-book publicado através do Edital 078/2021 - Série Jovens Pesquisadores - Editora Unilasalle

Imagine-se a situação hipotética de dois casais vizinhos, ambos pobres, sendo o primeiro composto por
dois idosos e o segundo por um portador de deficiência e um idoso. Nessa situação, os dois idosos casados
teriam direito ao benefício assistencial de prestação continuada, entretanto o idoso casado com o deficiente
não poderia ser beneficiário do direito, nos termos da lei, se o seu parceiro portador de deficiência já
recebesse o benefício. Isso revela uma absurda falta de coerência do sistema, tendo em vista que a própria
Constituição elegeu as pessoas com deficiência e os idosos, em igualdade de condições, como beneficiários
desse direito assistencial. Registre-se, ainda, que o benefício previdenciário de aposentadoria, ainda que
no valor de um salário mínimo, recebido por um idoso, também obstaculiza a percepção de benefício
assistencial pelo idoso consorte, pois o valor da renda familiar per capita superaria ¼ do salário mínimo
definido pela Lei 8.742/1993 como critério para aferir a hipossuficiência econômica, já que benefícios
previdenciários recebidos por idosos não são excluídos do cálculo da renda familiar. Em consequência,
esta última situação acaba por desestimular trabalhadores com idade avançada a contribuírem para a
previdência social. Isso porque pessoas com idade superior a 50 anos, com baixa qualificação e reduzidas
chances no mercado de trabalho são candidatos a receber benefícios assistenciais. Portanto, parece ser
racional não contribuir para a previdência, nessas condições, até porque o custo das contribuições para os
trabalhadores é elevado (BRASIL, 2013b).

Gilmar Mendes refere, ainda, que o Supremo Tribunal Federal permitiu, por meios processuais (não
conhecimento, por questões meramente formais, de recursos da autarquia previdenciária que acorriam ao Supremo
na forma de recursos e reclamações), a propagação de decisões com interpretação extensiva ao artigo 34, parágrafo
único, do Estatuto do Idoso, e que o momento era de enfrentar a matéria em sede de repercussão geral e dar mais
consistência ao ordenamento (BRASIL, 2013b).
Segundo o Ministro Gilmar Mendes, o impacto orçamentário das decisões judiciais para 2012 chegaria a
25 bilhões de reais, sugerindo a revisão e o reajuste da política pública de modo a melhor se adequar aos comandos
Constitucionais. O objetivo do julgamento deveria ser, então, segundo Mendes, obrigar o legislador a tratar a matéria
de forma sistemática, de modo que todos os benefícios da seguridade social (assistenciais e previdenciários) passassem
a compor um sistema consistente e coerente, evitando, com isso, incongruências na concessão de benefícios, cuja
consequência é o tratamento injusto e anti-isonômico entre os diversos beneficiários das políticas governamentais de
assistência social (BRASIL, 2013b).
O voto do Ministro Relator foi, nesse sentido, para negar provimento ao recurso e declarar a inconstitucionalidade
por omissão parcial do artigo 34, parágrafo único, da Lei 10.741/2003, sem pronúncia de nulidade, com a fixação de
prazo até 31/12/2014 para que o Poder Legislativo redefinisse a política pública do benefício assistencial de prestação
continuada (BRASIL, 2013b).
Consta da ata de julgamento que após o voto do Ministro Gilmar Mendes como relator votou o Ministro
Marco Aurélio, negando provimento ao recurso. Não há, entretanto, voto juntado no acórdão pelo Ministro Marco
Aurélio, apenas intervenções nos debates. Assume-se que, em 2012, o voto de Marco Aurélio nesse recurso teria o
mesmo teor do voto proferido no recurso extraordinário 567.985/MT, no sentido de manter a análise da condição
de pobreza em cada caso concreto sem declaração de inconstitucionalidade. Entretanto, na sessão de 17/04/2013, o
Ministro reajustou seu voto para dar provimento ao recurso do Instituto Nacional do Seguro Social (BRASIL, 2013b).
Assim decidiu Marco Aurélio porque considerou indevida a extensão interpretativa dada pelo juiz de primeiro
grau ao artigo 34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso, a ponto de excluir do cálculo de renda por cabeça o que
foi recebido a título de proventos pela aposentadoria ou pensão. Isso significa que o Ministro adotou a posição de
que, se num núcleo familiar formado por um casal, um deles recebe benefício previdenciário de um salário mínimo,
conceder ao segundo um benefício assistencial de um salário mínimo extrapolaria a premissa constitucional básica
para concessão do benefício, que é a necessidade.
O entendimento do Ministro é coerente com o adotado por ele no caso do limite de um quarto do salário
mínimo, embora, naquele caso concreto sua posição fosse a de manter o benefício negando provimento ao recurso do
órgão previdenciário (BRASIL, 2013b).
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Na mesma sessão do dia 17/04/2013, votou o Ministro Luiz Fux, acompanhando a linha do Ministro Gilmar
Mendes. Considerou necessário exortar o Congresso Nacional a deliberar acerca de critérios mais adequados à
concretização do direito ao Benefício de Prestação Continuada, e apontou que, no caso examinado, os princípios de
isonomia e de dignidade humana foram violados (BRASIL, 2013b).
O Ministro Teori declarou voto pelo provimento do recurso do órgão estatal. Entretanto, na última sessão de
julgamento, em meio aos debates sobre modulação de efeitos de declaração de inconstitucionalidade, Teori retificou
seu voto para considerar acertada a decisão que excluiu benefício previdenciário do cálculo da renda familiar, e votou
por negar provimento ao recurso estatal (BRASIL, 2013b).
A Ministra Rosa Weber acompanhou o voto de Gilmar Mendes, assim como Carmen Lucia, Celso de Mello e
Joaquim Barbosa (BRASIL, 2013b).
Dos votos pelo provimento do recurso da autarquia previdenciária, que foram, ao final, de Marco Aurélio,
Dias Toffoli (que nesse caso não se deu por impedido) e Ricardo Lewandowski, foi o voto desse último que apelou para
questões orçamentárias e para a contingência da crise econômica internacional:
[...] o legislador ordinário, o Congresso Nacional, deve ter feito uma série de cálculos e chegou à conclusão
de que esse é o valor possível, é aquilo que os juristas chamam de reserva do possível, aquilo que o erário
pode pagar, neste presente momento histórico, ao idoso. Então, esse é um aspecto que me parece relevante.
Na verdade, o Congresso Nacional estabeleceu uma política pública; boa ou má, é uma política pública. E
as políticas públicas são instituídas pelo Congresso Nacional em conjunto com o Poder Executivo, e não
cabe, em princípio, ao Poder Judiciário imiscuir-se nessa área, estabelecer políticas públicas. A política
pública com relação ao idoso foi exatamente estabelecida por essa Lei 8.742, no seu artigo 20, § 3º. O
INSS, em suas contrarrazões, traz argumentos que me parecem também extremamente relevantes. Quais
são eles? Em primeiro lugar, que o acórdão recorrido teria afrontado o princípio da legalidade, porque
claramente essa política pública está expressa na lei, e compete ao Congresso Nacional rever a lei a seu
talante, como representante da soberania nacional, e verificar se está, ou não, defasada ao longo do tempo,
com relação à realidade econômica em que vivemos, a independência dos Poderes e o princípio da reserva
legal. Mas há mais, Senhor Presidente. Permita-se apenas concluir. Há um dado também trazido à colação
pelo recorrente, o Instituto Nacional de Previdência Social, que é o seguinte: a afronta ao princípio da fonte
de custeio, que está abrigado no artigo 195, § 5º, da Constituição Federal. O que diz esse artigo, com todas
as letras? § 5º - “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido
sem a correspondente fonte de custeio total”. Por que isso? Porque, nessa crise mundial econômica que
estamos vivendo, a primeira vítima é sempre a previdência social dos países, quer sejam eles desenvolvidos,
quer sejam subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. O que está ocorrendo é que realmente - e nós vemos
isso no mundo todo - os benefícios previdenciários são os primeiros a serem cortados. E nós vivemos uma
crise mundial que está se aproximando, lamentavelmente, do nosso País. E há um fenômeno demográfico
interessante, está havendo uma mudança no perfil demográfico no sentido de que há o aumento de pessoas
idosas, sobretudo nos países avançados, mais desenvolvidos economicamente e em desenvolvimento. Isso
está acontecendo no Brasil também. Se nós aumentarmos ou deixarmos ao magistrado local criar, ao seu
talante, um benefício previdenciário sem observar o que dispõe o artigo 195, § 5º, da Constituição, sem
indicar recursos, o Brasil irá à falência, irá à bancarrota rapidamente (BRASIL, 2013b).

O Tribunal não atingiu o quórum necessário para a modulação dos efeitos da declaração e inconstitucionalidade,
e o julgamento foi encerrado, constando em ata que o Tribunal negou provimento ao recurso e declarou incidenter
tantum a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 34 da Lei n. 10.741/03 (Estatuto do Idoso).
Encerra-se, assim, o estudo dos quatro casos que envolveram o Supremo Tribunal Federal, por seu Plenário, a
analisar a garantia constitucional de combate à pobreza prevista no artigo 203, inciso V, da Constituição.
O próximo capítulo é introduzido com um subtítulo em que se conceitua a pobreza com base em critérios
extralegais, buscando-se construir um quadro fático do estado da arte do combate à pobreza no Brasil. Com base nesse
referencial, intenta-se elaborar critérios para julgar a experiência institucional brasileira de combate à pobreza e construir
um Estado Social, prospectando-se a adequação da renda básica universal à legitimação do Estado Social brasileiro.
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4 CAPÍTULO III - RENDA BÁSICA COMO GARANTIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS
4.1 O estado da arte do projeto institucional de combate à pobreza no Brasil
4.1.1 Considerações prévias
No primeiro capítulo, analisou-se a centralidade da instituição Estado como ordenador da sociedade
moderna, bem como o papel dos direitos fundamentais na consolidação do Estado Constitucional do século XX, de
características liberais e sociais, e, ainda, o arcabouço constitucional brasileiro que orienta as políticas de Estado de
combate e erradicação da pobreza.
No segundo capítulo, estudou-se a experiência institucional brasileira em termos de políticas públicas para
efetivação dos direitos sociais, com recorte metodológico nas políticas de assistência social voltadas ao combate e
erradicação da pobreza, e, nesse âmbito, com recorte metodológico específico voltado para o mais robusto instrumento
de garantia dos direitos sociais de sobrevivência, que é o Benefício de Prestação Continuada.
Além da análise em perspectiva histórica das políticas públicas assistenciais não contributivas, problematizouse leading cases do Supremo Tribunal Federal, que consolidaram tendências jurisprudenciais de flexibilização dos
requisitos de acesso ao Benefício de Prestação Continuada, estabelecendo um conceito de pobreza mais alargado do
que o estabelecido pelo legislador.
Neste capítulo, procede-se, inicialmente, à análise de dados que indicam a evolução dos efeitos das políticas de
erradicação da pobreza no Brasil para determinar o estágio atual de garantismo do Estado brasileiro em termos de direitos
fundamentais sociais de sobrevivência, em função ou apesar da experiência institucional brasileira. Nesse ínterim, verificase, também, as ameaças políticas, econômicas e mesmo jurídicas que o próprio modelo de Estado Social enfrenta.
Trabalha-se, em caráter prospectivo, a possibilidade de unificação das políticas assistenciais por meio de uma
política de renda básica incondicional, que corrija as distorções da experiência institucional brasileira e garanta os
direitos fundamentais sociais, legitimando o modelo de Estado Social adotado pela Constituição de 1988.
De antemão, deve-se registrar que a renda básica não é mero projeto político a ser cotejado com a experiência
institucional brasileira, mas é integrante dessa experiência, embora seja um componente ainda incipiente dela. Isso
porque há, no ordenamento brasileiro, uma lei unificadora das políticas assistenciais nacionais, que prevê a implantação
da renda básica da cidadania: Lei n. 10.835/2004 (BRASIL, 2004c).
A ausência de regulamentação da Lei da Renda Básica é parte dos limites da experiência institucional brasileira,
e se incorpora a esse universo a recentíssima experiência da renda emergencial instituída pela Lei n. 13.982/2020
(BRASIL, 2020a), consoante se verifica, a seguir.

4.1.2 Pobreza como conteúdo normativo
Como se viu, o ordenamento jurídico brasileiro deu centralidade ao critério objetivo da renda familiar para definir
a pobreza e selecionar beneficiários das políticas assistenciais, em conjugação com critérios de desvantagens sociais, como
renda, velhice, abandono, deficiência e doença. Nesse sentido, as políticas assistências brasileiras são condicionadas.
Há outros conceitos jurídico-legais de pobreza para além das políticas públicas assistenciais propriamente
ditas, como, por exemplo, a pobreza para fins de seleção de beneficiários da assistência jurídica integral prevista no
artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988, hoje regulamentada na esfera cível pelos artigos 98 a 101 do
Código de Processo Civil (BRASIL, 2015b).54
54

Art. 5º [...] LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
(BRASIL. 1988). Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas,
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A leitura dos dispositivos legais e constitucionais sobre pobreza para fins de acesso à assistência jurídica
do Estado não indica nenhum tipo de elemento objetivo para selecionar os destinatários do direito, referindose genericamente à insuficiência de recursos para pagamento de custas, despesas e honorários. Por ser o critério
legislativo aberto, é o juiz, no caso concreto, que analisa o pedido de assistência judiciária, geralmente por meio de
análise de comprovantes de renda e de outros elementos sociais, como profissão, local de moradia, entre outros.55
Na legislação supranacional, existe uma tipologia mais objetiva de pobreza. O Pacto Internacional sobre
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, firmado na XXI Sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas, em 19
de dezembro de 1966, e internalizado no sistema jurídico brasileiro em 1992, prevê, em seu artigo 11, a obrigação
dos Estados-membros de reconhecerem o direito das pessoas e famílias a um nível de vida adequado em termos de
alimentação e proteção contra a fome, bem como de acesso à moradia e a vestimentas:
1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa a um nível de vida adequando
para si próprio e sua família, inclusive à alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como a
uma melhoria contínua de suas condições de vida. Os Estados Partes tomarão medidas apropriadas
para assegurar a consecução desse direito, reconhecendo, nesse sentido, a importância essencial da
cooperação internacional fundada no livre consentimento.
2. Os Estados Partes do presente Pacto, reconhecendo o direito fundamental de toda pessoa de estar
protegida contra a fome, adotarão, individualmente e mediante cooperação internacional, as medidas,
inclusive programas concretos, que se façam necessárias para:
a) Melhorar os métodos de produção, conservação e distribuição de gêneros alimentícios pela plena
utilização dos conhecimentos técnicos e científicos, pela difusão de princípios de educação nutricional
e pelo aperfeiçoamento ou reforma dos regimes agrários, de maneira que se assegurem a exploração e a
utilização mais eficazes dos recursos naturais;
b) Assegurar uma repartição equitativa dos recursos alimentícios mundiais em relação às necessidades,
levando-se em conta os problemas tanto dos países importadores quanto dos exportadores de gêneros
alimentícios (BRASIL, 1992).

O critério de pobreza do Pacto é a sujeição à fome, a falta de acesso à alimentação, à moradia e a vestimentas,
guardando-se uma generalidade compatível com a enunciação de direitos fundamentais sociais (BRASIL, 1992).
Como visto no capítulo anterior, o legislador ordinário, ao regulamentar o artigo 203, inciso V, da Constituição
Federal de 1988 (BRASIL, 1988), estabeleceu um critério de pobreza baseado unicamente na renda familiar por cabeça
dos beneficiários do BPC, com linha de corte em um quarto ou 25% do salário mínimo.

55

as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...] Art. 99. O pedido de
gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em
recurso. [...] § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento
dos referidos pressupostos. § 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...] § 6º O direito à
gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento
expressos. (BRASIL, 2015b).
Por exemplo, a jurisprudência recente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: Ementa: Apelação Cível.
Responsabilidade civil. Ação Indenizatória. Danos Materiais oriundos de vazamento do apartamento superior. Benefício de
Assistência Judiciária Gratuito Deferido. Rendimentos Inferiores a 5 (cinco) salários mínimos. Presunção de hipossuficiência
financeira e necessidade da gratuidade de justiça. Art. 98, caput, c/c art. 99, §§ 2° e 3° do CPC/2015. [...]. NEGARAM
PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (RIO GRANDE DO SUL, 2020); e; Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. 1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. O benefício da assistência
judiciária gratuita pode ser concedido, sem maiores perquirições, aos que tiverem renda mensal bruta comprovada de até
5 salários mínimos – Enunciado n. 49 do TJRS. Hipótese na qual o agravante apresentou declaração de isento do imposto
de renda, nada havendo nos autos que indique que aufere renda incompatível com a benesse. Assistência judiciária gratuita
deferida. [...]. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (RIO GRANDE DO SUL, 2020a).
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Observou-se, também, que tal critério normativo foi superado pela análise de cada caso concreto que foi
submetido ao Poder Judiciário. Na fase de aplicação da lei, foram estabelecidos critérios de pobreza que levaram em
conta não só a renda, mas elementos indicativos de formas de exclusão social, ampliando, assim o acesso ao benefício
do LOAS (BRASIL, 1993) a um universo ampliado de beneficiários.
Viu-se também que o Supremo Tribunal Federal julgou a inconstitucionalidade por omissão do critério
legislativo em função de mudanças sociais, e que ocorreram tímidas mudanças legislativas no sentido de privilegiar
múltiplos aspectos da vida humana e social, além da renda, como aptas a identificar o estado de pobreza, como
velhice, abandono, deficiência e doença, critérios quase sempre mensuráveis.
Não se trata de reconhecer apenas que entre a norma e o fato há divergências irredutíveis (FERRAJOLI, 2006),
mas de identificar uma crise de normatividade no que tange à caracterização da pobreza. Para entender essa crise, é
necessário compreender melhor a pobreza enquanto categoria de condição da vida social, o que se estuda nos tópicos
seguintes a partir dos conceitos de pobreza absoluta, pobreza relativa e exclusão social.

4.1.3 Pobreza absoluta e renda
Os conceitos de pobreza absoluta, relativa e exclusão social decorrem de abordagens distintas dos sociólogos e
pesquisadores sobre tais fatos. Segundo Giddens, (2012) o conceito de pobreza absoluta baseia-se na ideia de subsistência, ou
seja, de condições básicas de sustentação de uma existência fisicamente saudável, como alimento, abrigo e roupa suficientes.
A possibilidade de traçar uma linha de subsistência comum a todos os seres humanos, segundo Giddens
(2012), tornaria o conceito de pobreza absoluta universalizável, uma vez que se acredita que os padrões mínimos
de subsistência humana sejam os mesmos para todas as pessoas de idade e complexão física equivalente. Qualquer
indivíduo, em qualquer parte do mundo, poderia ser considerado em situação de pobreza se ficasse abaixo desse
padrão mundial.
Segundo Kliksberg (1993), a pobreza extrema é caracterizada pela necessidade que um indivíduo ou grupo
familiar tem de gastar seus recursos exclusivamente para comprar alimentos e, ainda assim, não conseguir consumir
o mínimo de calorias e proteínas necessárias para sobreviver. Isso classifica a pobreza extrema como uma situação de
indigência, na qual a renda é insuficiente para a alimentação e inexistente para moradia, vestuário e transporte.
Giddens (2012) indica como fonte universal de medida da linha da pobreza as estatísticas do Banco Mundial,
que mede o número de pessoas que vivem com menos de 1 dólar (US$ 1,00) por dia. Segundo a Organização das
Nações Unidas-ONU (2015), esse valor sofreu duas atualizações, a primeira para um dólar e vinte e cinco centavos
(US$ 1,25), e a segunda, em 2015, para um dólar e noventa centavos (US$ 1,90). A ONU (2015) indica que a nova
linha global de pobreza é baseada na paridade do poder de compra nos países mais pobres do mundo.
Com base nos dados atuais do Banco Mundial (2020), é possível traçar essa linha da pobreza absoluta no Brasil a
partir da taxa de incidência de pobreza, com base em US$ 1,90 por dia a preços internacionais de 2011, que contabiliza a
percentagem da população que vive abaixo dessa linha. O Banco Mundial (2020) alerta que, como resultado das revisões
dos preços internacionais em 2011, a comparação das taxas em série histórica não é possível sobre o mesmo patamar de
US$ 1,90, ou seja, os dados anteriores indicam os patamares anteriores (US$ 1,00 e US$ 1,25).
De qualquer sorte, tem validade científica a análise dos dados para fins de caracterização geral da série histórica
das taxas de pobreza absoluta no Brasil, uma vez que tais dados, conjugados com outros, tornam o objeto (pobreza)
mais delimitado, embora os números sejam aproximações e não se possa adotá-los em termos absolutos.
Segundo os dados do Banco Mundial (2020), o Brasil reduziu significativamente a pobreza absoluta a partir
da promulgação da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), de cerca de um quinto da população para cerca de
um vigésimo da população. Essa tendência de diminuição da população pobre está em contrafluxo nos últimos anos,
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conforme analisou Jiménez (2019) a partir dos dados do IBGE de 2019, que indicam que a extrema pobreza cresceu
no Brasil, sendo que 13,5 milhões de pessoas viviam, à época, com menos de R$ 145,00 mensais.
Esses dados serão detalhados nos itens subsequentes.

4.1.3.1 Pobreza e renda
Antes de perquirir as causas do aumento da pobreza absoluta nos últimos anos, é necessário comparar esses
dados com os indicadores de renda gerais do país, a fim de construir um quadro fático mais seguro da situação.
Primeiramente, é necessário dizer que renda é um conceito central nas ciências econômicas e nas finanças, que
se refere a um ingresso patrimonial, fruto do capital ou do trabalho. O conceito está intimamente ligado ao de produção.
Segundo Piketty (2014), a renda nacional mede o conjunto das rendas de que dispõe os residentes de um país
ao longo de um ano, qualquer que seja a classificação jurídica dessa renda, sendo seu conceito intimamente ligado
ao de produto interno bruto (PIB), que mede o conjunto de bens e serviços produzidos ao longo de um ano. A renda
nacional é a operação de subtração entre o PIB e a depreciação do capital usado na produção (imóveis, equipamentos,
máquinas, veículos, computadores).
Segundo Piketty,
[...] toda a produção deve ser distribuída sob a forma de renda, de uma maneira ou de outra: seja como
salários, honorários, gratificações e assim por diante, isto é, pagamento aos trabalhadores e a outras
pessoas que contribuíram para o processo produtivo (rendas do trabalho); ou como lucros, dividendos,
juros, aluguéis, royalties etc., que representam o pagamento dos proprietários do capital usado na
produção (rendas do capital) (PIKETTY, 2014, p. 51).

