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RESUMO

O  objetivo  geral  deste  trabalho  é  apresentar  o  conceito  da  renda  básica  de

cidadania, bem como o seu tratamento legal, dado pela lei 10.835/2004. Defende-se

a ideia de que uma política pública de renda básica de cidadania pode ser utilizada

como  instrumento  de  redução  da  pobreza,  a  fim  de  se  alcançar  o  objetivo

fundamental da República Federativa do Brasil de erradicação da pobreza e redução

das  desigualdades  regionais.  A  pesquisa  é  do  tipo  descritiva,  com  análise

bibliográfica e documental. A partir de estudos empíricos, procura-se demonstrar a

viabilidade de políticas sociais de transferência direta de renda, experimentadas no

país, seja em termos de impacto social seja em função do relativo baixo custo destes

programas,  a  fim de evidenciar  possíveis  reflexos da eficácia  social  do direito  a

renda básica de cidadania. Os resultados indicam que programas de transferência

direta de renda tem contribuído significativamente para a redução dos índices de

desigualdades no país. 

Palavras-chave: Renda Básica. Pobreza. Transferência de renda.



ABSTRACT

The aim of the present work is to present the concept of the Citizen's Basic Income,

as well as its legal treatment, given by law 10.835/2004. It is defended the idea that a

public policy of citizen's  income can be used as a tool to reduce poverty, in order to

achieve the fundamental objective of the Federative Republic of Brazil to eradicate

poverty  and  reduce  regional  inequalities.  The  research  is  descriptive,  with

bibliographical  and  documentary  analysis.  From  empirical  studies,  it  is  tried  to

demonstrate the feasibility of social policies of direct cash transfer, experienced in the

country, either in terms of social impact or in function of the relative low cost of these

programs, in order to show possible reflections of social effectiveness of the right to

Citizen's Basic Income. The results indicate that direct cash transfer programs have

contributed significantly to reduce inequalities rates in the country.

Key-words. Basic income. Poverty. Cash transfer
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1 INTRODUÇÃO

O  Brasil  é  um  país  de  desigualdades  e  concentração  de  renda  bem

marcantes, sendo estas as duas variáveis que mais explicam os altos índices de

pobreza que caracterizam a sociedade brasileira, o que tem impedido a construção

de uma sociedade mais justa, igualitária e tem limitado o exercício de direitos sociais

e garantias fundamentais, corroborando para que parcela significativa da população

do  país  não  goze  de  qualidade  de  vida  que  lhes  garanta  exercer  suas

potencialidades.
 Em vista desse diagnóstico, com maior intensidade a partir dos anos de

1990, programas de transferência de renda têm se constituído, na agenda da política

social brasileira, em um dos principais mecanismos de atuação estatal no combate a

pobreza  e  na  redistribuição  de  renda.  Cite-se,  por  exemplo,  o  Programa  Bolsa

Família  (PBF)  que  é  o  mais  conhecido  entre  população,  seja  pelo  fato  de  sua

inserção social, refletida no número de beneficiários, seja por ser pauta recorrente

em debates que o encaram, com bastante frequência, como um programa com fins

eleitoreiro e de duvidosa efetividade no combate às desigualdades sociais.
Embora o PBF seja um programa arrojado, em termos de proposta de

combate à pobreza por meio da transferência direta de renda, sob condicionalidades

e desvinculado da renda trabalho, no mesmo contexto legislativo em que foi editada

a lei que o cria, editou-se também a lei 10.835/2004, que criou o direito incondicional

à Renda Básica de Cidadania (RBC).
A  RBC  consiste  na  garantia  a  todo  brasileiro  residente  no  país  e

estrangeiros residentes há pelo menos 5 (cinco) anos no Brasil, não importando sua

condição socioeconômica, o direito a receber, anualmente, um benefício monetário

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. 
Elegeu-se, portanto, um núcleo de direitos sociais mínimo, quais sejam,

alimentação, educação e saúde (art. 6º, CRFB/88), que visa garantir um mínimo de

qualidade  de  vida  a  cada  pessoa  humana e,  nesse  sentido,  procura-se  conferir

efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana estampado no art. 1º, III, da

CFRB/88. 
Nesta perspectiva, o objetivo geral deste trabalho é apresentar o conceito

da renda básica de cidadania bem como o seu tratamento legal no ordenamento
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jurídico brasileiro, defendendo-se a ideia de que tal política pode ser utilizada como

instrumento de redução da pobreza, a fim de se alcançar o objetivo fundamental da

República  brasileira  de  erradicação  da  pobreza  e  redução  das  desigualdades

regionais previstos no inciso, III, do art. 3º, da CRFB/88. 
Para  tanto,  apresenta-se,  no  capítulo  2,  um  panorama  sobre  as

desigualdades socioeconômicas no Brasil, a partir de dados da Pesquisa Nacional

por  Amostra de Domicílios -  PNAD Contínua,  referentes  a  2017,  cujo  objetivo  é

apresentar  um  diagnóstico  sobre  as  desigualdades  de  renda  e  demonstrar  a

necessidade de uma política de enfrentamento das desigualdades no país, dada a

intensidade da pobreza observada na sociedade brasileira. 
No capítulo 3, por sua vez, o objetivo é apresentar os principais conceitos

ligados à ideia de renda básica de cidadania, expondo uma pequena apresentação

do percurso histórico de tal ideia desde o século XVI, a partir dos insights lançados

por Thomas More e Thomas Paine, até a proposta de lei apresentada no Brasil pelo

ex-senador Eduardo Suplicy.  Além disso, apresenta-se também uma síntese dos

principais programas federais de transferência de renda, cujo contexto está inserido