Um dos critérios utilizados nas ciências econômicas para medir o nível de renda individual em um país é o PIB
per capita, uma aplicação do PIB que permite “analisar o PIB per capita (divisão do PIB pelo número de habitantes),
que mede quanto do PIB caberia a cada indivíduo de um país se todos recebessem partes iguais” (IBGE, 2020a),
Segundo alerta o IBGE,
O PIB é, contudo, apenas um indicador síntese de uma economia. Ele ajuda a compreender um país, mas
não expressa importantes fatores, como distribuição de renda, qualidade de vida, educação e saúde. Um
país tanto pode ter um PIB pequeno e ostentar um altíssimo padrão de vida, como registrar um PIB alto
e apresentar um padrão de vida relativamente baixo (IBGE, 2020a).

O Direito produz tipos jurídicos a partir de conceitos econômicos, sendo que no Brasil o conceito de renda
é objeto da lei instituidora do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, a saber, Lei n. 4.506/1964
(BRASIL, 1964), recepcionada pela Constituição Federal de 1988.
Os conceitos gerais especificadores do imposto estão elencados, entretanto, na Lei n. 5.172/66 (BRASIL, 1966a),
que foi recebida com status de lei complementar na forma do artigo 146, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal
de 1988. (BRASIL, 1988). A renda é conceituada nessa lei complementar como o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, e de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos como renda, classificação em que se incluem aposentadorias, pensões e benefícios, entre outros.

4.1.3.2 Dados de renda no Brasil
O último ano em que o PIB per capita foi divulgado oficialmente foi 2017, no valor de R$ 31.833,50 (IBGE,
2020a). Sendo a cotação média do dólar em 2017 de R$ 3,19 (IPEA, 2020a), o PIB brasileiro per capita, em dólar, para
2017, foi de cerca de US$ 9.778,99, em valores aproximados.
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No anexo I, observa-se a evolução do PIB per capita no Brasil de 1900 a 2013, uma “série estimada utilizandose o PIB, preços de 2013, a taxa de câmbio real (R$) por dólar americano (US$) comercial (venda) - média de 2013, e
a população residente” (IPEA, 2017). Segundo esses números, entre 1988 e 2003 o PIB per capita do Brasil se manteve
entre sete e oito mil dólares, sendo que a partir de 2004 houve crescimento, chegando a US$ 11.450,00 em 2013.
O PIB per capita indica qual seria a renda individual se a renda nacional (PIB menos depreciações) produzida
no ano fosse dividida igualmente por toda a população. Obviamente, tal indicador é apenas indiciário de pobreza ou
riqueza, uma vez que não leva em conta a desigualdade de distribuição de renda, que a seguir é analisada.
Uma medição de renda mais próxima à realidade, que leva em conta as desigualdades pessoais e regionais,
é o rendimento médio mensal divulgado pelo IBGE (2020b). Em 2019, o rendimento nominal mensal domiciliar
per capita da população residente no Brasil alcançou a média de R$ 1.439,00, sendo as duas menores médias as do
Maranhão (R$ 636,00) e Alagoas (R$ 731,00) e as duas maiores as de São Paulo (R$ 1.946,00) e Rio de Janeiro (R$
1.882). A renda per capita média do Rio Grande do Sul, no mesmo período, foi de R$ 1.843,00. A renda média de
todas as unidades federativas para 2019 pode ser visualizada no anexo II.
No anexo III, pode-se verificar que entre 2001 e 2015, o valor do rendimento médio mensal das pessoas com
dez anos ou mais estimado pelo IBGE (2015) cresceu em números absolutos (sem considerar preços ou inflação) da
faixa de R$ 250,00 a R$ 500,00 para aproximadamente R$ 1.250,00.
Tomando-se em conta valores deflacionados para 2018 (ou seja, considerando-se preços e inflação), o
rendimento domiciliar per capita médio das pessoas manteve-se estável e com poucas variações entre 2012 (R$
1.258,00) e 2017 (R$ 1.285,00), tendo experimentado ligeira alta em 2018 (R$ 1.337,00). (IBGE, 2020c).
Essa tendência de alta do rendimento médio entre 2001 e 2015 também foi observada em função de uma
maior formalização da mão de obra, com aumento do percentual de vínculos de empregos formais sob as regras da
legislação trabalhista, conforme se pode observar no anexo IV. Entre 2001e 2015, foram gerados cerca de dez milhões
de empregos formais no país. Em 2015, a força de trabalho assalariada formal era de quase sessenta e cinco milhões
de trabalhadores. (IBGE, 2015a).
Outros indicadores, como taxa de rendimento médio (sempre ascendente) e ocupação (ascendente até meados
de 2016 e, a partir disso, descendente) podem ser visualizados no anexo V. (IBGE, 2020d).
Esses dados são utilizados para situar a análise dos indicadores de pobreza a seguir, bem como para possibilitar
comparações úteis entre o critério de renda domiciliar per capita adotado pelo legislador e alargado pelo Poder Judiciário
para fins de determinação dos beneficiários do principal programa assistencial do Estado brasileiro e, com isso, avaliar o
grau de efetividade dos direitos fundamentais e de validade das políticas públicas que lhes dão concretude.

4.1.3.3 Pobreza absoluta e renda: dados do Brasil
A contagem da série histórica dos dados de pobreza absoluta no Brasil iniciou em 1981, quando o país contava
com 21.4% da população abaixo da linha da pobreza absoluta. O percentual mais alto foi observado em 1984, quando
26,9% da população estava abaixo da linha (BANCO MUNDIAL, 2020).
No ano da promulgação da atual Constituição Federal (1988), a taxa era de 20,10% dos brasileiros vivendo abaixo
da linha. Entre 1989 e 1992, a taxa permaneceu estável, sendo ausentes os dados de 1991 (BANCO MUNDIAL, 2020). Em
relação ao ano de 1994, em que entrou em vigor o Plano Real,56 também não constam dados (BANCO MUNDIAL, 2020).
A partir de 1995, sob o padrão monetário do real, a linha da pobreza brasileira parte de 13%, sofre uma
56

Medida Provisória 434/1994. (BRASIL, 1994a).
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pequena inflexão para o alto em 1996 (14,2%) e fica estável em patamares médios entre 12,70% e 14,20% até 1999 (13,40%),
quando entra em uma longa descendente, chegando à mínima histórica de 2,70%, em 2014 (BANCO MUNDIAL, 2020).
De 2014 em diante, os índices voltaram a aumentar, para 3,20% em 2015, 3,90% em 2016, e 4,40% em 2017 e
2018, último ano da medição (BANCO MUNDIAL, 2020).
Portanto, entre a data da promulgação da Constituição Federal de 1988, quando mais de um quinto da
população vivia na pobreza absoluta, e 2018, quando menos de um vigésimo da população vivia na pobreza absoluta,
conforme os dados do Banco Mundial analisados, o Brasil diminui em 78,10% a taxa de pessoas em pobreza extrema
(BANCO MUNDIAL, 2020). Segundo Nery (2019), e com base nos dados do IBGE, “em 2018, o país tinha 13,5
milhões de pessoas com renda mensal per capita inferior a R$ 145, ou U$S 1,9 por dia, critério adotado pelo Banco
Mundial para identificar a condição de extrema pobreza”.
Segundo o IBGE (2020e), a taxa de brasileiros vivendo abaixo da linha de US$ 1,90 por dia estava entre 6% e
5% da população em 2012 e 2013, caiu para 4% e 5% em 2014 e 2015, voltou ao patamar anterior em 2016, e superou
os 6% em 2017 e 2018, consoante se vê no Anexo VI.
Os dados sobre o número de pessoas que vivem no limite da pobreza absoluta, com rendimentos mensais
inferiores a US$ 5,5 diários ou R$ 420,00 mensais, entretanto, são muito mais significativos, conforme o IBGE:
A Síntese de Indicadores Sociais também apontou que, embora um milhão de pessoas tenham deixado
a linha de pobreza – rendimento diário inferior a US$ 5,5, medida adotada pelo Banco Mundial para
identificar a pobreza em países em desenvolvimento como Brasil – um quarto da população brasileira,
ou 52,5 milhões de pessoas, ainda vivia com menos de R$ 420 per capita por mês. O índice caiu de 26,5%,
em 2017, para 25,3% em 2018, porém, o percentual está longe do alcançado em 2014, o melhor ano da
série, que registrou 22,8% (NERY, 2019).

Segundo o IBGE (2019), a linha da extrema pobreza no Brasil (menos de R$ 145,00 mensais per capita na data
da pesquisa) atinge entre 5% e 10% da população brasileira, enquanto a linha da pobreza (entre R$ 145,00 e R$ 420,00
mensais per capita na data da pesquisa) atinge entre 20% e 30% da população brasileira. A unidade da Federação
com maior número de pobres extremos é o Maranhão, com cerca de 20% de sua população, e a unidade com menor
percentual de pobres extremos é Santa Catarina, com percentual próximo a um por cento apenas. Esses dados estão
representados no gráfico do anexo VII, que demonstra uma clara separação entre as regiões sudeste e sul do país, com
percentual menor de pobres, e as regiões centro-oeste (com exceção de Brasília-DF), norte e nordeste, cujo número
de pobres é maior do que 25% da população.

4.1.4 Pobreza Relativa e exclusão social
Contudo, segundo Giddens (2012), nem todos os teóricos concordam que seja possível identificar esse padrão
universal de pobreza absoluta e, por isso, buscam um conceito de pobreza relativa, que relaciona a pobreza com o
padrão de vida geral que prevalece em uma determinada sociedade.
Para essa parcela dos pesquisadores, continua Giddens (2012), a pobreza é definida culturalmente, e não
deve ser medida segundo um padrão universal de privação. Seria possível estabelecer um padrão de pobreza para os
países industrializados, em que a água potável, o saneamento básico e o consumo regular de frutas e legumes estão
universalizados, e estabelecer outro padrão para os países em desenvolvimento, em que há limitação de acesso da
maioria da população a esses itens.
Incluir a presença ou ausência desses itens (água potável, saneamento, consumo de alimentos in natura) em
pesquisas para identificar pobreza não respeitaria o nível geral de vida de cada nação. Por outro lado, utilizar critérios
como o preço das mercadorias necessárias para a sobrevivência para identificar a linha da pobreza respeitaria mais as
especificidades locais (GIDDENS, 2012).
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Sustenta Giddens (2012), entretanto, que a utilização de um critério único para delimitação de pobreza em
sociedades tende a produzir dados que devem ser relativizados, pois à medida que as sociedades vão se tornando mais
ricas, os padrões de pobreza se ajustam para cima.
Medir a pobreza pela presença de eletrodomésticos na residência, como geladeiras, por exemplo, depende do
grau de desenvolvimento de cada sociedade e do valor que cada sociedade empresta a esses bens. Outra circunstância
a se observar são os ciclos econômicos, pois é possível adquirir eletrodomésticos em um ciclo favorável ao consumo,
mas não ter condições de adquirir alimentos básicos no ciclo desfavorável seguinte (GIDDENS, 2012).
A experiência britânica, segundo Giddens (2012), não utiliza uma linha de pobreza oficial, e os pesquisadores
sempre partem dos dados oficiais de recebimento de benefício complementar para identificar os pobres. Transpondo
isso para a realidade brasileira, equivaleria aos pesquisadores utilizarem os dados do BPC ou do PBF para identificar
a renda dos pobres.
O estabelecimento de uma linha de pobreza com base nos programas assistenciais indica a linha de pobreza
oficial, a partir de critérios legislativos próprios, sendo que a discussão vista nos estudos de caso do capítulo segundo
é exatamente a respeito da adequação do critério de pobreza oficial à Constituição Federal.
Giddens (2012) analisa pesquisas que pretendem compor um quadro mais preciso da pobreza indo além
dos critérios oficiais, a partir dos estudos de Peter Townsend sobre a relação entre pobreza e privação. Townsend
entrevistava pessoas verificando o nível de satisfação de uma série de necessidades relacionadas ao estilo de vida,
como hábitos alimentares, atividades de lazer e cívicas e renda, para, a partir disso, determinar o grau de privação do
entrevistado.
Com base nessa pesquisa da década de 1960, Townsend concluiu, segundo Giddens (2012), que os benefícios
assistenciais pagos pelo Estado bretão eram em mais de 50% (cinquenta por cento) dos casos insuficientes,
ficando os rendimentos bastante abaixo do mínimo necessário para que uma família participasse de forma plena e
significativa da sociedade.
Tais estudos transitam da determinação de um conceito de pobreza para uma conceituação da exclusão social,
que se refere, segundo Giddens (2012), às maneiras com que os indivíduos podem ser separados do envolvimento
pleno na sociedade, à medida que essa exclusão implica em desvantagens competitivas entre as pessoas.
Segundo Giddens (2012), a exclusão social é um conceito mais amplo do que a pobreza, embora a abranja, pois
considera uma ampla variedade de fatores que impedem que indivíduos e grupos tenham as mesmas oportunidades
que são abertas a uma parte da população. Essa visão ampliada não deve substituir o conceito de pobreza, sendo esta
uma das dimensões da exclusão social, assim como a exclusão do mercado de trabalho, a exclusão dos serviços e a
exclusão das relações sociais.
O trabalho, segundo Giddens (2012), é uma arena social, e a exclusão dele leva a outras formas de exclusão
social. A manutenção e a criação de empregos é uma das principais políticas públicas dos Estados de Bem-Estar
Social, mas a inatividade laboral não decorre unicamente do desemprego, uma vez que os grupos inativos no
mercado de trabalho incluem pessoas envolvidas em atividades domésticas ou cuidado de outras pessoas, como
idosos, deficientes e estudantes.
A dimensão de acesso aos serviços básicos, segundo Giddens (2012), corresponde à eletricidade, água
encanada, saneamento, transporte público e crédito, ocorrendo a exclusão quando o serviço não é ofertado pelo
Estado gratuitamente e o indivíduo não pode pagar por ele.
A exclusão das relações sociais, por sua vez, abrange situações de isolamento dos indivíduos que se tornam
incapazes de pertencer a redes de apoio mútuo, como a família, o trabalho e os amigos, ou que estão alijados das
atividades cívicas como o voto e a participação comunitária (GIDDENS, 2012).
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Entre os exemplos de exclusão citados por Giddens (2012), estão as condições de habitação e moradia
estratificadas e distantes dos serviços e mercados, a falta de acesso à educação e ao mercado de trabalho, a criminalidade
e as condições de exclusão, da juventude e da velhice, de determinadas relações sociais e serviços.
Sen (2010) também desenvolve tese sobre a pobreza ser uma privação de capacidades que se autorrelaciona
com a insuficiência de renda, mas não é caracterizada exclusivamente por ela:
[...] a pobreza deve ser vista como privação de capacidades básicas em vez de meramente como baixo
nível de renda, que é o critério tradicional de identificação da pobreza. A perspectiva da pobreza
como privação de capacidades não envolve nenhuma negação da ideia sensata de que a renda baixa é
claramente uma das causas principais da pobreza, pois a falta de renda pode ser uma razão primordial
da privação de capacidades de uma pessoa.
Uma renda inadequada é, com efeito, uma forte condição predisponente de uma vida pobre (SEN, 2010,
p. 120).

O autor indiano (SEN, 2010) defende que a pobreza é uma relação entre renda e idades (os idosos e os jovens
são mais propensos à pobreza), renda e papéis sexuais e sociais (maternidade e costumes influem no desempenho
da mulher no mercado de trabalho), renda e localização (áreas propensas a eventos climáticos e naturais extremos e
cidades e bairros violentos e sem recursos favorecem o empobrecimento), renda e condições epidemiológicas (doenças
endêmicas provocam perda de renda e pobreza), entre outros relacionamentos possíveis.
O acoplamento entre renda e adversidades é dúplice em vários casos, como, por exemplo, na velhice, quando
a capacidade de trabalho diminui, e com ela a renda, ao passo em que aumentam as necessidades para manutenção da
vida e, portanto, a demanda por renda (SEN, 2010). Essas considerações levam ao estabelecimento de um critério de
“pobreza real” que, segundo Sen (2010) deve nortear as políticas públicas de assistência.
Para Sen (2010), o conceito de exclusão social também é relacional e, sob certo aspecto, não universalizável,
uma vez que num país rico a privação relativa de rendas pode ser uma grande desvantagem em termos de capacidades
(liberdades), mesmo quando a renda da pessoa é elevada para os padrões mundiais. Em países opulentos, ter uma renda
mais baixa pode significar dificuldades em adquirir mercadorias, bens e serviços e participar da vida da comunidade.
Nesse sentido, a questão da exclusão social vai tangenciar o problema da desigualdade (SEN, 2010).
Apenas para registrar, a União Europeia traça a linha da pobreza na consideração de quem recebe menos de
60% (sessenta por cento) da renda média da região em que vive (RAVENTÓS, 2012).
Segundo Giddens (2012), a face da pobreza está em constante mutação, de modo que é difícil apresentar um perfil
de pobre que possa ser utilizado como parâmetro em políticas de médio e longo prazo. Mas as pesquisas sociológicas já
identificaram que certos grupos sociais são mais propensos à situação de pobreza do que outros, como crianças, idosos,
mulheres e minorias étnicas, que vivem em situação de desvantagem ou são discriminados em alguns aspectos da vida.
As desvantagens desses grupos sociais podem ser entendidas não só como causas da pobreza, como também
de manutenção do estado de pobreza. Segundo pesquisa de Lister citada por Giddens (2012), crianças que vêm de
situação de pobreza tendem a ter saúde inferior às que não vivem nessa condição, e é mais provável que tenham baixo
peso ao nascer, que se machuquem mais por não terem locais seguros para brincar, que sofram abuso, que pratiquem
suicídio, que se saiam mal na escola e que se tornem adultos pobres.
Segundo Sen (2010), o ganho de poder das mulheres é um dos aspectos centrais do processo de
desenvolvimento em muitos países do mundo atual. Entre os fatores de empoderamento das mulheres, Sen destaca
educação, acesso à propriedade, oportunidades de emprego, condições de igualdade no mercado de trabalho, direitos
trabalhistas específicos, atitudes da família e da sociedade em geral com respeito às atividades econômicas femininas
e circunstâncias econômicas e sociais que incentivam ou tolhem a mudança dessas atitudes.
Segundo esse autor, o empoderamento feminino (independência econômica e emancipação social) passa
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necessariamente pela afirmação do papel de agente ativo social da mulher, e é essencial ao desenvolvimento social,
porque o papel limitado da mulher afeta gravemente a vida de todas as pessoas – homens e mulheres, crianças e
adultos. Portanto, é necessário que se ultrapasse a ideia, não menos importante, de conferir bem-estar à mulher.
Sen (2010) cita uma série de estudos empíricos que evidenciam que o respeito e a consideração pelo bemestar das mulheres são acentuadamente influenciados por variáveis como o potencial feminino para auferir uma
renda independente, encontrar emprego fora de casa, ter direitos de propriedade, ser alfabetizada e participar como
pessoa instruída de decisões dentro e fora da família, destacando que a atividade econômica independente é fator
fundamental da melhora da condição social da mulher em casa e na sociedade.
A influência desse maior poder feminino tem a capacidade de corrigir as iniquidades que arruínam a vida
e o bem-estar das mulheres em comparação com a situação dos homens, resultando em distribuição das horas de
trabalho doméstico; redução da mortalidade infantil e aumento da possibilidade de as crianças serem bem cuidadas
e educadas; influência da natureza da discussão pública sobre diversos temas sociais, incluindo taxas de fecundidade
aceitáveis e prioridades para o meio ambiente; e redução da quantidade de crimes violentos, que são praticados
fundamentalmente por homens.
No que tange aos idosos, pondera Giddens (2012) que muitas pessoas que eram razoavelmente bem
remuneradas durante a vida profissional passam por uma súbita redução em sua renda e posição social quando se
aposentam. Os custos de vida dos idosos tendem a aumentar, por outro lado, tendo em vista a progressiva necessidade
de medicamentos e cuidados especiais.

4.1.4.1 Desigualdade
Como já destacado, o critério da renda por cabeça tem sido amplamente utilizado por organismos internacionais
e pelo Estado Brasileiro para selecionar a população pobre e desenhar ações sociais e políticas públicas capazes de
erradicar a pobreza. O conceito de pobreza absoluta está vinculado a essa correlação de renda individual versus poder
de compra de itens de necessidade de sobrevivência.
Ponderou-se também que os indicadores sociais brasileiros (IBGE, 2019 e 2020e) distinguem duas faixas de
pobreza, nominando a primeira faixa como extrema (quem vive com até US$ 1,90 diários) e a segunda como pobreza
(quem vive com até US$ 5,50 diários), diferenciando a situação de mendicância e a de pobreza.
Por outro lado, ao se conhecer um conceito mais relativizado de pobreza e de exclusão social, percebe-se que
o critério renda é central na definição da pobreza absoluta, mas para se entender a pobreza relativa e a exclusão social
é preciso cotejar a influência da desigualdade na determinação da pobreza.
É preciso, pois, determinar que a desigualdade é um fato, e que a igualdade é um valor que, positivado, atua
como norma de direito fundamental:
Sabemos que en la historia del pensamiento político, de Platón y Aristóteles en adelante, las
argumentaciones fácticas en apoyo de la desigualdad de los hombres han sido bastanste más numerosas
que las producidas a favor de su igualdad e igual diginidad. Pero esto quiere decir que la igualdad no es
um hecho sino um valor; que su afirmación no es una aserción, sino uma prescripcción; que como tal
la asuminos e la defendemos, precisamente porque, de hecho, somos diferentes e desiguales. Em apoyo,
por um lado, del igual valor que queremos garantizar a todas nuestras diferencias de identidade (de sexo,
lengua, religión, nacionalidade, opiniones políticas y condiciones personales y sociales [...]; y, por otro,
de la eliminación o redución de las desigualdades ecónomicas y materiales (como obstáculos ao pleno
desarollo de la persona humana, [...]), que queremos promover. Em síntesis, que la igualdad, la dignidad
de la persona, las libertades y los demas derechos fundamentales no son ni valores objetivos ni principios
descontados (FERRAJOLI, 2014, p. 106-107).
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A desigualdade aparece como fato quando se analisa a pobreza em diferentes regiões, ou entre os gêneros,
ou entre as raças, ou entre pessoas sãs, doentes e deficientes, permitindo concluir que alguns têm mais propensão à
pobreza do que outros em função dessas desigualdades, como já relatado no subtítulo anterior.
Também em função da classe social as desigualdades vão determinar quem é e quem tem propensão de
ser pobre. Marx (2010) descreve a situação do trabalhador em três cenários diversos da sociedade capitalista em
função da riqueza.
O primeiro cenário é o da sociedade na qual a riqueza está em declínio. Nessa sociedade, o trabalhador
sofre ao máximo, pois não ganhou tanto quanto os proprietários na fase de prosperidade, mas terá seus meios de
vida cerceados.
O segundo cenário é o da sociedade na qual a riqueza progride. Esse é o único cenário favorável ao trabalhador,
pois a demanda por trabalho excede a oferta, provocando aumento de salário. Por outro lado, esse trabalhador é
impelido ao sobre trabalho e à consequente redução do seu tempo de vida útil. Além disso, em sociedades progressistas,
ocorre tal aprofundamento na divisão do trabalho que a tarefa do trabalhador fica cada vez mais alienada, restrita e
maquinal, o que o torna cada vez mais dependente das flutuações dos preços do mercado, do emprego dos capitais e
do interesse das classes proprietárias (MARX, 2010).
Outra consequência da crescente prosperidade é que esse é um cenário no qual apenas os mais ricos
podem viver do juro do próprio dinheiro, mas todos os outros capitalistas obrigam-se a se lançar nos negócios,
e a concorrência tende à concentração, com a ruína de boa parte dos capitalistas de menor riqueza, que acabam
sendo lançados à classe dos trabalhadores. O aumento da oferta de trabalho reduz os salários e joga a parte menos
qualificada deles à fome (MARX, 2010).
Por fim, no cenário em que um país tivesse atingido o último estágio possível de sua riqueza, salários e juros
do capital seriam muito baixos, e a concorrência entre os trabalhadores para conseguir emprego seria tão alta que
o salário se reduziria até o necessário para manter o mesmo número de trabalhadores, fazendo parcela significativa
deles estacionar na miséria (MARX, 2010).
Nesse sentido, segundo Marx (2010), a sociedade capitalista, vincada de desigualdades, por sua dinâmica,
mantém naturalmente parte de sua população na miséria, seja progressiva (riqueza em queda), seja complicada
(riqueza em ascensão), seja estacionária (riqueza consolidada).
A análise marxiana da desigualdade entre as classes na dinâmica da sociedade capitalista tem um valor
sociológico importante para caracterização geral dos pobres e para a fixação da ideia de que a pobreza é um fator de
mobilidade descendente importante e até certo ponto insuperável para o trabalhador comum.
Entretanto, sob o ponto de vista da economia política, há críticas contundentes à caracterização de classes
sociais para análise da desigualdade. Segundo Piketty (2014), a análise marxiana da economia capitalista é válida em
muitos aspectos, o que não se pode afirmar em relação à tentativa de Marx de formular leis gerais para a dinâmica
da sociedade capitalista, em especial porque o jornalista da Renânia não dispunha de dados históricos de qualidade e
longo prazo para fundar sua análise.
Tampouco a análise das disparidades de rendas do trabalho e do capital é reduzível à caracterização de classes
sociais desenhadas por Marx, devendo-se levar em conta dados econômicos que identifiquem os diferentes níveis de
renda entre os dez degraus de 10% das sociedades, observando-se, em especial, o que acontece no deci superior e nos
cinco decis inferiores (PIKETTY, 2014).
A abordagem da desigualdade que melhor concilia teoria econômica e teoria social e que parece ser a mais
prestigiada pelas políticas públicas assistenciais contemporâneas é aquela que conjuga rendas e oportunidades de
geração de rendas.
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Essa abordagem está bem representada em Sen (2017), para quem
Um problema importante e frequentemente encontrado surge da concentração da discussão na
desigualdade de rendas como foco de atenção na análise da desigualdade. A extensão da desigualdade real
de oportunidades com que as pessoas se defrontam não pode ser prontamente deduzida da magnitude
da desigualdade de rendas, pois o que podemos ou não fazer, podemos ou não realizar, não depende
somente de nossas rendas, mas também da variedade de características físicas e sociais que afetam nossas
vidas e fazem de nós o que somos.
Para ilustrar de modo simples, a extensão da privação comparativa de uma pessoa fisicamente deficiente
frente a outras não pode ser adequadamente julgada considerando-se sua renda, pois a pessoa pode
estar em grande desvantagem para converter a renda em realizações que valoriza. O problema não surge
apenas do fato de que a renda é somente um meio para fins a que na realidade visamos, mas (1) da
existência de outros meios importantes, e (2) das variações interpessoais na relação entre meios e nossos
vários fins (SEM, 2017, p. 60. Grifo no original).

A desigualdade é um fato intimamente ligado à caracterização da pobreza. Entretanto, não é objetivo deste
trabalho a análise da desigualdade em si, pois o objeto deste é a pobreza. O aspecto relacional da desigualdade com a
pobreza foi contextualizado nas teorias apresentadas neste capítulo, e também é objeto da apresentação indireta dos
indicadores sociais do último subtítulo, a seguir.

4.1.4.2 Pobreza e exclusão: dados do Brasil
A pesquisa oficial sobre a pobreza no Brasil, tanto quanto caracteriza a pobreza como insuficiência de renda,
também considera indicadores nos quais a pobreza aparece como uma das dimensões da exclusão social. As pesquisas
oficiais realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) fornecem estatísticas sobre condições de
vida, desigualdade e pobreza, compreendendo informações sobre condições de vida da população em seu sentido
mais amplo, abrangendo medidas de desigualdade e pobreza; inclusão ou exclusão social; indicadores de situação
social, qualidade de vida e de vulnerabilidade ambiental; entre outros aspectos (IBGE, 2020f).
Seguindo orientação da Comissão de Estatística das Nações Unidas de 1997, o IBGE apresenta um módulo
de Indicadores Sociais Mínimos (ISM), que contém informações atualizadas sobre os aspectos demográficos,
anticoncepção e distribuição da população por cor ou raça, trabalho e rendimento, educação e condições de vida.
(IBGE, 2020f). As informações contidas no módulo se referem a medições da década de 1990, e foram incorporadas
pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios a partir de 2001, com periodicidade anual.
Em 2012, os dados passaram a ter periodicidade mensal na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
Contínua (PNAD Contínua). Essas pesquisas visam a acompanhar as flutuações trimestrais e a evolução, no curto,
médio e longo prazos, da força de trabalho, e de outras informações necessárias para o estudo do desenvolvimento
socioeconômico do País. A pesquisa produz indicadores trimestrais sobre a força de trabalho e indicadores anuais
sobre temas suplementares permanentes (como trabalho e outras formas de trabalho, cuidados de pessoas e afazeres
domésticos, tecnologia da informação e da comunicação, etc.). Tem como unidade de investigação o domicílio.
Tópicos como Educação, acesso à televisão e à Internet e posse de telefone móvel celular para uso pessoal, habitação,
características gerais dos moradores e outras formas de trabalho, como afazeres domésticos, cuidados de pessoas,
produção para o próprio consumo, trabalho voluntário, trabalho de crianças e adolescentes e rendimentos de outras
fontes fazem parte da pesquisa (IBGE 2020c).
As pesquisas sobre pobreza relativa alimentadas pelas estatísticas do IBGE permitem uma maior aproximação
do objetivo de identificar quem são os pobres e de nortear as políticas públicas de combate à pobreza.
Dos diversos dados fornecidos pelo IBGE, relaciona-se, no âmbito deste trabalho, três grupos a fim de
caracterizar a precariedade de vida da população pobre e os desafios que as políticas públicas ainda têm que superar:
moradia, saneamento e analfabetismo.
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Em relação ao analfabetismo, apresenta-se o anexo VIII, que aponta a queda da taxa de analfabetismo entre
pessoas de mais de 5 anos entre 2001 e 2015, de cerca de 15% para pouco mais de 9% (IBGE, 2015b).
Em relação ao saneamento, apresenta-se a planilha do Anexo IX, que indica que, em 2018, cerca de 37% dos
domicílios brasileiros não contavam com ao menos um desses serviços de saneamento: coleta direta ou indireta de
lixo (9,7%), abastecimento de água por rede em geral (15,1%) e coleta de esgoto por rede cloacal, pluvial ou fossa
ligada à rede (37,2%) (IBGE, 2019a).
Por fim, o anexo X demonstra que entre as pessoas que estão na faixa de pobreza (US$ 5,5 diários), 70,3%
compartilham domicílios com três ou mais pessoas (IBGE, 2019a).

4.1.5 Últimas tendências: políticas de austeridade e pandemia
Percebe-se que a partir da Constituição de 1988 o Brasil atingiu avanços significativos na redução dos
números da pobreza absoluta, assim como apresentou importante melhora em níveis de rendimento, ocupação e taxa
de analfabetismo. Foram três décadas de desenvolvimento e incremento de políticas públicas para atendimento dos
objetivos constitucionais de construção de um Estado de Direito Social, e de efetivação dos direitos fundamentais sociais.
Observa-se, entretanto, que nos últimos anos, a contar de 2016, a tendência de melhora social dos indicadores
passou a ser revertida, assim como verifica-se a manutenção de índices sociais desfavoráveis em relação a saneamento
e moradia. Há uma crise do capitalismo global se desenvolvendo desde 2008, que não é meramente econômica, mas
estrutural e multidimensional, e que está dando à luz a um sistema econômico e financeiro diferente, como o foram o
New Deal e o Welfare State europeu do pós-guerra (CASTELS; CARDOSO; CARAÇA, 2013).
Segundo a análise de Ferrajoli (2014), a crise é, na sua origem, financeira, gerada não só pela desregulamentação
das finanças, mas pela união da liberdade absoluta das finanças com o individualismo como estilo de vida, que
conduziu uma nova geração de gestores de empresas focados em lucros cada vez maiores no curto prazo, numa trilha
de decisões arriscadas e temerárias.
O ano de 2008 é emblemático por ser o marco histórico da crise do subprime norte-americano. As condições da
crise, entretanto, não cabem no retrato, mas são parte de um filme que começou a ser produzido nos anos 1970 com a crise
do capitalismo keynesiano, fortemente atacado por um novo paradigma tecnológico, uma nova forma de globalização e
pela cultura da liberdade consagrada pelos movimentos sociais das décadas de 1960 e 1970. Retornando a 2008, do close
para um fim ainda só imaginado, a crise explodiu nos Estados Unidos e se alastrou pela Zona do Euro como resultado
da combinação de diversos condicionantes, como a transformação tecnológica das finanças, a desregulamentação dos
mercados financeiros, a securitização de todos os ativos, o aumento da acumulação de capital na China e em países da
OPEP com a contrapartida na geração de liquidez de crédito nos Estados Unidos, o medo irracional dos operadores
e investidores incapazes de entender toda a máquina especulativa da qual são engrenagens e a falta de supervisão das
práticas de corretagem de títulos e valores mobiliários (CASTELS; CARDOSO; CARAÇA, 2013). A crise, nesse sentido,
envolve todas as dimensões da cultura humana (CASTELS; CARDOSO; CARAÇA, 2013).
Mas são as dimensões econômico-sociais da crise que, para Caraça (2013), mais se sobressaem, uma vez que
o processo tratar-se-ia de uma passagem histórica do capitalismo que, na sua fase industrial, viu inverter-se a relação
entre o econômico e social para extinguir a servidão e criar o emprego, forjando a modernidade, e na sua fase atual,
informacional, está extinguindo o emprego e forjando uma nova forma de relacionamento do homem com o meio,
alterando o conteúdo da modernidade.
A crise de 2008 tem, sob esse ponto de vista, a genética da nova revolução tecnológica-industrial, que a
partir dos anos 1970 começou a remodelar a base material das sociedades em ritmo acelerado, como já ocorrera nas
revoluções industriais anteriores.
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A crise norte-americana e europeia encontrou o Brasil no auge de um ciclo de prosperidade econômica,
impulsionado pelo preço das commodities em escala internacional, pelo crédito farto e por investimentos públicos de
grande porte nas áreas de educação e infraestrutura. Dessa forma, no primeiro momento, não representou mais do que
uma marola, utilizando as palavras do então Presidente Lula (GALHARDO, 2008).
No entanto, os efeitos da crise, como o realinhamento da política econômica norte-americana às vicissitudes da
“Grande Recessão” (WILLIAMS, 2013) e o aprofundamento das políticas recessivas na zona do euro com intervenções
em Islândia, Grécia, Irlanda e Portugal (CASTELS; CARDOSO; CARAÇA, 2013), aliados às mudanças importantes da
economia asiática e à perda de liquidez internacional, só demoraram a ser sentidos no país em função de políticas de
estímulos de demanda de consumo baseadas em desonerações fiscais concedidas indiscriminadamente a diversos setores
(SOUZA; VILLAS BÔAS, 2015).
A crise no Brasil foi diferida do final do segundo Governo Lula para a primeira metade do primeiro mandato do
Governo Dilma Rousseff. Em novembro de 2014, o Governo Brasileiro nomeou como Ministro da Economia Joaquim
Levy, ex-funcionário do Fundo Monetário Internacional e, então, do Bradesco, para comandar uma governança baseada
em orçamentos de austeridade, seguindo o mesmo padrão ilógico e destrutivo (WILLIAMS, 2013) adotado pelos Estados
Unidos e pela União Europeia para lidar com a crise.
As dificuldades políticas do Governo Dilma no Congresso, entretanto, fizeram o Governo diferir o fim das
desonerações fiscais, baseadas fortemente na substituição de contribuições sobre a folha de salários por contribuições
sobre os faturamentos, já em vertiginosa queda, e na isenção de imposto sobre produtos industrializados, mantendo a
arrecadação em queda acelerada e desorganizando o setor produtivo (SOUZA; VILLAS BÔAS, 2015).
O Brasil rapidamente entrou em default orçamentário, face à acentuada queda de arrecadação e à inflexibilidade
da quase totalidade do orçamento federal. Uma conjunção de ebulição social, inaugurada em junho de 2013, com
grandes protestos por todo o país, e a desagregação da base de apoio parlamentar do Governo aceleraram um processo
de impeachment, em junho de 2016, com base em questões técnico-orçamentárias.
O novo Governo passou a ser chefiado pelo então Vice-Presidente Michel Temer, que aplicou de forma implacável
o receituário de tratar a recessão com contenção de gastos, mantendo uma política recessiva com base em forte aumento
dos preços administrativos (combustível e energia) e desvalorização do câmbio. Com a ascensão da extrema-direita
ao poder no Brasil, em 2019, possibilitada pela eleição de Jair Bolsonaro no pleito eleitoral de 2018, aprofundou-se o
processo de desmonte do Estado Social.
O Brasil seguiu a tendência mundial, uma vez que a resposta dos Estados nacionais à crise de 2008, em geral,
foi a de orçamentos de austeridade. Estados Unidos, União Europeia, América Latina, todos responderam ou ainda
tentam responder com menos tributos, menos regulamentação do trabalho, menos serviços, menos garantias básicas,
menos investimentos sociais. Segundo Castells (2018), não é à toa que desde 2011 o mundo vive sucessivas revoluções
e agitações sociais, citando os exemplos de Islândia, Tunísia, Egito, Turquia, Grécia, Espanha, EUA, Chile, Argentina,
América Central, México e outros mais de 80 países.
De acordo com Ferreira (2012), a austeridade é uma palavra-ação que caracteriza o processo de implementação
de políticas e medidas econômicas que conduzem à disciplina, ao rigor e à contenção econômica, social e cultural. Para o
mesmo autor, tal política parte do pressuposto de que a solução para a crise do capitalismo internacional é a privação dos
direitos fundamentais dos indivíduos por meio de requisições civis que recaem sobre aposentadorias, pensões, auxílios
de subsistência e serviços públicos, contenção de despesas nas áreas sociais, privatização do setor público, aumento de
impostos, diminuição dos salários e liberalização do direito do trabalho, sendo tais medidas apresentadas no contexto de
emergência social e legitimadas na base do cultivo do medo.
Tais políticas, segundo Ferreira (2012), não são sequer baseadas num utilitarismo filosófico, uma vez que, embora
se apropriem do social como utilidade, manifestam indiferença pelas consequências das políticas de austeridade, que são
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a desigualdade, o empobrecimento e o mal-estar social, que ameaçam a democracia e a coesão social.
Ferreira (2012) compara dois processos de crise do capitalismo internacional, que levaram a duas soluções
diversas de reforma do Estado. A primeira crise foi a gerada com o advento das guerras mundiais, cuja solução foi
encontrada no espírito das Declarações da Filadélfia, Breton-Woods e Ialta (1944-1945), que assentaram o valor social
do trabalho como mecanismo de redistribuição de riquezas e promoção de justiça social. Do conjunto dessas políticas
reformistas, consolidou-se o Estado-Providência, baseado na relação salarial fordista e na regulação do mercado para
preservar os mais fracos dos seus efeitos negativos.
A segunda crise analisada é a das hipotecas de 2008, enquanto ponto alto da financeirização do mundo globalizado,
sendo a Declaração do G2057 de Novembro de 2008 de teor oposto ao das Declarações afirmativas de direitos do século
XX, uma vez que sublinhou o dogma da economia de mercado e transformou os Estados em gigantescas companhias
de seguros que acobertam os riscos assumidos pelos bancos, evidenciando, assim, a crescente interdependência entre
a crise financeira e as intervenções dos Estados (FERREIRA, 2012).
A questão social emerge da crise financeira como central, mas com sinal oposto, agora se transformando em
culpada pela crise e sendo obrigada a custear a transferência contínua dos custos de recuperação para os Estados e
para os cidadãos, de acordo com o paradigma da austeridade.58
O Estado, a partir de então, fortalece-se como fiador da ordem econômica, combatendo a crise e evitando a
bancarrota nacional, mas, na contramão, age na destruição dos direitos sociais, e para conter o descontentamento,
aciona os mecanismos penais. O Estado de Emergência Securitária emerge de políticas de medo, segurança, incerteza
e ansiedade partilhada e faz a sociedade clamar pelo sacrifício em nome da segurança. Sob a invocação da equidade,
avança-se sobre os direitos fundamentais.
A tipologia construída por Ferreira (2012) e acima analisada é importante para estabelecer algumas premissas
teóricas importantes para tratar o problema das políticas neoliberais, aprofundado a partir de 2008, mas deve se dizer,
com Safatle, que no Brasil esse cenário é bem tardio, uma vez que o país desenvolveu um Estado voltado à efetivação
dos direitos fundamentais sociais a despeito da realidade mundial, até meados de 2015 (NEOLIBERALISMO, 2019).
Destaca-se como obra do período de políticas de austeridade no Brasil nos últimos anos a Emenda Constitucional
n. 95/2016 (BRASIL, 2016), a Emenda Constitucional n. 103/2019 (BRASIL, 2019a) e a Lei n. 13.467/2017 (BRASIL, 2017).
A Emenda Constitucional n. 95/2016 (BRASIL, 2016), que ficou conhecida como emenda do teto de gastos,
instituiu novo regime fiscal no âmbito dos orçamentos fiscal e da seguridade social da União, a vigorar por vinte
exercícios financeiros, e estabeleceu limites individualizados para as despesas primárias do Poder Executivo, do
Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União. Os limites
orçamentários foram estabelecidos para o exercício de 2017 com base na despesa primária paga no exercício de 2016,
incluídos os restos a pagar e as demais operações que afetam o resultado primário corrigidos em 7,2% e, para os
57
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O G20, também conhecido como G20 Financeiro, é um fórum econômico, criado originalmente em 1999, que reunia os ministros
das finanças e presidentes de bancos centrais de 19 países mais a União Europeia. A iniciativa da sua criação partiu dos Estados
Unidos e do Canadá, no âmbito do G8, o grupo dos sete países mais ricos do mundo mais a Rússia, para auxiliar os países
em desenvolvimento a superar as repercussões das sucessivas crises financeiras ocorridas durante a década de 1990, bem como
viabilizar instrumentos para se conter a instabilidade destas economias. Em novembro de 2008, no auge da crise financeira, foi
realizada em Washington a primeira cúpula dos presidentes ou primeiros-ministros dos países do G20. Em 2 de abril de 2009, em
Londres, realizou-se a segunda, e nos dias 24 e 25 de setembro do mesmo ano, em Pittsburgh, a terceira (VIANA; REGO, 2019).
No mesmo sentido Loureiro (2014) analisa a crise de 1929, sucedida pela Guerra, e as soluções propostas por Franklin
Roosevelt, que deram conformação ao welfare state, e as compara com a crise atual, em que as soluções encontradas são
políticas de austeridade que colocam em cheque o modelo de welfare state. Sustenta que após anos em que vigorou a ideia de
riqueza da sociedade, entramos em uma era que a ideia central é a escassez, e que se observa um encolhimento da capacidade
do Estado de atender aos direitos sociais, o que não decorreria unicamente de ajustamento financeiro, mas também do triunfo
ideológico do mercado e da economia sobre a justiça.
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exercícios posteriores, considerou-se o valor do limite referente ao exercício imediatamente anterior, corrigido
pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) publicado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística.
A Emenda Constitucional n. 103/2019 (BRASIL, 2019a) alterou o sistema de previdência social pública e privada,
aumentou a contribuição dos segurados em termos de percentual sobre os salários e remuneração e em termos de tempo
de contribuição, e instituiu idades mínimas para aposentadorias e limitações de tempo para pagamento de pensões.
A Lei n. 13.467/2017 (BRASIL, 2017) fez muitas alterações na Consolidação das Leis do Trabalho, em matéria
de direito material e processual, sob a justificativa de adequar a legislação às novas relações de trabalho.
As políticas de austeridade entraram em estado de espera em 2020, tendo em vista a decretação de estado
de calamidade pública pelo Congresso nacional, por meio do Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020
(SENADO FEDERAL, 2020), em função da pandemia do vírus nominado de COVID-19. Foi promulgada a Emenda
Constitucional n. 106/2020 (BRASIL, 2020c), que autoriza a União a adotar regime extraordinário fiscal, financeiro
e de contratações para atender às necessidades decorrentes da calamidade, afastando as regras de austeridade da
Emenda Constitucional n. 95/2016 para o orçamento de 2020.
O Brasil, mais uma vez, seguiu a tendência mundial e as recomendações da Organização Mundial de Saúde
para controlar a pandemia, baseadas em medidas profiláticas de afastamento social com drástica diminuição de
atividade econômica e interação social (OPAS BRASIL, 2020), o que acarreta, neste momento, a paralisação de grandes
proporções na economia.
Tendo em vista os impactos econômicos da pandemia, foi promulgada a Lei n. 13.982/2020 (BRASIL, 2020a),
que instituiu auxílio emergencial de três parcelas de R$ 600,00 (seiscentos reais), a ser pago individualmente e no
limite de dois benefícios por família ou mãe solteira, durante os meses de abril a junho de 2020. Os beneficiários eram
maiores de 18 anos ou mães adolescentes que não tinham emprego formal ativo e não eram titulares de benefício
previdenciário ou assistencial ou beneficiários do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda
federal, ressalvado, nos termos, os do Bolsa Família (BRASIL, 2004a), e com renda familiar mensal per capita de até
meio salário mínimo ou renda familiar mensal total de até três salários mínimos, que, no ano de 2018, não receberam
rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 e que fossem autônomos ou informais inscritos no Cadastro Único
para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) até 20 de março de 2020.
O DATAPREV analisou, até 24 de abril de 2020, oitenta e nove milhões e trezentos mil cadastros de pessoa
física (CPF) que requisitaram o auxílio emergencial, tendo repassado ao órgão pagador, a Caixa Econômica Federal,
quarenta e oito milhões e quinhentos mil cadastros com pagamento autorizado por preenchimento dos requisitos
legais (CAVALLINI, 2020).
Segundo o Governo brasileiro, até 04 de maio de 2020, o auxílio emergencial já havia sido pago a 50 milhões
de brasileiros, em um investimento de R$ 35,5 bilhões. O Governo informou que os órgãos públicos concluíram o
processamento de mais de 96,98 milhões de CPFs, entre requerentes e outros integrantes das famílias, e que cerca de
32,8 milhões de pessoas foram consideradas inelegíveis pelos critérios da lei, e outros 13,6 milhões precisavam ajustar
informações para receber o benefício (BRASIL, 2020d).
O Decreto 10.412/2020 (BRASIL, 2020e) prorrogou o auxílio emergencial para um período complementar de
dois meses, para todos os que requereram o benefício até 02 de julho de 2020.
O objetivo deste subtítulo foi contextualizar o estado da arte do combate à pobreza no Brasil, permitindo
estabelecer vínculos entre os objetivos constitucionais e as políticas públicas que os desdobram e os indicadores
sociais de medição da pobreza absoluta e relativa, sendo que as conclusões a respeito das confrontações entre normas
e fatos serão apresentadas na conclusão.
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Verificou-se que os programas de renda mínima e o BPC se constituíram em espinha dorsal das políticas
assistenciais após a Constituição Federal de 1988, embora a experiência institucional brasileira também seja composta
por outras políticas públicas nas áreas da educação, saúde, trabalho, previdência, defesa de interesses difusos e
coletivos, que, atacando as causas da exclusão social, promovem, também, o combate à pobreza.
A seguir, aborda-se o projeto político de renda básica e seu caráter progressista em relação às políticas públicas
até aqui estudadas, bem como suas interações com o projeto constitucional de consolidação de um Estado Social.

4.2. Renda básica como garantia dos direitos fundamentais sociais
4.2.1 A Lei n. 10.835/2004 na experiência institucional brasileira
Segundo Suplicy (2013), o PBF (BRASIL, 2004a) iniciou em outubro de 2003, quando o Presidente Lula
unificou os vários programas de transferência de renda até então existentes, a saber, Bolsa Escola, Bolsa Alimentação,
Auxílio Gás e Cartão Alimentação.
Todos esses são programas de garantia de renda mínima, cuja primeira experiência, no Brasil, segundo Suplicy
(2013), ocorreu no Distrito federal entre 1995 e 1998, na gestão de Cristóvão Buarque, sob a denominação de Bolsa
Escola. Tais programas foram se multiplicando na década de 1990, até serem guindados para o nível federal pela Lei
n. 9.533/1997 (BRASIL, 1997).
Essa lei autorizava o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a programas de garantia de renda mínima
instituídos por Municípios que não disponham de recursos financeiros suficientes para financiar integralmente a
sua implementação, com limite máximo de benefício por família dado pela seguinte equação: Valor do Benefício
por Família = R$ 15,00 (quinze reais) x número de dependentes entre zero e catorze anos - [0,5 (cinco décimos) x
valor da renda familiar per capita] (BRASIL, 1997).
Em 2001, pela Lei n. 10.219/2001 (BRASIL, 2001a), a União Federal passou a financiar a totalidade das
despesas de todos os municípios do Brasil com programas de renda mínima relacionados com a permanência de
estudantes na escola.
Em 2002 e 2003 sobrevieram as leis do Bolsa Alimentação e do Cartão Alimentação (SUPLICY, 2013) e,
então, a lei unificada dos programas sob o nome de Bolsa família, que é um programa assistencial não contributivo e
condicionado que promove a renda mínima de inserção social, conforme analisado no capítulo dois.
A proposta alternativa ou de progresso das rendas mínimas de inserção é conhecida internacionalmente como
renda básica, e foi proposta pelo então Senador Eduardo Suplicy e promulgada em lei em 2004 (Lei n. 10.835), com a
seguinte redação:
Art. 1º É instituída, a partir de 2005, a renda básica de cidadania, que se constituirá no direito de todos
os brasileiros residentes no País e estrangeiros residentes há pelo menos 5 (cinco) anos no Brasil, não
importando sua condição socioeconômica, receberem, anualmente, um benefício monetário. § 1º 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. § 2º 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. § 3º O pagamento deste benefício poderá ser feito em parcelas iguais e mensais. § 4º O
benefício monetário previsto no caput deste artigo será considerado como renda não tributável para fins de
incidência do Imposto sobre a Renda de Pessoas Físicas. Art. 2º Caberá ao Poder Executivo definir o valor
do benefício, em estrita observância ao disposto nos arts. 16 e 17 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio
de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal. Art. 3º O Poder Executivo consignará, no Orçamento-Geral da
União para o exercício financeiro de 2005, dotação orçamentária suficiente para implementar a primeira
etapa do projeto, observado o disposto no art. 2º desta Lei. Art. 4º A partir do exercício financeiro de
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2005, os projetos de lei relativos aos planos plurianuais e às diretrizes orçamentárias deverão especificar os
cancelamentos e as transferências de despesas, bem como outras medidas julgadas necessárias à execução
do Programa. Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação (BRASIL, 2004c).

O diploma legal institui um benefício incondicional a ser pago a todos os brasileiros residentes no País e aos
estrangeiros residentes há pelo menos 5 (cinco) anos no Brasil, não importando sua condição socioeconômica. Prevê a lei a
implantação em etapas do programa, priorizando-se as camadas mais necessitadas da população, devendo ser tal benefício
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. O benefício é considerado
como renda não tributável para fins de incidência do Imposto sobre a Renda de Pessoas Físicas (IRPF).
Trata-se de um benefício de base filosófica, diverso dos benefícios assistenciais de caráter não contributivo
previstos na Constituição Federal e na legislação que estrutura as políticas públicas assistenciais no Brasil, que sempre
foram de caráter condicionado, observando critérios de grupo social e renda.
O benefício nunca foi regulamentado, e nenhum governo criou dotação orçamentária específica para ele. A
lei existe como informação sobre a criação de um projeto político alternativo e mais avançado do que o atualmente
perseguido pelo Estado brasileiro, que deteve legitimidade política a ponto de fazer aprovar uma lei federal, mas não
conquistou apoio capaz de dar efetividade à norma em que depositou seus intentos.
A análise desse projeto político é o objetivo deste tópico do trabalho.

4.2.2 Renda básica
4.2.2.1 Considerações iniciais
Nesse tópico, introduz-se o ideário da renda básica como elemento comparativo e crítico à experiência
institucional brasileira de combate à pobreza, assim como potencial garantia vinculada à universalização de direitos
sociais no plano da eficácia.
Primeiramente, verifica-se o conceito positivo e negativo de renda básica, os precedentes históricos da
idealização do provimento de um rendimento de subsistência às pessoas e as correntes de pensamento que a defendem
e a justificam.
Por fim, estabelece-se a renda básica como categoria de política pública cujas linhas iniciais já foram desenhadas
no Brasil, analisa-se seu potencial de garantia dos direitos sociais e propõe-se uma crítica à experiência institucional
brasileira a partir da renda básica.

4.2.2.2 Conceito
O conceito de renda básica é o de um ideário ético-político que preconiza a garantia de um rendimento
básico pago a todos os cidadãos, de forma impessoal e incondicional, permitindo o livre acesso aos direitos básicos
de subsistência:
Para restabelecer a confiança e a esperança no futuro de nossas sociedades, no futuro de nosso mundo,
devemos demolir a sabedoria convencional, abalar nossos preconceitos e aprender a acolher ideias
radicais. Uma delas, simples, mas decisiva, é a da renda básica incondicional: uma renda monetária
regular paga a todos, individualmente, sem exame de comprovação de carência de recursos nem
exigência de trabalho (PARIJS; VANDERBORGTH, 2018, p. 23).

Para esses autores, a atual quadra histórica é de desigualdade crescente, de uma nova onda radical de automação
e de uma consciência mais aguçada sobre os limites ecológicos do crescimento. A expectativa de que faltará um
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trabalho significativo conduz à convicção de que é necessário oferecer algum meio de vida à população crescente
de desempregados, e de que o antigo modelo de assistência pública, que organizava os trabalhos dos que podiam
trabalhar e subsidiava os desvalidos, não é resolutivo nas atuais condições (PARIJS; VANDERBORGTH, 2018).
Para Raventós (2012), com ou sem crise, o primeiro direito que deve ser garantido é o da existência material,
pois sem ela não se pode falar que exista liberdade, e a renda básica é uma medida capaz de garantir a existência
material, e, portanto, a liberdade. O autor assim conceitua a renda básica:
La RB es un ingresso pagado por un Estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad o residente
acreditado, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o
pobre, o dicho de otro modo, indepiendentemente de en qué puedan consistir otras posibles fuentes de
renta, y sin importar con quién conviva (RAVENTÓS, 2012, p. 18).

Tal conceito elucida o alcance normativo que pretende ter a Lei n. 10.835/2004 (BRASIL, 2004c), analisada
alhures. Para o autor do projeto de origem da lei que institui a Renda Básica da Cidadania (RBC) no Brasil
(SUPLICY, 2013), o instrumento deve ser um benefício pago para todos os residentes no país há mais de cinco anos,
independentemente de sua condição socioeconômica e em valor suficiente para atender às necessidades básicas de
cada pessoa, com alimentação, educação e saúde.
Os pontos de convergência dos conceitos dos três autores citados são a universalidade e a incondicionalidade
do benefício. Universal é o benefício porque deve ser pago a todos os sujeitos da soberania instituidora ou pagadora.
Incondicional é o benefício porque é desnecessário comprovar qualquer condição pessoal específica, inerente ou
contingente, para ter o direito à percepção, como ser pobre, estar desempregado, aceitar um trabalho provido ou
indicado pelo Estado, estar doente, ter deficiência de qualquer natureza, haver contribuído para sistemas de seguro ou
previdência, ter ou não filhos, et caterva.
Destaca-se que essas duas características da renda básica são suficientes para diferenciá-la tanto dos benefícios
previdenciários e securitários vinculados ao emprego ou participação de grupos específicos, quanto dos benefícios
assistenciais que se caracterizam pela condicionalidade e fiscalização.
A Basic Income Earth Network-BIEN, uma organização sem fins lucrativos com fins educacionais que congrega
cidadãos de todo o mundo interessados em propostas de renda básica, trabalha com uma definição de renda básica
mais fechada, que extrapola as características da universalidade e incondicionalidade, agregando os aspectos de
periodicidade, pagamento em dinheiro e individualidade.
A basic income is a periodic cash payment unconditionally delivered to all on an individual basis,
without means-test or work requirement. That is, basic income has the following five characeristics:
1. Periodic: it is paid at regular intervals (for example every month), not as a one-off grant.
2. Cash payment: it is paid in an appropriate medium of exchange, allowing those who receive it to decide
what they spend it on. It is not, therefore, paid either in kind (such as food or services) or in vouchers
dedicated to a specific use.
3. Individual: it is paid on an individual basis - and not, for instance, to households.
4. Universal: it is paid to all, without means test.
5. Unconditional: it is paid without a requirement to work or to demonstrate willingness-to-work.59
(BIEN, [2020?]. (Grifo no original).

59

A renda básica é um pagamento periódico em dinheiro entregue incondicionalmente para todos em bases individuais, sem
exigência de provas de qualquer condição ou de procura de trabalho. Isso é, a renda básica tem as seguintes cinco características:
Periódica: é paga em intervalos regulares (por exemplo, mensalmente) e não como parcela única. Pagamento em Dinheiro: é
paga em um meio apropriado de troca, permitindo àqueles que a recebem decidir onde gastarão os valores recebidos. Ela
não é, portanto, paga em gêneros (como comida ou serviços) ou em vales destinados a uso específico. Individual: é paga
individualmente - e não, em contrapartida, a núcleos familiares. Universal: é paga a todos sem pré-requisitos. Incondicional: é
paga independentemente da disponibilidade para o trabalho ou da demonstração da vontade de trabalhar. (Livre tradução).
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A questão taxinômica importa, por outro lado, tanto para identificar ideias de renda básica universais e
incondicionais entre si, quanto para diferenciá-las de outras propostas com as quais apenas em parte se identificam.
No Brasil, a denominação renda básica da cidadania foi utilizada por Suplicy (2013) e positivada na Lei n.
10.835/2004, (BRASIL, 2004c) e, por isso, é a utilizada neste texto quando se trata de referência à lei brasileira enquanto
política pública nacional em construção. Por outro lado, nas referências históricas ou vinculadas a autores do tema,
utiliza-se a expressão renda básica, adjetivada ou não pela condicionalidade e universalidade.
Vanderborgth e Parijs (2006) listam os sinônimos da renda básica encontrados na literatura desde 1894.60
Na própria tradução da obra original de Vanderborgth e Parijs (denominada L´allocation universelle) optou-se, em
2006, pela expressão “renda básica da cidadania”, que já estava positivada, em alternativa a uma tradução literal que
significaria abono universal.61
Raventós (2012) destaca também que, sob diferentes denominações, vários autores se referem à mesma ideia:
subsídio universal garantido, renda básica universal, renda cidadã ou renda mínima.62 Para o autor, não importam os
nomes, mas os conteúdos das propostas. O cuidado, segundo o teórico, deve ser dispensado ao contrário: propostas
diversas cuja denominação provoca confusão com o conceito de renda básica. Nesse sentido, um conceito negativo
de renda básica poderia ser talhado com a descrição do que ele não é: renda mínima de inserção e imposto de renda
negativo (RAVENTÓS, 2012).
Parijs e Vanderborgth (2018) dedicam especial atenção ao que denominam de propostas alternativas à renda
básica, pelas quais os autores nutrem alguma simpatia, embora não sejam melhores do que a proposta principal: dotação
básica universal, imposto de renda negativo, subsídios salariais, emprego garantido, redução da jornada de trabalho.
A dotação básica universal se distingue da renda básica por ser paga em apenas uma parcela durante a vida do
indivíduo, como um capital entregue pela sociedade ao indivíduo para que ele possa viver com uma provisão mínima
inicial. A ideia foi formulada e desenvolvida por Thomas Paine (1576), Thomas Skidmore (1829) e François Huet
(1853) (PARIJS; VANDERBORGTH, 2018).
O imposto de renda negativo é considerado o rival mais próximo da renda básica. A ideia é a concessão de
um bônus fiscal aos contribuintes do imposto sobre a renda que não atinjam um determinado patamar mínimo de
ingressos capazes de garantir o mínimo existencial (PARIJS; VANDERBORGTH, 2018).
Os subsídios salariais são benefícios pagos pelo Estado ao trabalhador de baixa qualificação ou de meio
período cujos rendimentos não atingem um patamar mínimo de renda capaz de garantir sua subsistência (PARIJS;
VANDERBORGTH, 2018).
O emprego garantido é a garantia do direito legítimo ao emprego. Em caso de falta de trabalho, o Estado deve
providenciar a contratação do indivíduo mediante remuneração (PARIJS; VANDERBORGTH, 2018).
Já a redução da jornada de trabalho é uma política pública que visa a aumentar a disponibilidade de trabalho
e a manter a renda dos trabalhadores pela limitação legal do número de horas dos contratos de trabalho (PARIJS;
VANDERBORGTH, 2018).
60

61
62

Dividendo territorial: Joseph Charlier, 1894; State bonus: Denis Milner, Reino Unido, 1918; State bonus: Dennis Milner, Reino
Unido, 1918; National Dividend: C.H. Douglas, Reino Unido, 1932; Basisinkomen: Jan Tinbergen, Países Baixos, 1934; Social
dividend: George D. H. Cole, Reino Unido, 1935; Basic Income: George D. H. Cole, Reino Unido, 1953; Demogrant: James
Tobin, Estados Unidos, 1967; BorgelØn: Niels Meyer et al., Dinamarca, 1978; Alocation universelle: Coletivo Charles Fourier,
Bélgica, 1984; Bürgergeld: Joachim Mitschke, Alemanha, 1985; Reddito di cittadinanza: CGIL, Itália, 1988; Revenu d´existence:
Henri Guitton, França, 1988; Dividende universel: Christine Boutin, França, 2003. (VANDERBORGTH; PARIJS. 2006, p. 36).
Já os tradutores da obra dos mesmos autores Basic Income: a radical proposal for a free society and a sane economy (edição
brasileira PARIJS; VANDERBORGTH, 2018), optaram por Renda básica incondicional.
Traduzido livremente dos originais: “subsidio universal garantizado”, “ingreso básico universal”, “ingreso ciudadano”,
“ingreso mínimo”.
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Todas essas propostas políticas divergem da proposta de renda básica. Conceituada a proposta, de forma
positiva e negativa, deve-se recuperar seu trajeto histórico, primeiro em abstrato, e depois em função de políticas
públicas reais.

4.2.2.3 A história das ideias de renda básica universal ou incondicional
Segundo Suplicy (2013), as ideias de justiça e igualdade material, associadas aos direitos básicos de
existência, remontam à Idade Antiga. Suplicy (2013) defende que o filósofo chinês Confúcio (551 a. C) teria sido
o primeiro defensor da justiça social.63 Suplicy (2013) também encontra as bases do universalismo que informa
o ideário da renda básica em Aristóteles, no Novo e no Velho Testamentos e no Livro de Hadis.
Vanderborgth e Parijs (2006), assim como Raventós (2007) e Suplicy (2013), apontam que a conexão
mais antiga com a proposta seria a obra Utopia, de 1516, de autoria de Thomas More (1478-1535). Segundo
Suplicy (2013), Utopia é uma peça literária sobre um local idealizado a partir da feitoria de Fernando de
Noronha (hoje território de Pernambuco), fundada por Américo Vespúcio, em que o personagem Rafael
Hitlodeu teria declarado a respeito da pena de morte para os crimes de roubo e assaltos: “ao invés de infligir
estes castigos horríveis, seria muito melhor prover a todos algum meio de sobrevivência, de tal maneira que
ninguém estaria se submetendo à terrível necessidade de se tornar primeiro um ladrão e depois um cadáver”
(SUPLICY, 2013, p. 90).
Vanderborgth e Parijs (2006) e Raventós (2007) também concordam em radicar em Thomas Paine
(1492-1540)64 a primeira defesa ético-política expressa em favor da renda básica. Na obra Agrarian Justice, Paine
advogava que a causa dos despossuídos deveria ser tratada como um direito (as a rigth), e não como caridade,
e que deveria ser criado um fundo nacional para financiar o pagamento, a todas as pessoas que atingissem a
idade de vinte anos, da soma de quinze libras esterlinas, como compensação pela perda do direito natural de
propriedade da terra ocasionada pelo regime de propriedade privada (VANDERBORGTH; PARIJS, 2006). Além
disso, Paine defendia o pagamento de dez libras por ano aos maiores de cinquenta e cinco anos. Sustentava que
tais pagamentos deveriam independer da condição econômica do beneficiário (RAVENTÓS, 2007).
Vanderborgth e Parijs (2006) sustentam que a proposta de Paine é a concretização da ideia abstrata do
humanista holandês Hugo Grotius (1583-1645), que defendera, em De jure belli ac pacis (1625), que a terra é
propriedade comum da espécie humana. Raventós (2007) situa as ideias de Paine como protorenda básica, assim
como cita sua proximidade com seus sucessores Thomas Spence (1750-1814),65 Charles Fourier (1772-1837)66
e Herbert Spencer (1820-1903).67 Vanderborgth e Parijs (2006) consideram-se sucessores de Paine na defesa de
ideias seminais de renda básica, além do já citado Thomas Spence e dos denominados socialistas utópicos Victor

63
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67

“A saída é pela porta”, um aforismo confuciano para resolver problemas de senso comum, foi utilizado para nominar o
Renda de Cidadania: a saída é pela porta (SUPLICY, 2013).
Revolucionário inglês, filho de trabalhadores quackers, foi ativista das revoluções americana e francesa (RAVENTÓS, 2007).
Em The Rights of Infants o professor e ativista inglês Thomas Spence aderiu à justificativa da proposta de Paine, mas combateu
a proposta. Em substituição, propunha que todos os imóveis fossem expropriados em favor da comunidade que cobraria
aluguéis pelo seu uso, e que a renda seria destinada ao pagamento das despesas públicas e o saldo dividido equitativamente
entre todos (PARIJS; VANDERBORGTH, 2018).
Charles Fourier elabora a primeira proposta de abono universal, em 1848, com a justificativa comum a Paine de que todos
teriam direito natural ao gozo dos recursos criados pela Providência Divina para prover as suas necessidades. Nesse sentido,
defende que o Estado deve tornar-se o único proprietário da terra e pagar aos expropriados uma renda vitalícia, e aos demais
um mínimo garantido incondicional trimestral ou mensal denominado dividendo territorial, cujo valor seria baseado na
avaliação da renda da terra (VANDERBORGTH; PARIJS, 2006, p. 46-47).
Herbert Spencer foi um filósofo que se ocupou da evolução dos sistemas, entre eles os sociais, e que defendia que ninguém
será feliz a menos que todos sejam felizes (MARCONATTO, 2019).
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Considérant (1808-1893),68 Joseph Charlier (1816-1896)69 e John Stuart Mill (1806-1873).70

4.2.2.3.1 As leis dos pobres
Paralelamente à evolução descontinuada das ideias mais abstratas de renda básica como concretização de
princípios gerais de justiça, desenvolveu-se, na Europa, um rico debate a respeito de políticas públicas específicas,
denominadas poor laws, ou leis dos pobres, que mobilizou notáveis intelectuais da época, terminando por desenhar as
estruturas atuais da previdência e da assistência social.
Segundo Parijs e Vanderborgth (2018), a primeira concepção de assistência pública pode ser deduzida da obra
de Juan Luis Vives (1492-1540), companheiro de Erasmo de Roterdã e de Thomas Morus, o autor de Utopia. Em De
Subventione Pauperum (1526), Vives mostra a necessidade de os governos municipais se encarregarem da prestação
de assistência aos pobres, que devem se sujeitar a um trabalho que lhes for provido pela cidade, caso sejam aptos
(VANDERBORGTH; PARIJS, 2006).
O financiamento do esquema deveria provir do resultado do trabalho dos recrutados e de doações voluntárias
dos mais afortunados (PARIJS; VANDERBORGTH, 2018). A obra foi escrita como justificação sistemática de sistemas
assistenciais que estavam surgindo embrionariamente em diversas cidades europeias. Tais cidades, desde as primeiras
décadas do século XVI, andavam às voltas com a chegada de pessoas que estavam perdendo a ligação com o sistema
servil de uso da terra e formavam hordas de mendigos. Como a caridade individual ou a capitaneada por paróquias e
congregações religiosas (únicos sistemas de ajuda conhecidos até o século XV) não conseguia fazer frente ao problema,
as autoridades locais eram obrigadas a intervir (PARIJS; VANDERBORGTH, 2018).
As ordenações de 1531 de Carlos V para os Países Baixos e as leis promulgadas na Escócia em 1579, e na
Inglaterra em 1601, formam um conjunto legislativo denominado de poor laws, ou leis dos pobres, que refletem as
primeiras intervenções estatais para o controle do problema da pobreza (VANDERBORGTH; PARIJS, 2006).
Foi na Inglaterra que tal legislação teve mais impacto:
Poor laws ou Lei dos Pobres foi um mecanismo criado e reeditado por várias vezes na Inglaterra para
regular a pobreza através da assistência social. A lei de 1388 estipulava que qualquer adulto em condições
de trabalhar só poderia receber auxílio se aceitasse, em troca, algum trabalho. Em 1601, foi instituída nova
lei, nacional, desta feita responsabilizando as paróquias pela sobrevivência de seus pobres e diferenciandoos entre si: aqueles merecedores de assistência, sem restrições - os incapacitados ao trabalho e aqueles
capacitados a trabalhar mas com ausência de vínculos familiares - , e aqueles que, avessos ao trabalho,
deveriam passar por casas de correção. O Relatório da Lei dos Pobres de 1834, que reformulou a Lei de
1601, passou a estigmatizar a indigência e punir quem não se adequasse ao trabalho. Aumentaram-se
os controles para garantir patamares mínimos de assistência e instituiu-se uma passagem pelas casas de
trabalho (worhouses) como teste (VANDERBORGTH; PARIJS, 2006, p. 38).

Em 1351, um terço da população inglesa pereceu vítima da peste. Em 1388, diante do aumento do nível geral
de salários decorrente da falta de mão de obra, a coroa Britânica instituiu o Statute of labourers (lei dos trabalhadores),
que objetivava o controle das relações de trabalho, bem como o poor law act (lei dos pobres) para fixar o valor de
salários e criar obstáculos para a mobilidade dos mendigos (COSTA, C; COSTA, S, 2017).
68
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Discípulo de Fourier, especificou sua proposta a partir de um mínimo existencial (VANDERBORGTH; PARIJS, 2006).
Tratava-se, entretanto, da proposta de um trabalho garantido (SUPLICY, 2013).
Advogado belga que no mesmo ano da publicação do Manifesto Comunista de Marx e Engels (1848) formulou com clareza
a proposição de se conceder a todas as pessoas, incondicionalmente, uma renda básica, que tem como fundamento a
igualdade no acesso ao direito de propriedade. Denominou a parcela de dividendo territorial (SUPLICY, 2013).
Economista e filósofo inglês que na segunda edição de sua obra Princípios de Economia Política (1848) discute de forma
aprofundada a proposta de Fourier (VANDERBORGTH; PARIJS, 2006) e conclui que a subsistência deve ser garantida
mesmo aos aptos, mas desamparados (PARIJS; VANDERBORGTH, 2018).

108

ESTADO SOCIAL E POBREZA NO BRASIL: GARANTISMO E RENDA BÁSICA

As poor laws de 1531, por sua vez, pretendem regulamentar a mendicância (PARIJS; VANDERBORGTH,
2018) e permitem que idosos e deficientes peçam esmolas (SUPLICY, 2013), leis essas que foram aperfeiçoadas em
1536 (PARIJS; VANDERBORGTH, 2018).
As leis dos pobres elisabetanas de 1597-1601 ampliaram a cobertura assistencial forçando as autoridades
municipais de todo o reino a oferecer assistência em espécie aos necessitados, exigindo, ao mesmo tempo, que todos
os indivíduos aptos fisicamente trabalhassem em uma casa de trabalho criada para essa finalidade. O financiamento
derivava de um imposto cobrado de todos os paroquianos cuja riqueza ultrapassava certo limite. Esse modelo foi
exportado, no século XVII, para várias colônias americanas (PARIJS; VANDERBORGTH, 2018).
Em 1723, a Workhouse Test Act restringiu a assistência fora das instituições sociais (outdoor relief) aos inaptos
para o trabalho e estendeu a assistência dentro das instituições (indoor relief), ou seja, o sistema de casas de trabalho,
a todos os pobres fisicamente aptos (PARIJS; VANDERBORGTH, 2018).
Como o sistema era descentralizado, por vezes a assistência em dinheiro – na forma de pagamentos a
trabalhadores agrícolas desempregados, subsídios a famílias grandes e complementos de salário – fazia parte da
política assistencial de algumas comunidades, sobretudo em anos em que os preços dos alimentos aumentavam de
modo excepcional (PARIJS; VANDERBORGTH, 2018).

4.2.2.3.2 Speenhamland e o debate público sobre as leis dos pobres
Das diversas experiências institucionais listadas pelos autores defensores da renda básica, a de Speenhamland
é a que mais se aproximou dos atuais cânones da proposta:
Em maio de 1795, o município de Speen, no sul da Inglaterra, instituiu o direito a um benefício a todos
os necessitados residentes em seu território. Confrontados com as revoltas pelo pão e com risco de
fome, os magistrados locais aprovam uma resolução na qual obrigam as paróquias a pagar um abono
que complete o salário dos trabalhadores pobres de modo a atingir um patamar que leve em conta a
composição da família, indexado pelo preço da farinha. Os beneficiários ficam obrigados, assim que
puderem, “a custear eles mesmos suas próprias necessidades”. Esse mecanismo, conhecido pelo nome
“sistema speenhamland”, estendeu-se progressivamente a outras localidades (VANDERBORGTH;
PARIJS, 2006, p. 37).

As leis dos pobres e, posteriormente, as leis de complementação de renda de Speen e dos municípios que as
adotaram, provocaram um amplo debate no campo de conhecimento da economia política, que atravessou o século XIX.
Ainda no último quartel do século XVIII, e, portanto, antes da experiência de Speen, Adam Smith já havia se
debruçado sobre as vicissitudes das leis dos pobres:
Quando, em virtude da destruição dos mosteiros, os pobres foram privados do recurso à caridade
dessas casas religiosas, depois de algumas tentativas infrutíferas de solucionar o problema, o Decreto
43, capítulo 2, da Rainha Isabel, determinou que cada paróquia deveria cuidar de seus próprios pobres,
e que anualmente se nomeasse inspetores para os pobres; esses, juntamente com os fabriqueiros das
Igrejas, deveriam recolher quantias de dinheiro para assistência aos pobres, por meio de uma taxa
paroquial. Esse estatuto impunha a cada paróquia em particular a necessidade de cuidar ela mesma de
seus próprios pobres. Em consequência, passou a assumir uma certa importância esta questão: quem
deve ser considerado como os pobres de cada paróquia? Depois de algumas incertezas e variações, este
problema foi resolvido pelos Decretos 13 e 14, de Carlos II, os quais estabelecem que 40 dias de moradia
ininterrupta garantiam a qualquer pessoa a residência em uma paróquia, acrescentando, porém, que,
dentro desse período, se os curadores de igreja ou os zeladores dos pobres apresentassem alguma queixa
contra o recém-chegado, dois juízes de paz tinham o direito legal de removê-lo novamente para a paróquia
donde havia saído, a menos que ele alugasse um alojamento de 10 libras por ano, ou então estivesse em
condições de oferecer à nova paróquia algum valor que os referidos juízes de paz considerassem suficiente
para desonerar financeiramente a paróquia. Pelo que se afirma, esse estatuto deu margem a fraudes.
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Havia funcionários que às vezes subornavam os pobres de sua paróquia e os convenciam a se estabelecer
em outra, mantendo-os, porém, nessa outra paróquia em situação clandestina durante os quarenta
dias necessários para adquirirem o direito de residência, visando com isso desonerar a paróquia à qual
pertenciam originariamente os pobres. Eis por que o Decreto 1, de Jaime II, determinou que os quarenta
dias necessários para se obter a residência deviam ser contados somente a partir do momento em que o
respectivo pobre entregasse a um dos curadores ou dos zeladores da nova paróquia uma notificação por
escrito, indicando o seu endereço e o número de pessoas que compunha sua família. Entretanto, ao que
parece, os oficiais paroquiais nem sempre eram mais honestos em relação à sua paróquia do que haviam
sido em relação a outras, e por vezes se mostravam coniventes com tais intrusões, recebendo a notificação
mas não adotando as medidas adequadas depois disso. Já que, portanto, supostamente cada membro da
paróquia tinha o máximo interesse em não onerar mais os custos de sua paróquia com novos “intrusos”,
o Decreto 3, de Guilherme III, sancionou que os quarenta dias deveriam ser contados somente a partir
da publicação da notificação por escrito, na respectiva igreja, no domingo imediatamente após o serviço
divino (SMITH, 1996, p. 178-179).

Os estudos de Smith sobre as leis dos pobres71 indicam que tais leis foram criadas em um contexto histórico
no qual persistiam as corporações de ofício medievais. As leis das corporações, na medida em que engessavam o
mercado de mão de obra, tornavam os pobres (segundo Smith, os que só tinham sua força de trabalho para vender)
dependentes das paróquias e de seus esquemas de complementação de renda, e traziam prejuízo à nascente indústria
manufatureira que necessitava de mão de obra livre (SMITH, 1996).
Conforme observa Suplicy (2013), os estudos de Smith basearam os desenvolvimentos que David Ricardo fez
a respeito dos efeitos das leis dos pobres no mercado de mão de obra e nas relações sociais.
Ricardo (1996) constrói, em Princípios de Economia Política e Tributação, as bases conceituais que vão informar
posteriormente a teoria de Marx sobre o valor do trabalho. Segundo Ricardo, como todos os demais contratos, os salários
deveriam ser deixados à justa e livre concorrência do mercado, e jamais deveriam ser controlados pela interferência da
legislação. E por interferirem nessa relação de mercado é que as leis dos pobres causavam distorções:
A tendência clara e direta das leis dos pobres está em total oposição com esses princípios evidentes:
não é, como pretendem benevolentemente os legisladores, melhorar a situação dos pobres, mas piorar
a situação tanto dos pobres quanto dos ricos. Em vez de enriquecerem os pobres, elas destinam-se a
empobrecer os ricos; e enquanto vigorarem as leis atuais, pela ordem natural das coisas, o fundo de
manutenção dos pobres crescerá progressivamente, até absorver todo o rendimento líquido do país, ou,
ao menos, tudo quanto o Estado nos deixe depois de satisfazer suas permanentes demandas de fundos
para gastos públicos (RICARDO, 1996, p. 75-76).

Ricardo (1996) dedica as últimas páginas do capítulo “Sobre os Salários” a criticar a lei dos pobres, que,
segundo o economista clássico, ao invés de concretizar a benevolência legislativa de melhorar a vida dos pobres, acaba
por piorar a vida de pobres e ricos. O autor previa que pela lei natural das coisas os fundos para custeio dos pobres
cresceriam até absorver toda a renda líquida da Inglaterra, arruinando os ricos pelo peso dos impostos, e os pobres
pela crescente insuficiência do subsídio frente ao aumento descontrolado das suas famílias. (RICARDO, 1996).
O pensamento de Tomas Malthus, também sobre os efeitos sociais das leis econômicas, influencia o pensamento
de Ricardo, que o cita:
Desde que foi plenamente esclarecida pela pena competente de Malthus a tendência perniciosa dessas leis
já não é um mistério, e todo amigo dos pobres deveria desejar ardentemente sua abolição. Infelizmente,
porém, elas foram estabelecidas há tanto tempo e os hábitos dos pobres se ajustaram de tal forma à sua
existência, que erradicá-las completamente de nosso sistema político exige o maior cuidado e habilidade.
Todos os que desejam a revogação dessas leis concordam em que isso deveria realizar-se da forma mais
gradual, para impedir que caiam no mais deprimente abandono aqueles em cujo benefício tais leis foram
erroneamente promulgadas (RICARDO, 1996, p. 76, nota 37).
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Baseados em BURN, Richard. The history of the poor laws: with observations. London: H. Woodfall and W. Straman, 1964.
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À Marx, enquanto herdeiro teórico da economia política de Ricardo, as leis dos pobres também pareceriam
inócuas para resolver o problema da miséria do trabalhador. Segundo Marx (2017), a necessidade dos homens os
impulsiona à produção e troca de mercadorias, engendrando no tecido social um processo de divisão do trabalho
e de estabelecimento de valor de troca. A troca teve sua própria história e passou por diferentes fases, sendo que na
Idade Média se trocava apenas o supérfluo, o excedente da produção sobre o consumo. Na expansão mercantilista,
todos os produtos passaram a ser bens comercializáveis. Finalmente, sob o capitalismo, tudo aquilo que os homens
consideravam inalienável tornou-se objeto de troca:
Veio um tempo, enfim, em que tudo aquilo que os homens consideravam inalienável se tornou objeto
de troca, de tráfico, e podia alienar-se. Foi o tempo em que as coisas que até então eram transmitidas,
mas jamais trocadas, dadas, mas jamais vendidas, adquiridas, mas jamais compradas – virtude, amor,
opinião, ciência, consciência, etc. -, o tempo em que tudo passava pelo comércio. Esse tempo foi o da
corrupção geral, da venalidade universal ou, para falar em termos de economia política, o tempo em que
todas as coisas, morais ou físicas, tornando-se valores venais, são levadas ao mercado para que sejam
apreciadas em seu mais justo valor (MARX, 2017, p. 47).

O trabalho, no pensamento ricardiano e marxiano, é a base do valor de todas as mercadorias, e também uma
mercadoria, cuja retribuição é o salário.
Se o valor relativo de uma mercadoria é determinado pela quantidade de trabalho requerida para produzila, segue-se naturalmente que o valor relativo do trabalho, ou o salário, é igualmente determinado pela
quantidade de trabalho que é necessária para produzir o salário. O salário, isto é, o valor relativo ou o
preço do trabalho, é, pois, determinado pelo tempo de trabalho requerido para produzir tudo o que é
necessário à manutenção do operário (MARX, 2017, p. 58).

Daí se segue o entendimento marxiano de que o preço do trabalho é o mínimo do salário, ou seja, o tempo
de trabalho necessário para que o trabalhador produza os objetos indispensáveis à sua manutenção e, portanto, à
reprodução do trabalho.
Com base nessas noções da teoria de Marx, é possível compreender a conclusão do teórico acerca da lei dos
pobres: uma subvenção pública a complementar o mínimo do salário que não era desembolsado pelo empregador:
A lei de assistência aos pobres e sua administração eram as mesmas em 1795 e 1814. Recordemos como
essa lei funcionava no campo: a paróquia completava, a título de esmola, o salário nominal, de modo
que o indivíduo apenas pudesse vegetar. A proporção entre o salário pago pelo arrendatário e o déficit
coberto pela paróquia revela duas coisas: primeiro a queda do salário abaixo do mínimo; segundo, o
grau em que um trabalhador agrícola é um composto de assalariado e indigente, ou o grau em que
foi transformado em indigente de sua paróquia. Escolhemos um condado que representa a situação
média de todos os outros. Em 1795, em Northamptonshire, [...] o déficit representava ¼ do salário, em
1814, mais da metade. Nessas condições, é claro que o pequeno conforto que Eden viu na habitação
do trabalhador agrícola desapareceu em 1814. De todos os animais mantidos pelo arrendatário, o
trabalhador, o único que pode falar, foi, desde então, o mais atormentado, o mais mal alimentado e o
mais brutalmente tratado (MARX, 2013, p. 913).

Embora combatida pela intelectualidade liberal e socialista, a lei dos pobres engendrou os sistemas de proteção
sociais modernos.

4.2.2.3.3 Primórdios da proteção social moderna
O debate do século XIX sobre as leis assistenciais destinadas aos pobres parece ter sido secundado na
Europa pelo advento da consolidação e expansão do capitalismo no continente e pelo desenvolvimento paralelo
das ideias de estabelecimento de uma seguridade social. A organização da classe trabalhadora e o incremento
paulatino de seu poder político nos negócios de Estado favoreceu o deslocamento das políticas assistenciais para
as previdenciárias. Parijs e Vanderborgth (2018) destacam a guinada da proteção social na Europa e no mundo
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a partir das ideias de Condorcet.72
Se a ideia norteadora de assistência pública até então estava vinculada à condição de pobreza e falta de
trabalho, as ideias de assistência passaram a se vincular a sistemas contributivos em benefício dos trabalhadores e de
suas famílias (PARIJS; VANDERBORGTH, 2018).
Já no Século XIX, na Europa, iniciou-se o movimento das caixas de ajuda mútua, e a criação de um sistema de
seguridade social passou a ser defendido como um contraponto às ideias socialistas (Marx, mas também os utópicos)
e anarquistas (Proudhon). Em tentativa de conter o movimento socialista alemão, o chanceler Otto von Bismarck
instituiu, entre 1883 e 1889, o primeiro sistema inclusivo de seguridade compulsória para os trabalhadores, com
cobertura para doença, invalidez e velhice (PARIJS; VANDERBORGTH, 2018).
O governo de Bismarck foi um marco histórico importante na história da proteção social:
De Bismarck em diante, a proteção social deixou de ser uma atividade relativamente marginal dos
governos modernos e foi ao poucos reconhecida como uma das atividades centrais. Isso marcou
o nascimento do Estado de bem-estar moderno, tendo como cerne a seguridade social. Hoje, os
esquemas de seguridade social desempenham um papel fundamental em todos Estados de bem-estar
e um papel decisivo nos Estados de bem-estar da Europa continental, chamados “bismarckianos”. Nos
Estados Unidos, eles incluem seguro-desemprego, Medicare e “seguridade social” (seguro para idosos,
sobreviventes e incapacitados) (PARIJS; VANDERBORGTH, 2018, p. 113).

Parijs e Vanderborgth (2018) destacam que os sistemas previdenciários, uma vez generalizados, favoreceram
uma equalização da fortuna das pessoas, uma vez que as classes mais favorecidas formavam poupanças públicas que
beneficiavam, também, as classes menos favorecidas. Ao adquirirem esses contornos, os sistemas previdenciários
relegaram a assistência pública a um papel secundário no combate à pobreza.
Esse papel secundário passou a ser ocupado por programas de renda mínima mais ou menos abrangentes,
consoante ao país ou à região. Estes têm como clientela residentes sem renda laboral adequada, poupança ou
seguridade social, garantindo a esse público acesso a uma renda mínima condicional, quase sempre fixada abaixo da
linha da pobreza (PARIJS; VANDERBORGTH, 2018).

4.2.2.3.4 A generalização da renda mínima
Esse modelo complementar de renda mínima avançou de forma marginal em relação às políticas públicas
de geração de emprego formal e indução de renda típicas dos Estados de Bem-Estar Social do século XX. Segundo
Parijs e Vanderborgth (2018), países com sistemas de seguridade social firmemente estabelecidos passaram a ofertar
redes de proteção básica para os excluídos desses sistemas. Nesse sentido, os autores apontam como exemplos Estados
Unidos, Reino Unido, Europa continental, Japão, África do Sul e Brasil.
A lei de seguridade social norte-americana de 1935, que é considerada fundadora do estado de bem-estar
norte-americano, previa, ao lado dos instrumentos tradicionais de seguridade (cobertura no desempregamento
involuntário, doença e velhice), um programa de assistência não contributivo restrito a famílias com filhos. Inicialmente
denominado Aid to Dependent Children (assistência a crianças dependentes), em 1962 passou a se chamar Aid to
families with dependent children (auxílio a famílias com filhos dependentes) e em 1996 Temporary assistance to needy
families (Assistência Temporária a famílias carentes) (PARIJS; VANDERBORGTH, 2018).
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“Existe, portanto, uma causa necessária da desigualdade, de dependência e até de miséria, que ameaça constantemente a mais
numerosa e a mais ativa classe de nossas sociedades. Mostraremos que é possível eliminá-la em grande parte, contrapondo a sorte
à própria sorte, assegurando àqueles que alcançam a velhice uma assistência que é produto do que eles pouparam, mas aumentada
com a economia dos indivíduos que, embora tenham feito o mesmo sacrifício, morreram antes do momento de terem necessidade
de colher seus frutos” (CONDORCET, 1795. [Esquisse d´um tableau historique des progrés de l´espirit humain -Esboço de um
Quadro histórico dos progressos do Espírito Humano] apud PARIJS; VANDERBORGTH, 2018, p. 111-112).
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Além desse programa de renda mínima, existe, desde 1964, o Suplemental Nutrition Assistance Program-SNAP
(programa de assistência para nutrição suplementar), que consiste na distribuição de cupons para compras de alimentos
(PARIJS; VANDERBORGTH, 2018). Em 2013, o SNAP ofertava benefícios médios de assistência alimentar de US$ 4,45
ao dia, segundo Paul Krugmann (prêmio nobel de 2008), que escreveu um pequeno artigo no New York Times, em
setembro de 2013, que foi replicado pela Folha de São Paulo, em que respondia críticas da opinião pública ao programa
de food stamps. Conforme Krugmann, essas críticas advinham dos conservadores (PRAGMATISMO, 2013).
Em 1948, o Reino Unido aprovou uma abrangente lei de proteção social com base no relatório “Social insurance
and allied services” (seguridade social e serviços aliados) de Sir Willian Beveridge, que contemplava subvenções de
assistência em dinheiro a famílias pobres, de forma transitória, com a condição de que estivessem registrados para
obterem um emprego. Esse sistema marcou a abolição definitiva da lei dos pobres (PARIJS; VANDERBORGTH, 2018).
As contradições entre o sistema de assistência e de previdência britânicos foram retratadas no cinema no
filme Eu, Daniel Blake (LOACH, 2016). Na película, após sofrer um ataque cardíaco e ser desaconselhado pelos
médicos a retornar ao trabalho, Daniel Blake (Dave Johns) busca receber os benefícios concedidos pelo governo a
todos os que estão em situação semelhante. Entretanto, ele esbarra na extrema burocracia instalada pelo governo,
amplificada pelo fato de ser um analfabeto digital. Numa de suas várias idas a departamentos governamentais, ele
conhece Katie (Hayley Squires), mãe solteira de duas crianças, que se mudou recentemente para a cidade e também
não possui condições financeiras para se manter. O final é trágico, com Blake falecendo na espera de uma audiência
administrativa que julgaria o recurso contra o indeferimento de seus benefícios (ADORO CINEMA, 2017).
A Suécia implantou, em 1957, uma lei de conversão dos auxílios aos pobres em um programa de renda mínima
nacional. Seguiram o modelo Dinamarca e Alemanha em 1961, Países Baixos em 1963, Noruega em 1964, Bélgica em
1974 e Irlanda em 1975. A França introduziu a renda mínima de integração [revenu minimum d´insertion] somente
em 1988 (PARIJS; VANDERBORGTH, 2018).
A Itália implantou seu programa de renda mínima nacional somente em 2019. O programa fornece um
subsídio mensal para famílias com renda inferior a 12,6 mil euros por ano, ou 6 mil euros no caso de solteiros, que
não tenham patrimônio imobiliário à exceção do primeiro imóvel nem mais do que determinada quantia de saldo no
banco. A quantia mínima do benefício é de 500 euros mensais por família (no caso de solteiros) e a máxima é de 1.050,
para um núcleo com casal, um filho maior de idade e dois menores. O período máximo de usufruto é de 18 meses,
podendo ser renovado após uma pausa de um mês, e depende de disponibilidade para o trabalho (ISTOÉ, 2019).
O Japão implantou uma lei de proteção à subsistência em 1950, pela qual os necessitados têm direito ao
recebimento de assistência pública, desde que se submetam a um regime de comprovação de carência de recursos e
estejam dispostos a trabalhar (PARIJS; VANDERBORGTH, 2018).
A África do Sul implantou, já na década de 1920, um esquema de pensão não contributivo. Porém, somente
com o fim do Apartheid o programa foi universalizado (PARIJS; VANDERBORGTH, 2018).
A respeito do Brasil e de seus programas de renda mínima, unificados nos anos 2000 na rubrica orçamentária
do PBF (BRASIL, 2004a), já se tratou anteriormente.
Segundo Suplicy (2018), Van Parijs participou, em 1996, de audiência pública na Presidência da República
(então ocupada por Fernando Henrique Cardoso) em preparação à edição da Lei n. 9.533/97 (BRASIL, 1997), que foi
um marco para os programas de renda mínima nacionais, conforme já analisado.

4.2.2.4 Renda básica e consolidação dos Estados de Bem-Estar Social
Percebe-se, portanto, que a renda básica como ideário e conjunto de proposições políticas resulta do trajeto
histórico que vai desde as primeiras defesas teóricas e intervenções públicas em prol de mecanismos de proteção aos
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necessitados, passando pela concretização desses mecanismos em organismos estatais por meio de leis dos pobres e de
esquemas de solidariedade de grupos até chegar à consolidação dos modelos de Estados de Bem-Estar do século XX.
Segundo Vianna (2013), esse modelo de Estado de Bem-Estar é bastante heterogêneo, podendo ser repartido
em modelos liberal, meritocrático e institucional retributivo. O modelo liberal seria aquele no qual o Estado financia
somente benefícios assistenciais, sendo o acesso a eles bastante restrito. No modelo meritocrático prevaleceriam os
esquemas contributivos de matriz previdenciária. Já no institucional-distributivo conviveriam financiamento fiscal,
acesso universal a serviços básicos e prestações básicas.
A tricotomia dos welfare states de Vianna (2013) está baseada em um extenso projeto de pesquisa que estudou
o desenvolvimento das políticas sociais de dezoito países da OCDE entre as décadas de 1930-1960. Os principais
pesquisadores desse estudo foram o sociólogo Gøsta Esping-Andersen e o sueco Walter Korpi.
Segundo essa análise, os modelos de welfare states poderiam ser também nominados de liberal, conservador e
social-democrata. No modelo liberal ou residual, o Estado somente intervém quando o mercado impõe demasiadas penas
a determinados segmentos sociais e quando os canais naturais de satisfação das necessidades (esforço individual, família,
mercado, redes comunitárias) mostram-se insuficientes. É o modelo dominante em Estados Unidos, Austrália e Canadá,
onde o mercado funciona como espaço de distribuição de riquezas e prevalecem esquemas privados e ocupacionais de
seguro social.
No modelo meritocrático ou conservador, a ação protetora do Estado é seletiva, destinada a determinados
grupos protegidos, que contribuem para a riqueza nacional ou simplesmente acumulam força política suficiente
para serem destinatários de recursos orçamentários. É o padrão característico da Europa continental (Alemanha,
Áustria, França e Itália).
Já no modelo social democrata ou institucional-redistributivo, o bem-estar social é visto como parte importante
e constitutiva das sociedades contemporâneas, voltando-se para a distribuição de bens e serviços fora dos limites do
mercado. Tal modelo revelaria um avanço da democratização social do capitalismo, o que representaria uma agenda
de quatro pontos: a) desmercadorização do trabalho; b) reforço da solidariedade favorecendo esquemas de proteção
universais em contrapartida aos contributivos, seletivos ou corporativos; c) redistribuição efetiva via tributação
progressiva e transferências sociais; e finalmente, d) pleno emprego como meta e base financeira para a consecução dos
demais objetivos.73
Diante do verificado quadro heterogêneo que a proteção social sob responsabilidade do Estado assume em
diversos países, como catalogar o conjunto de proposições políticas que deriva do ideário da renda básica?
Raventós (2012) sustenta que a renda básica é um ideário comum a diversas correntes de pensamento
e, em muitos casos, divergentes. Entre os partidários da renda básica há conservadores, liberais, comunistas,
socialdemocratas, ecologistas, pois todos encontram boas razões na proposta e conseguem compatibilizá-la com as
razões do seu próprio ideário político.
Segundo esse autor, o interesse comum decorre da própria natureza da filosofia política, que é refletir sobre o que
seria uma sociedade justa. Nesse sentido, a renda básica é capaz de atrair a atenção de diversas linhas de pensamento que
compõem, hoje, uma teoria da justiça, como o utilitarismo, o liberalismo igualitário de John Rawls e Ronald Dworkin, a
teoria das capacidades de Sen, o liberalismo real de Van Parijs, o liberalismo proprietarista de Robert Nozick, os diferentes
tipos de comunitarismo, o marxismo analítico e, por fim, o republicanismo (RAVENTÓS, 2012).
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Nessa perspectiva o welfare state seria uma tentativa de intervir sobre a distribuição de renda após a distribuição efetiva pelo
mercado, equalizando a desigualdade entre aqueles que estão no mercado e aqueles que estão fora, ou entre aqueles que estão
empregados no mercado e recebem parcelas desiguais. Ou seja, quanto menos o mercado distribui, maiores serão os esforços
necessários depois para equilibrar as relações sociais com base na equiparação de riquezas pessoais. (VIANNA, 2011).
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Na verdade, essas diversas vertentes admitem ou mesmo advogam por uma determinada modalidade de renda
básica universal. O que essas modalidades têm em comum é a busca pelo valor da justiça social. Esse valor, entretanto,
é compreendido de forma diferente pelas diversas correntes, uma vez que algumas buscam o intento por meio do
incremento da esfera de liberdade dos cidadãos, outras visam a uma maior equalização das oportunidades sociais em
busca da realização de ideais de igualdade (RAVENTÓS, 2012).
Tendo em vista que comunistas, socialistas, liberais, socialdemocratas, neoliberais, anarquistas e congêneres
defendem diferentes conteúdos de justiça social, não é possível dizer que são os valores políticos que tornam possível
o compartilhamento do ideário da renda básica. Nesse sentido, parece adequado apontar que hoje é a crítica ao Estado
de Bem-Estar Social, seja pela sua insuficiência, seja pela sua ingerência demasiada na sociedade, que unifica todas as
correntes em torno desse ideário.

4.2.2.5 Renda básica e o movimento de universalização da proteção social
Vanderborgth e Parijs (2006) apontam um declínio das ideias de proteção social universal entre a segunda
metade do século XIX e a primeira metade do século XX. Esse período coincide exatamente com a expansão do
capitalismo industrial, com o acréscimo de poder político dos trabalhadores e da representação social do trabalho e
com o início da construção dos sistemas de ajuda mútua e previdência.
O ressurgimento dos sistemas universalizantes à literatura tem lugar no Reino Unido entre as décadas 10 e
50, destacando-se Bertrand Russel, em Roads to Freedom (Caminhos da Liberdade, 1918), no qual o pensador projeta
um modelo de sociedade que pretende combinar as vantagens do socialismo e do anarquismo, em que seria atribuído
a todos, independentemente de trabalharem, uma renda suficiente para cobertura das necessidades primárias
(VANDERBORGTH; PARIJS, 2006).74
A volta efetiva da discussão ao debate público ocorreu nos Estados Unidos, na década de 1960, quando Milton
Friedman propõe, em Capitalismo e Liberdade (1962) uma reforma do Estado Social norte-americano e a criação
de um imposto negativo, que seria um crédito de imposto pré-fixado e reembolsável acoplado a uma tributação
linear de renda (VANDERBORGTH; PARIJS, 2006). O sistema consistia em cobrar imposto sobre a renda daqueles
que ultrapassassem um determinado patamar de renda e riqueza, enquanto o Estado pagaria um abono àqueles que
não atingissem o patamar. Tal programa tinha o viés de substituir outras transferências sociais e serviços públicos
(VANDERBORGTH; PARIJS, 2006).
James Tobin, também na década de 1960, elabora diversos trabalhos defendendo o aumento da renda dos
pobres e a melhoria da situação econômica dos negros por meio de transferências diretas do Estado aos cidadãos
(VANDERBORGTH; PARIJS, 2006).
Após novo hiato, nos anos 1970, o debate retorna nos anos 1980, dessa vez na Europa, primeiramente na
Dinamarca, em 1981 (MEYER, et al., Revolt from the center), nos meios político-partidários dos Países Baixos, onde
a renda básica entra em programas partidários, depois no Reino Unido, em 1984, com a fundação do Basic Income
Research Group, e sucessivamente na Alemanha e na França, culminando posteriormente com a fundação da Basic
Income Earth Network (Bien), que teve como primeiros presidentes o economista Guy Standing, da Organização
Internacional do Trabalho (OIT) e o então senador Eduardo Suplicy. (VANDERBORGTH; PARIJS, 2006).
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Os ingleses produziram vasta literatura sobre a matéria no período que medeia os anos 1910 e 1950: Denis Milner (Scheme
for a State Bonus), Clifford H. Douglas (textos defendendo um crédito social baseado num dividendo nacional mensal),
George D. H. Cole, que foi o primeiro a utilizar a expressão basic income (renda básica) para designar o abono universal, e
James Mead que defendeu o dividendo social em Esboço de Programa Econômico para um Governo Trabalhista (1935) e em
textos publicados até 1995, onde propõe uma “agatotopia”, na qual parcerias entre capitalistas e trabalhadores e o dividendo
social financiado pelo patrimônio público dariam solução aos problemas do desemprego e da pobreza (VANDERBORGTH;
PARIJS, 2006).
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4.2.2.5.1 A Basic Income Earth Network (BIEN) como representação política mundial e a experiência do Alaska
A criação da BIEN é saudada como um instrumento político essencial para a concretização do ideário da
renda básica
Desde meados da década de 1980, a história da renda básica deixou de ser um conjunto de acontecimentos
nacionais isolados, completamente independentes e praticamente desconhecidos entre si. Graças à
existência de uma rede internacional, com o poder da internet, e a disseminação da ideia, agora novas
iniciativas em torno da renda básica surgem todos os dias e encontram repercussão no mundo inteiro
(PARIJS; VANDERBORGTH, 2018, p. 158).

O movimento em prol da renda básica somente reconhece como legítimo um sistema de distribuição de renda
efetivamente existente, que é o do Alaska, implantado em meados dos anos 1970. Esse sistema se constitui num fundo
destinado a garantir, com o investimento de parte do rendimento do petróleo da baía de Prudhoe, um dividendo anual
igual, destinado a todos os residentes legais no Alaska, seja qual for sua idade. Tal rendimento corresponde a uma
parte do rendimento médio, nos cinco anos anteriores ao pagamento, do fundo permanente constituído com a receita
da extração do petróleo (VANDERBORGTH; PARIJS, 2006).
Ao reconhecer exclusivamente a experiência do Alaska como adequada ao arcabouço do seu ideário, é forçoso
reconhecer que devem ser excluídas do ideário da renda básica todos os esquemas previdenciários e assistenciais
atualmente em execução pelos Estados.
Ficam assim demarcados os limites do ideário da renda básica universal, ou incondicional, ou de cidadania. E
esses limites estão para além dos Estados de Bem-Estar social projetados e praticados na atualidade.

4.3 Renda Básica e ampliação do garantismo do Estado Social no Brasil
4.3.1 Considerações iniciais
Como se viu, o modelo constitucional de Estado brasileiro é de um Estado Social (sem desconsiderar sua
caracterização como Estado Liberal) que tem como princípio diretivo a erradicação da pobreza por meio de uma
plêiade de políticas públicas, sendo central na experiência institucional brasileira a garantia do pagamento de um
Benefício de Prestação Continuada aos idosos e deficientes pobres.
O estudo dos casos que envolveram a caracterização da pobreza para fins de eleição dos beneficiários da
garantia constitucional demonstrou as virtudes e limitações da garantia para fins de avanço no combate institucional
à pobreza.
Introduziu-se a renda básica incondicional como um ideário político que expande o direito à subsistência,
sendo dever do Estado garanti-la a todos, sem condicionalidades.
Nesse último subtítulo, analisa-se a renda básica como garantia dos direitos fundamentais sociais e instrumento
de efetivação do direito a não ser pobre, ou à sobrevivência.

4.3.2 Renda básica e garantia dos direitos sociais em geral
Como visto no capítulo II, os direitos de liberdade são direitos de, e implicam principalmente em
omissões do Estado, embora também exijam atuação positiva no sentido de estabelecer e custear as instituições
necessárias a promover e garantir as liberdades. Já os direitos sociais são direitos a, que exigem atuação positiva
do Estado no desenvolvimento de políticas públicas e na entrega de prestações positivas para promover e garantir
os direitos sociais, sendo que residualmente também implicam em atitudes omissivas de não piorar a proteção
social e a vida em sociedade.
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Dessa dúplice estrutura dos direitos, que diferencia os direitos de liberdade dos direitos sociais em termos
normogenéticos, resulta que o estabelecimento das garantias primárias dos direitos fundamentais sociais, como o
da subsistência digna, demanda o desenvolvimento de políticas e atuação estatal que, em caso de omissão do poder
público, dificulta a atuação das instituições de garantia secundárias, como o Poder Judiciário, órgão de Estado cujas
características e funções não favorecem o estabelecimento, o desenvolvimento e a execução de políticas públicas.
Tendo em vista os diversos impasses gerados pela omissão dos governos em estabelecer e financiar políticas de
Estado para efetivar as promessas constitucionais de direitos sociais (e um desses impasses foi retratado no estudo de
caso do capítulo 2) é que a doutrina jurídica tem se debruçado no problema da efetivação dos direitos sociais.
A renda básica incondicional tem surgido com muita frequência como referência de instrumento de efetivação
dos direitos sociais entre os doutrinadores que compreendem que os direitos fundamentais são normas passíveis de
aplicação (e não apenas princípios passíveis de ponderação).
Ferrajoli defende a reestruturação dos sistemas dos welfare states pelo modelo da renda básica universal:
Pero es el sistema del welfare el que podría ser refundado em su totalidade sobre el modelo de garantia
de la renta básica universal, es decir, atríbuido a todos y recuperado com la exacción fiscal de quien
dispone de otras rentas. Se trata de um modelo basado em la correlación del carácter universal (omnium)
de los derechos sociales y el carácter absoluto de las garantias (erga omnes). Según esto, las funciones
de garantia de los derechos sociales, desde el derecho a la educación hasta los derechos a la salud y
a la previsión ssocial, resultarían no solo assignadas [...] a instituiciones de garantía independientes,
sino también, sobre la base del carácter universal de los derechos garantizados, aplicadas em forma de
obligaciones frente a todos, y, por conseguiente, ex lege (FERRAJOLI, 2014, p. 205. Grifos do autor).

Segundo o jurista italiano, o resultado seria uma simplificação do atual Estado Social, nascido e desenvolvido
por meio da expansão da Administração Pública e dos poderes de uma burocracia que tornou os welfare opacos,
clientelares assistenciais e paternalistas, com vastos campos de discricionariedade política e administrativa que
favorecem abusos, desperdício e corrupção (FERRAJOLI, 2014).
A mesma opinião defende Carbonell (2005), para quem a renda básica, entre outros objetivos, pode servir
como guarda-chuvas contra as ameaças que a globalização tem direcionado ao Estado Social e como instrumento
contra os controles e a lógica da burocracia estatal que gera sua própria racionalidade e torna os cidadãos simples
objetos de trato ou, no melhor dos casos, como simples clientes.
A renda básica seria, nesse sentido, um instrumento de universalização dos direitos sociais, que tornaria
as prestações gratuitas, simplificadas e transparentes, reduzindo ao mínimo os custos e os abusos produzidos pela
intermediação burocrática das comprovações e dos controles (FERRAJOLI, 2014).
Para Ferrajoli (2014), a efetividade dos direitos fundamentais sociais depende da observância estrita, pelo
Poder Público, das normas que os estabelecem, bem como da previsão de garantias primárias e secundárias que
possibilitem a adjudicação desses direitos aos titulares. A efetividade depende, portanto, da observância dos princípios
da estrita legalidade e da plenitude deôntica.
A aplicação do princípio da legalidade possibilita um maior grau de efetividade aos direitos sociais de
subsistência, que atribuem a certo grupo vulnerável um determinado crédito, de médio grau de efetividade aos
direitos sociais de prestação de serviços de saúde e educação, que exigem um conjunto de normas estruturadas para
seu atendimento, e de baixo grau de efetividade aos direitos sociais de moradia e trabalho, que exigem uma legislação
social muito mais complexa e, muitas vezes, irrealizável (FERRAJOLI, 2014).
Já o princípio da plenitude deôntica prescreve a submissão da omissão estatal à jurisdição. Para que as lesões
aos direitos fundamentais sejam sancionadas ou removidas, é necessário que tais direitos sejam adjudicáveis em juízo
em relação aos sujeitos responsáveis, por comissão e omissão, por sua respectiva violação. Tais garantias exigem uma
reforma dos modelos tradicionais de legalidade civil e administrativa, idôneos a transformar em direitos perfeitos
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aqueles que atualmente são apenas concessões, expectativas, interesses legítimos, assim como demandaria que as leis
em matéria de serviços públicos não apenas estabelecessem conteúdos e pressupostos de qualquer direito social, mas
identificassem os sujeitos de direito público investidos nas correlativas obrigações funcionais, que todas as omissões
ou violações de tais obrigações fossem acionáveis em juízo pelo cidadão lesado, que a legitimação ativa fosse a mesma
para os direitos sociais de natureza coletiva, não necessariamente dotadas de personalidade jurídica e que ocorresse
uma democratização da participação judiciária dos cidadãos à tutela e à satisfação dos direitos (FERRAJOLI, 2014).
No entanto, o princípio da plenitude deôntica encontra pleno cumprimento, em termos de direitos sociais,
com o estabelecimento da renda básica universal como técnica de garantia:
La ausência de garantias de los derechos sociales es prácticamente total em el derecho internacional, y
esta carência es responsable de las catástrofes humanitárias [...] Pero, también em muchos ordenamentos
estatales, faltan o son em todo caso inadecuadas las garantias primárias de muchos derechos sociales y
las técnicas jurídicas idóneas para constreñir a los poderes públicos a introducirlas. Muchas veces, faltan
hasta las técnicas garantistas capaces de impedir el desmantelamento de las garantias sociales ecisentes,
provocados em Italia y em muchos otros países occidentales por la crisis económica. [...] De aqui, em
particular, la necesidad impelente, madurada em estos años com el crescimineto de la precariedade del
trabajo y del desempleo, de la introducción de uma renta mínima social ex lege, añadida a la garantia
de los derechos sociales a la salud y a la educación, como garantia de lo que justamente se há llamado
“derecho a la existência (FERRAJOLI, 2014, p. 200-201).

Segundo Carbonell (2005), os direitos sociais têm natureza prestacional porque supõe a necessidade de que
o Estado leve a cabo um rol de atuações, muitas delas de caráter administrativo, para fazer efetivos os mandamentos
relacionados a esses direitos, como construção de hospitais, escolas, criação de um sistema de aposentadorias e
pensões, construção de moradias, entre outras atividades.
Dessa natureza dos direitos sociais, resulta que o Estado tem as obrigações gerais de respeitá-los, protegê-los,
cumpri-los ou realizá-los. Isso demanda que o Estado tome medidas adequadas, de caráter legislativo e executivo, e
que destine aos direitos sociais o máximo de recursos disponíveis, observando os seus níveis mínimos de satisfação e
assegurando as melhores condições possíveis aos menos favorecidos (CARBONELL, 2005).
A questão é reconhecer, portanto, que os direitos sociais, entre eles o da sobrevivência mediante acesso a um
mínimo vital, têm uma natureza prestacional perfeitamente compatível com a renda básica, uma vez que esta é uma
prestação em dinheiro que, por sua vez, é a mercadoria por excelência:
A circulação de mercadorias é o ponto de partida do capital. Produção de mercadorias e circulação
desenvolvida de mercadorias – o comércio – formam os pressupostos históricos a partir dos quais
o capital emerge. O comércio e o mercado mundiais inauguram, no século XVI, a história moderna
do capital. Se abstrairmos do conteúdo material da circulação das mercadorias, isto é, da troca dos
diversos valores de uso, e considerarmos apenas as formas econômicas que esse processo engendra,
encontraremos, como seu produto final, o dinheiro. Esse produto final da circulação das mercadorias é
a primeira forma de manifestação do capital (MARX, 2013, p. 289).

A renda básica universal é adequada como técnica de garantia dos direitos sociais fundamentais em geral.

4.3.2.1 Renda básica e pobreza: garantia do direito à sobrevivência
Ferrajolli (2018) propõe uma atualização da teoria jurídica a respeito do paradigma constitucional do século
XX, na forma de quatro expansões: o constitucionalismo social, o constitucionalismo sobre o direito privado, o
constitucionalismo dos bens fundamentais e o constitucionalismo global.
Em relação ao constitucionalismo social, foco de interesse no âmbito deste trabalho, defende que a garantia dos
direitos sociais representa uma superação das formas burocráticas e paternalistas de Estado, sendo uma necessidade
premente frente às radicais mudanças nas condições de sobrevivência nas sociedades atuais (FERRAJOLLI, 2018).
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As sociedades atuais estão caracterizadas por um alto grau de interdependência e desenvolvimento tecnológico
e, nessas condições, não só viver, mas também sobreviver, requer garantias jurídicas positivas:
Em efecto, sobrevivir es ada vez menos un fenómeno solo natural y cada y cada vez más um fenómeno
artificial y social. Por eso, también la garantia de la supervivência, no menos que la garantia de la vida
frente a agresiones indebidas, há entrado a formar parte del pacto social de convivência estipulado com las
constituiciones. A causa de transformaciones todas de carácter social, sobrevivir se ha hecho posible em
casos en los que en el passado resultaba imposible, e imposible en otros casos en lo que el passado no lo era
(FERRAJOLI, 2018, p. 29).

Pleiteia o autor que hoje a alimentação básica está facilitada por todos os processos tecnológicos no campo de
produção de alimentos e que, diante desse quadro, deixar morrer de fome equivale à omissão de socorro.75
Paradoxalmente, a alimentação básica tem se tornado impossível por ter se desvanecido a relação entre saciar
a fome e a natureza nas nossas sociedades urbanizadas, bem como por ter sido dissolvido o nexo entre sobrevivência,
propriedade e trabalho teorizado por John Locke como base do contrato social, que consistia no estabelecimento do
Estado para tutela da vida contra agressões indevidas. Essa dupla artificialidade social da sobrevivência justifica a
ampliação das cláusulas do contrato social para que a tutela da vida atenda não só à proibição de matar, mas também
à satisfação dos mínimos vitais (FERRAJOLI, 2018).
Nesse sentido, sob o ponto de vista garantista, a renda básica universal é o instrumento que melhor responde
às necessidades teóricas de desenvolvimento de técnicas de garantias dos direitos sociais, em especial os relacionados
ao combate à pobreza como a garantia de um patamar mínimo de sobrevivência a partir do pagamento, em dinheiro,
a todos, de um valor suficiente para atendimento dos direitos sociais fundamentais relacionados à sobrevivência.

4.3.3 Renda básica: desafios políticos, econômicos e jurídicos
4.3.3.1 Expansão da crise do Estado Social: pandemia e pobreza
Como apresentado, o modelo de Estado Social inaugurado no Brasil pela Constituição de 1988 foi capaz de
melhorar significativamente os indicadores sociais de pobreza, reduzindo-a fortemente. Verificou-se, também, que
essa melhora passou a ser revertida a partir do momento em que a crise do capitalismo internacional de 2008 chegou
ao Brasil, em 2014, instalando uma crise econômica e política ainda não resolvida.
Neste exato momento, vive-se no Brasil um estado de calamidade pública em função da pandemia mundial
de 2019-2020, e as projeções de retração do Produto Interno Bruto e, portanto, da renda nacional, para o ano de 2020,
são de – 6,52% (menos seis vírgula cinquenta e dois por cento), segundo dados do Banco Central do Brasil (2020).
Isso significa perda de renda per capita e empobrecimento das famílias, sendo que mais brasileiros devem ultrapassar,
em trajetória descendente, as linhas de pobreza e pobreza extrema.
Esta é a opinião da Secretária-executiva da Comissão Econômica para América Latina e Caribe (Cepal), Alicia
Bárcena, em entrevista de 22 de abril de 2020 à BBC News em Buenos Aires:
Acho que o aumento da pobreza virá exatamente destes setores que tinham conseguido sair da pobreza
e da pobreza extrema e que vão voltar a esta condição. Além disso, pelo que vemos da problemática
da América Latina e do Caribe, é que muita gente que saiu da pobreza continua num estado de muita
vulnerabilidade. E já não têm o perfil para os programas de apoio dos governos como, por exemplo, o
Bolsa Família, as transferências, que exigem certas condições, para os mais vulneráveis. Com o aumento
de 186 milhões para 214 milhões de pobres, estamos falando de quase 30 milhões de pobres a mais na
75

Segundo Danilo Rolim Dias de Aguiar, pesquisador do Departamento de Economia do Campus Sorocaba da Universidade
Federal de São Carlos, a produção brasileira de alimentos seria suficiente para os então 204 milhões de brasileiros, mas a
desigualdade de renda e o desperdício ainda faziam com que 7,2 milhões de pessoas fossem afetadas pelo problema da fome
no país (AGÊNCIA BRASIL, 2016).
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região. Nesse número, está incluída a pobreza extrema. A região tinha conseguido avançar, mas agora
estamos preocupados porque estamos numa situação de retrocesso (BÁRCENA, 2020).

Como visto, a experiência institucional brasileira, ancorada em benefícios de renda mínima condicionados à
demonstração do estado de pobreza ou da condição incapacitante e excludente, embora tenha possibilitado avanços
significativos desde 1988, foi incapaz de erradicar a pobreza e, além disso, passou a ter suas conquistas revertidas a
partir da primeira grande crise econômica e política desse período constitucional.
Diante desses desafios adicionais àqueles que já estavam em pauta e compunham o panorama de crise do
Estado Social, a renda básica universal ou incondicional passa a ser uma alternativa não mais utópica, mas viável e
necessária, equacionados seus desafios de ordem política, jurídica e econômica.

4.3.3.2 Fundamentos ético-políticos, constitucionais e sociais da renda básica
Ferrajoli (2018a) distingue os institutos da renda mínima e da renda básica:
Si possono quindi distinguere, schematicamente, due tipi di reddito mínimo garantito: il reddito di base
garantito ai soli bisognosi, previo accertamento della mancanza di un reddito sufficiente a sopravvivere
e/o di altre condizioni, e quello invece conferito a tutti quale oggetto di un diritto fondamentale, e perciò
universale, recuperato poi dalle persone abbienti con un adeguato prelievo fiscale. La prima ipotesi
è quella più largamente sperimentata in Europa. [...] La seconda ipotesi è quella ben più radicale e
ambiziosa del reddito di base incondizionato. Essa comporta l’attribuzione del reddito minimo a tutti,
dalla maggiore età in poi, finanziata mediante adeguate imposte sui redditi. Sganciato dal lavoro, il
reddito base non sarebbe legato a condizioni o a controprestazioni, ma verrebbe corrisposto a tutti, a
garanzia della dignità personale. Sarebbe un istituto che cambierebbe la natura della democrazia e anche
del lavoro, garantendo, più d’ogni altra prestazione sociale, la riduzione delle disuguaglianze sostanziali
(FERRAJOLI, 2018a, p. 137).76

Segundo Ferrajoli (2018a), a renda básica tem um fundamento ético-político central, fundamentos
constitucionais e fundamentos econômico-sociais.
O fundamento ético-político do direito à vida ou sobrevivência já foi analisado no item precedente. Os
fundamentos constitucionais da renda básica, para esse autor, estão no texto constitucional italiano, nos artigos 3,77
38,78 42,79 bem, como no artigo 34 da Carta de Direitos da União Europeia,80 no artigo 25 da Declaração Universal
dos Direitos Humanos de 194881 e, por fim, no artigo 11 do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais de 196682 (FERRAJOLI, 2018a).
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Pode-se distinguir esquematicamente dois tipos de renda mínima garantida: renda básica garantida apenas aos necessitados,
após verificação da falta de renda suficiente para sobreviver e/ou outras condições, e a renda básica garantia a todos os sujeitos
de direitos fundamentais e, portanto, universal, pago a todos e recuperado das pessoas ricas mediante um mecanismo fiscal. A
primeira hipótese é a mais amplamente testada na Europa. [...] A segunda hipótese é a muito mais radical e ambiciosa da renda
básica incondicional. Envolve a alocação da renda mínima para todos, desde a maioridade, financiado por imposto de renda
adequado. Liberada do trabalho, a renda básica não estaria vinculada a condições ou a contra-benefícios, mas seria paga a todos,
para garantir dignidade pessoal. Seria uma instituição que mudaria a natureza da democracia e também de trabalho, garantindo,
mais do que qualquer outro benefício social, a redução de desigualdades substanciais (FERRAJOLI, 2018a, p. 137. Livre tradução).
Deveres obrigatórios de solidariedade política, econômica e social (FERRAJOLI, 2018a).
Prevê o direito de manutenção e assistência social a todo cidadão incapaz de trabalhar e sem os meios necessários para viver,
e dá aos trabalhadores o direito de dispor dos meios adequados e garantir suas necessidades de vida em caso de acidente,
doença, incapacidade, velhice e desemprego involuntário (FERRAJOLI, 2018a).
Função social da propriedade e acessibilidade a todos ao direito de propriedade (FERRAJOLI, 2018a).
Para combater a exclusão social e a pobreza, a União reconhece e respeita o direito à assistência social e assistência habitacional,
visando a garantir uma existência digna para todos os que não possuem recursos suficientes (FERRAJOLI, 2018a).
Todo têm direito a meios de vida suficientes para garantir a própria saúde e bem-estar da família (FERRAJOLI, 2018a).
Todos têm direito a um padrão de vida adequado para si e sua família, o que inclui alimentos, roupas e acomodações
(FERRAJOLI, 2018a).
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O fundamento social da renda básica se confunde com seu fundamento ético-político, que é o direito à sobrevivência,
bem como à redução das excessivas desigualdades como condição da coesão e paz social (FERRAJOLI, 2018a).
Em relação ao aspecto econômico, Ferrajoli (2018a) enfrenta a difícil questão dos limites orçamentários e
custos dos direitos sociais, cuja avaliação é objeto dos tópicos finais, a seguir.

4.3.3.3 Desafios políticos
A evolução das políticas públicas de proteção brasileiras da atual fase de benefícios condicionados e
emergenciais envolve a superação de um desafio político considerável. Embora o Congresso Nacional tenha aprovado
por unanimidade, em votação simbólica, a Lei n. 10.835/2004 (BRASIL, 2004c), que institui a renda básica da
cidadania, e apesar de a lei ter sido sancionada e estar em vigor, não houve qualquer esforço do Executivo para dotar
de recursos orçamentários o programa social.
Ao contrário, foram os programas de renda mínima e seu agregador Bolsa Família (BRASIL, 2004a) que
serviram de carro-chefe para as políticas assistenciais dos governos de centro-esquerda no Brasil desde a década de
1990. A utilização política desses programas foi bastante proeminente, a ponto de a Lei instituidora do Bolsa Família
prever tratar-se de um programa “vinculado à Presidência da República”83 (BRASIL, 2004a).
Além dos problemas inerentes à concorrência entre os atores políticos na democracia representativa, não é
menos importante o problema ético que as concessões de rendas incondicionadas pelo Estado suscitam. Van Parijs
(2014) enfrenta a questão ao rebater artigo de Rawls (1988). Esse último defende que quem surfa o dia inteiro em
Malibu, ao invés de trabalhar, não deve ser beneficiário de rendas públicas. O primeiro desenvolve argumentos
capazes de justificar, ética e juridicamente, que todos, inclusive os surfistas de Malibu, devem ser alimentados,
independentemente de sua disposição para trabalhar.
Mas longe dos círculos acadêmicos, os desafios políticos são ainda maiores. A opinião pública, sempre observada
pelos atores políticos em suas atividades parlamentares e executivas, pode se demonstrar reticente. Segundo uma
pesquisa de opinião pública encomendada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom),
e realizada em 2008, as pessoas concordam que a redução da pobreza é necessária, mas discordam da atuação de um
programa com transferência direta de recursos (MUNDIN; VIDIGAL; MICHELOTTI et al., 2019).
A pesquisa mostrou que 72% dos brasileiros consideravam que o PBF trazia “mais boas coisas” para o Brasil,
e 65% concordaram que ele “ajuda a combater a pobreza” no país. Mas a pesquisa também trouxe opiniões negativas:
para 82%, o PBF “inclui pessoas que não precisam”; para 67%, “faz as pessoas se acomodarem e não quererem mais
trabalhar”, e para 56%, “faz as pessoas quererem ter mais filhos” (MUNDIN; VIDIGAL; MICHELOTTI, et al., 2019).
A situação da pandemia de 2019-2020, entretanto, mobiliza a opinião pública em sentido contrário,
crescendo entre os economistas a adesão à ideia da renda básica. (MENA, 2020). Recentes manifestações do Ministro
da Economia, entretanto, não dão alvíssaras a um empreendimento político governamental pela renda básica. O
Ministro Paulo Guedes afirma ser pretensão do governo federal o lançamento de um novo programa de renda mínima,
rebatizado de Renda Brasil, para tirar pessoas da linha da pobreza nesse período de pandemia, sem caráter universal
e de características condicionais e transitórias. (CORREIO DO POVO, 2020).

4.3.3.4 Desafios jurídicos
Os desafios jurídicos para a implantação de uma renda básica no Brasil são menores, comparativamente, aos
83

Art. 1º Fica criado, no âmbito da Presidência da República, o Programa Bolsa Família, destinado às ações de transferência
de renda com condicionalidades (BRASIL, 2004).
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da Itália que, como visto, tem um texto constitucional rarefeito em termos de direitos sociais.
A justificativa constitucional de uma renda básica no Brasil se encontra no artigo 1º do texto constitucional
vigente (cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa), nos princípios
diretivos do artigo 3º (construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a
pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceitos
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação), no artigo 6º (assegura em caráter de
direitos fundamentais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados), no artigo 7º (dispõe sobre
os direitos dos trabalhadores, em especial o direito ao emprego e à renda do seu trabalho) e em todo o Título VIII da
Constituição Federal de 1988, que está dedicado à ordem social, que declaradamente tem como base o primado do
trabalho, e como objetivo, o bem-estar e a justiça sociais (BRASIL, 1988).
Talvez o maior desafio no aspecto jurídico seja estabelecer a renda básica como uma garantia dos direitos
sociais a salvo das contingentes maiorias eleitorais e de sua propensão a agradar a opinião pública imediata.
Colocar a renda básica a salvo das maiorias contingentes implicaria em prevê-la no texto constitucional,
talvez como extensão da redação do artigo 203, inciso V, que prevê o Benefício de Prestação Continuada a idosos e
deficientes (BRASIL, 1988).

4.3.3.5 Desafios econômicos
Por fim, a questão dos recursos para financiar a renda básica é um desafio de grande complexidade no
Brasil atual. A ideia passa facilmente pelas objeções mais gerais de cunho econômico, mas demandaria alterações
constitucionais significativas.
O fato de os direitos sociais terem um custo não é argumento suficiente para denegá-los, pois todo o direito
tem um custo, e custaria mais não incorrer neles:
Certamente questo diritto costa, come costano tutti i diritti sociali. Ma l’idea che il costo di tale diritto
sia antieconomico è un luogo comune da sfatare. Costa molto di più, anche sul piano economico, lo stato
di indigenza provocato dalla sua mancata garanzia. [...] a proposito del nesso tra sviluppo economico
e garanzia dei diritti sociali, anche la garanzia di quel diritto vitale per antonomasia che è il diritto
a un reddito di base rappresenta un investimento primario, essendo in grado non solo di assicurare
la sopravvivenza e di aumentare il benessere dele persone, ma anche di accrescere le loro capacità
produttive84 (FERRAJOLI, 2018a, p. 143).

A respeito da inexistência de diferença entre o custo dos direitos e a liberdade e os direitos sociais:
A Declaração de Independência proclama que, “para garantir esses direitos, Governos são estabelecidos entre
os homens”. À verdade óbvia de que os direitos dependem do governo, ou seja, do Estado, deve-se acrescentar
uma consequência lógica rica em implicações: os direitos custam dinheiro e não podem ser protegidos nem
garantidos sem financiamento e apoio públicos. Isso vale tanto para os direitos mais antigos quanto para os
mais novos – para os direitos anteriores ao New Deal de Franklin Delano Roosevelt e os posteriores a este.
Tanto o direito ao bem-estar social quanto o direito à propriedade privada custam dinheiro para o público.
O direito à liberdade contratual tem custos públicos, assim como o direito à assistência médica; o direito à
liberdade de expressão tem custos públicos, do mesmo modo que o direito a uma habitação decente. Todos os
direitos impõem exigências ao tesouro público (HOLMES; SUNSTEIN, 2019, p. 5).
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Certamente, esse direito custa, assim como todos os direitos sociais. Mas a ideia de que o custo desse direito não é econômico é
um lugar comum a ser desmascarado. O estado de indigência que causa a não garantia desse direito custa muito mais. [...] sobre
a ligação entre desenvolvimento econômico e garantia de direitos sociais, também a garantia desse direito vital por excelência,
que é o direito a uma renda básica, representa um investimento primário, sendo capaz de garantir a sobrevivência e aumentar
o bem-estar das pessoas, mas também aumentar sua capacidade de produção (FERRAJOLI, 2018a, p. 143. Livre tradução).

122

ESTADO SOCIAL E POBREZA NO BRASIL: GARANTISMO E RENDA BÁSICA

A questão central é o financiamento desse custo. O orçamento fiscal e da seguridade social de 2019 do Brasil
foi de R$ 3,26 trilhões de receitas, e R$ 3,24 trilhões de despesa (BRASIL, 2020f).
Dentro desse universo, foram executadas entre janeiro e dezembro de 2019 despesas de R$ 92,85 bilhões
no orçamento da assistência social, R$ 726,84 bilhões no orçamento da previdência social, R$ 114,08 bilhões no
orçamento da educação e R$ 74,30 bilhões no orçamento do trabalho. Essas quatro áreas receberam recursos de
aproximadamente R$ 1 trilhão em 2019, de um total de R$ 2,77 trilhões de despesas liquidadas em 2019, participando
em cerca de 36% do total de despesas da União (BRASIL, 2020f).
Dessa despesa de R$ 1 trilhão, R$ 750,10 bilhões foram financiados por receitas da seguridade social, restando
um investimento social de cerca de R$ 250 bilhões de reais ao encargo exclusivo do caixa do Estado (BRASIL, 2020f).
Os principais programas sociais ficaram com parcela considerável dos R$ 92,85 bilhões executados em 2019
no orçamento da seguridade social, sendo que no Bolsa Família (BRASIL, 2004a) e nos demais benefícios articulados
foram despendidos R$ 35 bilhões, no BPC ao idoso R$ 24 bilhões, e no BPC ao deficiente, 31 bilhões (BRASIL, 2020f).
Há que se destacar que nas rubricas orçamentárias do Benefício de Prestação Continuada estão incluídos os
pagamentos da Renda mensal vitalícia por idade e invalidez, extinta em 1996,85 e que, portanto, os investimentos no
BPC instituído em 1988 são menores do que os constantes do orçamento (BRASIL, 2012).
As questões orçamentárias são complexas e demandam um estudo à parte. Há ainda os orçamentos de Estados
e Municípios, que têm receitas próprias e obrigações constitucionais para com os direitos sociais, que não serão objeto
de cotejo. A breve incursão orçamentária serve para indicar a existência de espaço fiscal para ampliação das inversões
orçamentárias em renda mínima e sua sucedânea, a renda básica.
Prova disso é que, por força do estado de calamidade decretado em função da pandemia mundial de 20192020, o orçamento de 2020 da área de assistência social mais que triplicou, passando para R$ 303 bilhões de reais
(BRASIL, 2020f) para financiar o auxílio emergencial de três parcelas de R$ 600,00 (seiscentos reais) a ser pago
individualmente e no limite de dois benefícios por família ou mãe solteira, durante os meses de abril a junho de
2020, na forma da Lei n. 13.982/2020 (BRASIL, 2020a), bem como sua prorrogação em duas parcelas pelo Decreto n.
10.142/2020 (BRASIL, 2020e).
Já foram executadas despesas de R$ 142 bilhões de reais até junho de 2020 no orçamento da assistência social,
sendo 72% desses valores vinculados ao Bolsa Família (BRASIL, 2004a), ao auxílio emergencial e a programas articulados.
Embora a emergência tenha forçado a financiação dos programas assistenciais, o que criou um ambiente de
opinião favorável à renda básica, há que se reconhecer que o auxílio emergencial não se assemelha à renda básica, por ser
condicionado à demonstração de trabalho e renda antes do evento pandemia, e por ser transitório e focalizado. Trata-se
de um benefício eventual previsto no artigo 22 da LOAS (BRASIL, 1993) e já utilizado anteriormente no atendimento a
agricultores atingidos pelos efeitos da estiagem (BRASIL, 2002) e a populações atingidas por desastres (BRASIL, 2004).
Mesmo um orçamento de R$ 300 bilhões seria insuficiente para custear a renda básica nos exatos termos
de seu tipo ideal: universal, incondicional e suficiente para a sobrevivência. Segundo a projeção do IBGE (2019b), a
população nacional é de pouco mais de 210 milhões de pessoas. Para um orçamento de R$ 300 bilhões seria possível
pagar R$ 1.428,57 por ano a cada brasileiro, ou R$ 119,04 mensais.
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Ação 0561 – Renda Mensal Vitalícia por Idade – assegurar às pessoas com 70 anos ou mais o benefício à renda mensal vitalícia
instituída pela Lei n. 6.179/1974, desde que tenham contribuído com a Previdência Social, no mínimo por 12 meses; ou tenham
exercido atividade remunerada anteriormente não coberta pela Previdência Social, por 5 anos no mínimo. Esse benefício
foi extinto em 1996 e substituído pelo Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social – BPC. Ação 0565 – Renda
Mensal Vitalícia por Invalidez – assegurar às pessoas com invalidez o benefício à renda mensal vitalícia instituído pela Lei n.
6.179/1974, desde que tenham contribuído com a Previdência Social, no mínimo por 12 meses; ou tenham exercido atividade
remunerada anteriormente não coberta pela Previdência Social, por 5 anos no mínimo. Esse benefício foi extinto em 1996 e
substituído pelo Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social – BPC. (BRASIL, 2012).
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Considerando a possibilidade de incluir a renda básica como um programa progressivo86, previsão essa
ademais já contemplada na Lei n. 10.835/2004 (BRASIL, 2004c), e com vinculação ao imposto de renda da pessoa
física, de modo que quem atinja renda superior à faixa de isenção do tributo87 devolva proporcionalmente a renda
mediante débito na declaração de ajuste anual, há condições materiais para a expansão do Estado Social brasileiro
por meio da renda básica incondicional, observando-se, no cronograma de implantação, o atendimento das pessoas
mais pobres, excluídas e vulneráveis, em consonância ao valor da lei do mais fraco (FERRAJOLI, 2014).

86
87

Sobre progressividade e proibição de regressividade das políticas públicas para implementação dos direitos sociais ver
Abramovich e Courtis (2014).
Atualmente em R$ 1.903,98 mensais ou R$ 22.847,76 anuais (BRASIL, 2018a).
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados da pesquisa passam a ser apresentados a partir dos três problemas iniciais propostos, quais
sejam: a) qual o modelo de Estado brasileiro e o conteúdo político-jurídico de seu objetivo de erradicação da pobreza?;
b) o legislador ordinário atendeu aos ditames da Constituição Federal de 1988 ao estabelecer as políticas de assistência
social e regulamentar o BPC como garantia constitucional de combate à pobreza de idosos e deficientes, conforme
a visão do Supremo Tribunal Federal? e; c) qual é o grau de garantismo do Estado brasileiro, comparando-se o seu
objetivo de erradicação da pobreza e os resultados verificados em sua experiência institucional?
Em relação ao primeiro problema, os resultados da pesquisa indicam que o Estado é a organização social
mais importante da modernidade, que encontra justificação política no processo histórico de formação dos EstadosNação e justificação político-jurídica no estabelecimento de consensos fundamentais sobre a centralização e partilha
do poder no interior dos territórios soberanos. Os aspectos jurídico-políticos dessa organização social soberanista
e contratualista foram reforçados pelo advento do constitucionalismo, a mais importante inovação na estrutura dos
ordenamentos jurídicos do século XX na Europa continental do pós-guerras.
O constitucionalismo inaugura um modelo normativo de ordenamento jurídico fundado na rígida sujeição
de toda a produção normativa às normas constitucionais e aos direitos estabelecidos nas Constituições, sujeitando a
validade da legislação ao conteúdo não conflitante e coerente com as normas constitucionais.
Uma das linhas teóricas sobre o constitucionalismo, denominada de garantista, serve como instrumento de
manutenção da ordem constitucional contra as tendências de subversão que costumam acompanhar os processos
históricos de violação ou não concretização de direitos. Permite caracterizar um determinado Estado como garantista,
enquanto estrutura de dominação caracterizada por hierarquia de normas de conteúdo limitativo do poder político
que se baseia em um modelo ideal de Estado de Direito, ao qual os Estados reais de Direito devem se aproximar, sob
pena de deslegitimação.
Esse modelo de Estado é também um instrumento metodológico. Por um lado, possibilita a análise do
ordenamento jurídico e a denúncia de antinomias ou omissões da legislação em face da Constituição, mediante uma
aferição da validade das leis, já não somente pela análise de formas e procedimentos de produção, como também de
conteúdos, ou seja, da coerência de seus significados com os princípios estabelecidos nas normas constitucionais, em
especial com os direitos fundamentais.
Por outro lado, permite a medição do grau de sucesso que uma determinada sociedade política atinge em
respeito aos princípios e direitos fundamentais que enuncia em sua Constituição, o que consiste em uma extrapolação
da teoria para além dos ordenamentos jurídicos e com reflexos na natureza do próprio regime democrático, fazendo
inadequadas as tradicionais concepções de democracia como conjunto de regras do jogo e emprestando à democracia
um caráter substancial ao impor uma esfera de decisão às maiorias.
A expansão do paradigma garantista desde os clássicos direitos de liberdade até os direitos sociais, fruto do
constitucionalismo do século XX, alterou a estrutura das normas de direito público, conjugando o Estado mínimo
liberal com o Estado máximo social. A justificativa da existência do Estado passa a ser a garantia de manutenção e
proteção dos direitos fundamentais, e a legitimidade do Estado passa a depender dessas garantias.
As garantias, por sua vez, são as técnicas com as quais se tutelam e satisfazem os direitos, sendo as primárias
correspondentes aos deveres de abstenção ou de prestação do Estado, e as secundárias relacionadas às intervenções
estatais tendentes a reparar ou sancionar as violações das garantias primárias. Tais garantias devem ser aprimoradas para
efetivação dos direitos sociais, uma vez que têm estruturas deônticas diversas as normas positivas, que veiculam direitos
sociais, em relação às normas negativas, que veiculam direitos de liberdade, as primeiras reclamando principalmente um
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fazer do Estado, e as segundas sendo satisfeitas mais frequentemente mediante abstenções do Estado.
Garantir os direitos sociais não se esgota, entretanto, no ato de dispor de recursos monetários para a realização
do direito. Embora essa seja uma das formas mais características de cumprir as obrigações de fazer ou de dar, em
especial nas áreas da saúde, educação e moradia, as obrigações positivas do Estado se caracterizam pelo estabelecimento
de algum tipo de regulação, sem o qual o exercício de um direito não teria sentido. Em se tratando de direitos sociais,
o Estado deve regulamentar a prestação social, assim como organizar uma estrutura competente para colocar em
prática a atividade administrativa.
É com base nesse arcabouço teórico que se resolveu o primeiro problema de pesquisa, para confirmar a hipótese
de que a Constituição de 1988 adota o referencial político-valorativo dos Estados Constitucionais Democráticos do
Pós-Guerra e dos direitos fundamentais universais previstos nessas Constituições e nas Declarações Internacionais
para as quais o texto constitucional tem abertura. O Brasil pode, pois, ser caracterizado como um modelo de Estado
Social que tem como objetivo primordial, entre outros, a erradicação da pobreza, na forma do artigo 3º da Constituição
Federal (BRASIL, 1988).
É na interpretação sistemática desse princípio à luz do conjunto de direitos fundamentais sociais, presentes
não só no rol de direitos sociais dos artigos 6º e 7º do texto constitucional, mas também na ordem econômica e na
ordem social, que é possível caracterizar o modelo de Estado brasileiro como um Estado Social, cuja primeira tarefa
social é a erradicação da pobreza.
Comparativamente às ordens constitucionais anteriores, o Estado projetado pela Constituição de 1988 está,
pela primeira vez na história, alinhado com um modelo de Estado de Bem-Estar Social. O texto constitucional de 1988
estabelece os alicerces normativos para a construção da ordem econômica e social por meio dos vetores da seguridade
social (eixos da saúde, previdência e assistência social), da educação (eixos da educação, da cultura e do desporto) e
das políticas focais (eixos da família, da criança, do adolescente, do jovem, do idoso e do índio).
O eixo assistencial do Estado brasileiro, vetorizado com a Seguridade Social, tem como objetivos declarados
no artigo 203 da Constituição Federal de 1988 a prestação aos necessitados, independentemente de contribuição à
seguridade social, com vistas à proteção de grupos específicos (mães, crianças adolescentes e idosos), à acessibilidade
ao mercado e integração à vida comunitária dos necessitados e das pessoas portadoras de deficiência e à garantia de
um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir
meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei (BRASIL, 1988).
O eixo assistencial do Estado Social está fundado, portanto, na dignidade da pessoa humana, no mínimo
existencial e na solidariedade social ampla, em contraponto ao eixo previdenciário, que se funda nas políticas de
geração de trabalho e emprego e nos direitos trabalhistas e previdenciários a membros de grupos contribuintes. Isso
significa que o eixo da assistência se caracteriza pela não referibilidade entre a prestação estatal e qualquer contribuição
do indivíduo ao grupo ou ao Estado, de modo que o titular do direito subjetivo às prestações de assistência social é
quem dela necessita, sendo de caráter não contributivo e, nesse sentido, o oposto das prestações previdenciárias, que
são referíveis a contribuições de grupos de indivíduos ou classes.
As políticas públicas de proteção social se caracterizavam por ser eminentemente retributivas e classistas, ou
corporativas, até o advento da Constituição Federal de 1988. Somente após o advento da atual ordem constitucional
é que as políticas de Estado passaram a contemplar a assistência social como dever do Estado, visto que até então tal
área era relegada às instituições religiosas e filantrópicas.
Essa breve experiência institucional brasileira no campo assistencial público foi marcada por três tipos
proeminentes de intervenção estatal de combate à pobreza: o BPC do artigo 203, inciso V, da Constituição Federal
de 1988, o PBF da Lei n. 10.836/2004 e os benefícios eventuais da LOAS, dentre eles o recente auxílio-emergencial
da Lei n. 13.982/2020.
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O PBF foi criado e debatido no espaço público como um programa de governo que visava a combater a pobreza
e, por força do engajamento político de seus defensores e detratores, catalisou as atenções públicas em detrimento do
BPC, uma política de Estado já ditada no texto constitucional.
Apesar das muitas diferenças entre esses programas, em especial a do público-alvo segmentado do BPC
e generalizado do PBF, em comum sempre tiveram o caráter condicionado de suas prestações à demonstração da
pobreza do postulante.
A admissão ao Bolsa Família sempre ficou ao encargo de estruturas públicas mais politizadas, no âmbito
dos Centros de Referência e Assistência Social municipais, que organizam o cadastro único de programas federais
(Cadúnico). Tal politização do programa parece ser a causa da inexistência de recurso dos beneficiários às garantias
secundárias para inclusão nos programas.
Já a admissão ao BPC, enquanto política de Estado, ficou ao encargo do INSS, cuja experiência institucional
é predominantemente previdenciária, e a especialização burocrática dessa autarquia produziu um grande número de
negativas de acesso à prestação decorrentes da garantia primária, tendo impulsionado uma massa de pretendentes
frustrados a reclamarem as garantias secundárias.
A judicialização do BPC produziu milhares de decisões individuais e concretas que desafiavam o
conceito legislativo de pobreza (artigo 20 da LOAS), com repercussões processuais no STF, chamado a analisar a
constitucionalidade do dispositivo legal que limitava o alcance da garantia constitucional.
Na primeira oportunidade em que foi acionado, o STF julgou improcedente a Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 1.232-1/DF, recorrendo, no julgamento da medida cautelar, a uma alegada e não discriminada
impossibilidade orçamentária da União de suportar o BPC nos termos do pedido do Procurador Geral da República
e, no mérito, ao princípio da separação dos poderes, assentando que, por competir à lei estabelecer o critério de
comprovação da condição de miserabilidade, esta poderia ter disposto de outras formas e não o fez, não competindo
ao Poder Judiciário censurar o critério adotado pelo legislador.
Somente em 2013, vinte anos após a promulgação da LOAS, é que o STF, em controle difuso de
constitucionalidade, declarou a inconstitucionalidade parcial da norma, nos autos da Reclamação n. 4.374/PE e
dos Recursos Extraordinários n. 567.985/MT e n. 580.963/PR, com base em uma consideração mais abrangente da
extensão da garantia constitucional do BPC ao deficiente e ao idoso em condição de pobreza.
O STF declarou a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do artigo 20 da LOAS, constituindo
o legislador em mora para estabelecer outro critério de aferição de pobreza não limitado à renda familiar per capita
inferior a um quarto do salário mínimo. Na prática, isso equivaleu a referendar a concessão do benefício com base
em estudos sociais, provas testemunhais e outros elementos probatórios que indiquem o estado de miserabilidade,
independentemente da observância do teto de renda per capita de um quarto do salário mínimo, excluindo-se, ainda,
outros benefícios assistenciais e previdenciários do cálculo da renda.
Destaca-se a contribuição do Ministro Gilmar Mendes na construção desse entendimento majoritário no
Colegiado do STF. O magistrado fez diligências em órgãos de Estado e participou de reuniões com técnicos federais
para sustentar suas razões de decidir, embora não tenha utilizado nenhuma metodologia científica em tais incursões,
que restaram subjetivadas em seus votos. Fica clara sua vontade de estender à política de Estado do BPC os critérios
flexíveis da política de governo do PBF e sua atuação propositiva perante os demais Ministros.
É de se destacar que, em 2013, transcorria o terceiro ano do primeiro governo de Dilma Roussef, cujo segundo
governo foi interrompido por pressões orçamentárias, às quais a decisão do STF pode ter contribuído.
Como últimas observações a respeito do estudo dos casos, destaca-se, primeiramente, a ausência de intervenção
de terceiros identificados com a causa de erradicação da pobreza nos processos e, por último, a inexistência de recurso
127

E-book publicado através do Edital 078/2021 - Série Jovens Pesquisadores - Editora Unilasalle

à sociologia do direito na formação do convencimento dos Ministros. Tais observações servem para destacar, por um
lado, a baixa densidade democrática dessa importante discussão em sede jurisdicional e, por outro, o dogmatismo
jurídico ainda presente nos Tribunais superiores brasileiros.
Assim, o segundo problema de pesquisa resta resolvido na constatação de que o legislador ordinário não
atendeu aos ditames da Constituição Federal de 1988 ao estabelecer as políticas de assistência social e regulamentar
o BPC como garantia constitucional de combate à pobreza de idosos e deficientes, conforme a visão do Supremo
Tribunal Federal.
Se o segundo capítulo confirma a hipótese de que políticas públicas assistenciais desenvolvidas pelo Estado
brasileiro antes de 1988 foram inexistentes ou incipientes, é preciso adentrar a análise dos resultados do terceiro
capítulo para testar a hipótese de que as políticas de proteção social legisladas e executadas a partir de 1988 foram
incompletas e omissas em relação ao objetivo de erradicação da pobreza.
Para saber se o modelo de Estado Social brasileiro está sendo legitimado pelas políticas públicas assistenciais pós1988 e para medir o grau de garantismo social do Estado brasileiro, é necessário ir além das lacunas e omissões da LOAS,
já declaradas pelo STF e ainda não sanadas, e recorrer à legislação supranacional que tipifica mais objetivamente a pobreza.
O Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais adotado pela XXI Sessão da AssembleiaGeral das Nações Unidas, em 19 de dezembro de 1966, e internalizado no sistema jurídico brasileiro em 1992, prevê,
no artigo 11, a obrigação dos Estados-membros de reconhecerem o direito das pessoas e famílias a um nível de vida
adequado em termos de alimentação e proteção contra a fome, moradia e vestimentas, assim como a uma melhoria
contínua das condições de vida.
O dispositivo supranacional internalizado guarda coerência com o conceito de pobreza absoluta, que se baseia
na ideia de subsistência, ou seja, de condições básicas de sustentação de uma existência fisicamente saudável, como
alimento, abrigo e roupa suficientes.
Esse conceito de pobreza absoluta é matematizado nas estatísticas do Banco Mundial, que traça a linha da
pobreza aquém da renda diária de US$ 1,90 por dia (cerca de R$ 10,00, atualmente) a preços internacionais de 2011.
Já os indicadores sociais do IBGE distinguem duas faixas de pobreza: a extrema, que se refere à renda diária de até US$
1,90, e a pobreza em si, que se refere à renda diária de até US$ 5,50 diários (cerca de R$ 25,00).
Observa-se que, atualmente, meio salário mínimo equivale a R$ 17,41 diários, e um quarto do salário mínimo
equivale a R$ 8,70 diários. Assim, o critério da LOAS de traçar a linha da pobreza abaixo de um quarto do salário
mínimo está, hoje, cerca de 10% abaixo da linha internacional de pobreza. Já o critério de meio salário mínimo adotado
pela jurisprudência, está cerca de 70% acima da linha internacional da pobreza. Ambos os critérios, entretanto, estão
aquém da linha da pobreza de US$ 5,50 diários do IBGE.
Considerando a linha da pobreza internacional de US$ 1,90 diários, o Brasil reduziu significativamente a
pobreza absoluta a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, de cerca de um quinto da população para
cerca de um vigésimo da população. Tal avanço, entretanto, está em contrafluxo nos últimos anos e, atualmente, cerca
de 13,5 milhões de pessoas vivem abaixo da linha de pobreza. Segundo o IBGE (2019), a linha da extrema pobreza no
Brasil (menos de R$ 145,00 mensais per capita na data da pesquisa) atingia entre 5% e 10% da população brasileira,
enquanto a linha da pobreza (entre R$ 145,00 e R$ 420,00 mensais per capita na data da pesquisa) atingia entre 20%
e 30% da população brasileira.
Os dados revelam que a riqueza nacional cresceu entre 1988 e 2003. O PIB per capita manteve-se entre sete
e oito mil dólares, sendo que a partir de 2004 observou crescimento que chegou a US$ 11.450,00 em 2013. Entre
2001 e 2018, o valor do rendimento médio mensal das pessoas com dez anos ou mais estimado pelo IBGE (2015)
quintuplicou, passando de R$ 250,00 para R$ 1.337,00. Entre 2001 e 2015, foram gerados cerca de dez milhões de
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empregos formais no país, sendo que em 2015 a força de trabalho assalariada formal era de quase sessenta e cinco
milhões de trabalhadores.
A diminuição da pobreza foi acompanhada, portanto, por uma melhora no nível geral de riqueza, renda e
ocupação no país como um todo. Justamente no período de crises políticas e econômicas, a partir de 2013, é que
a pobreza voltou a ameaçar grandes contingentes de brasileiros, embora o rendimento domiciliar per capita médio
tenha permanecido estável por conta da desigualdade de rendas.
Conforme o estado da arte da pobreza no Brasil, confirma-se a hipótese de que as políticas de proteção social
legisladas e executadas a partir de 1988 foram incompletas e omissas em relação ao objetivo de erradicar a pobreza,
tendo causado, por um lado, a politização, e, por outro, a burocratização dos programas de Estado e de Governo de
erradicação da pobreza.
Os avanços verificados podem ser creditados mais aos ciclos de prosperidade econômica e estabilidade
política do que às políticas públicas assistenciais, embora a manutenção e o alargamento dessas políticas sejam de
vital importância para a sustentabilidade dos próprios ciclos de prosperidade e da estabilidade política.
Portanto, o modelo de Estado Social brasileiro ainda está buscando sua legitimação e é de baixo grau de garantismo
social, apesar da experiência institucional do país, estando resolvido, nesse sentido, o último problema de pesquisa.
Em relação à última hipótese da pesquisa, pode ser respondida apenas sob o ponto de vista dogmático
formal de que RBU pode se constituir em instrumento de garantia dos direitos sociais e aumentar o garantismo do
Estado Social brasileiro, uma vez que as características universais e incondicionais despolitizam e desburocratizam o
benefício, tornando-o infenso ao paternalismo clientelista, ao burocratismo e às políticas de austeridade de ocasião.
A técnica de formalização dos direitos da RBU mediante o pagamento em dinheiro afasta a necessidade
de criação de grandes sistemas de manutenção e controle, reduzindo o gasto público e democratizando o acesso
aos direitos, possibilitando a superação da inerente dificuldade de efetivação dos direitos sociais, que consistem em
prestações positivas do Estado. A RBU, em se tornando garantia primária dos direitos sociais, favorecerá a efetividade
dos direitos fundamentais e a erradicação da pobreza, hipótese esta respondida sob o ponto de vista lógico-formal.
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