na rede de proteção social e legal trazida pela Constituição Federal de 1988.
No capítulo 4, a partir de estudos empíricos voltados para investigação

das implicações dos programas federais de transferência direta de renda, procura-se

demonstrar a viabilidade, em termos de impacto social e relativo baixo custo de tais

políticas sociais, da proposta de uma política pública de renda básica de cidadania,

apresentando-se alguns resultados sobre a participação da renda oriunda daqueles

programas sobre  os  índices de redução de desigualdade e  pobreza observados

recentemente no Brasil. Além disso, apresenta-se um panorama sobre execução da

política  de  renda  básica  no  país,  seguindo-se,  no  capítulo  5,  as  conclusões  da

pesquisa.
A pesquisa é do tipo descritiva, com análise bibliográfica e documental.

Os dados sobre condição de vida dos brasileiros apresentados no capítulo 2 foram

obtidos da síntese de indicadores sociais (2017), do Instituto Brasileiro de Geografia

e Estatística (IBGE), que tem como uma das fontes a Pesquisas por Amostra de

Domicílios Contínua (PNAD Contínua) de 2012 a 2016. A análise bibliográfica foi

feita a partir  da literatura que trata sobre a renda básica de cidadania e estudos

sobre  pobreza  e  desigualdades  de  renda  no  Brasil,  neste  caso,  por  meio  da

descrição de artigos científicos, principalmente aqueles com análises estatísticas e

emprego de modelos matemáticos,  que a partir  de estudos empíricos baseados,
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sobretudo, nos dados da PNAD, pretenderam testar a efetividade de políticas de

transferência de renda, tais como o programa bolsa família.
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2 DA EMERGÊNCIA DE UMA POLÍTICA PÚBLICA DE ENFRENTAMENTO DA 

POBREZA NO BRASIL

O  que  é  pobreza?  Esta  é  uma  daquelas  perguntas  que  não  admite

resposta inequívoca. Uma pessoa pobre na Noruega, país que apresenta o melhor

índice de desenvolvimento humano (IDH), dentre 188 países para os quais se tem

dados sobre educação (alfabetização e taxa de matrícula), longevidade (esperança

de vida ao nascer) e renda (PIB per capita), pode não ser pobre quando comparada

a uma pessoa em igual classificação no Nordeste brasileiro, 79ª colocado no ranking

do IDH (2018). A pobreza é, pois, um fenômeno humano complexo e variável no

tempo e espaço. 
Utilizando-se como parâmetro de aferição a linha de pobreza definida pelo

Banco Mundial  para países de médio e alto desenvolvimento, situação na qual a

renda per capita é igual ou inferior a US$5,5 dia, tem-se que, em 2016, mais de 1/4

da população do Brasil vivia em situação de pobreza, e as regiões norte e nordeste

concentravam  mais  de  80%  desta  população,  ou  seja,  mais  de  50  milhões  de

brasileiros apresentava uma renda domiciliar  per  capita  de aproximadamente R$

387,00 por mês. 

Cartograma 1 – População brasileira em situação de pobreza segundo  linha de
pobreza do Banco Mundia para países de médio e alto desenvolvimento- 2016

Fonte: reproduzido de Agência IBGE notícias1. 

1 Disponível  em  <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-
noticias/noticias/18825-um-quarto-da-populacao-vive-com-menos-de-r-387-por-mes> Acesso em 21 de nov
de 2018.

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/18825-um-quarto-da-populacao-vive-com-menos-de-r-387-por-mes
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/18825-um-quarto-da-populacao-vive-com-menos-de-r-387-por-mes
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Por  sua vez,  utilizando-se a  linha de pobreza adotada pelo  Programa

Brasil  sem Miséria, em 2016 mais de 4% da população brasileira vivia com uma

renda per capita inferior a R$85,00 por mês, o que equivale a praticamente todo o

Estado do Ceará que tem aproximadamente 4,4% da população do país, segundo

dados do IBGE.

Cartograma 2 – População brasileira em situação de extrema pobreza segundo
linha de pobreza do Programa Brasil sem Miséria- 2016

Fonte: reproduzido de Agência IBGE notícias2. 

A adoção  de  linhas  de  pobreza  não  está  imune  a  críticas,  já  que  as

análises puramente monetárias baseadas em tais linhas ou ainda em participação

relativa  na  renda  de  uma  determinada  comunidade  tendem  a  implicar  uma

homogeneização dos modos de vida das pessoas a partir da renda delas, fato este

que nem sempre encontra similar na realidade social. 
Além disso, análises monetárias da pobreza podem ignorar ou mascarar o

caráter multifacetado das condições de vida das pessoas, sendo preferível que a

estes exames sejam acompanhados de outras formas de se avaliar a pobreza, por

exemplo,  por  meio  da  avaliação  da  expansão  das  liberdades  substantivas  das

pessoas, ou seja, a liberdade de participação política ou oportunidades de receber

educação básica ou assistência médica, conforme proposto por Amartya Sen (2010).

2 Disponível  em  <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-
noticias/noticias/18825-um-quarto-da-populacao-vive-com-menos-de-r-387-por-mes> Acesso em 21 de nov
de 2018.

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/18825-um-quarto-da-populacao-vive-com-menos-de-r-387-por-mes
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/18825-um-quarto-da-populacao-vive-com-menos-de-r-387-por-mes
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Por  isso  mesmo,  tem-se  considerado  que  “o  conceito  relevante  de

pobreza  depende  basicamente  do  padrão  de  vida  e  do  modo  como  as  várias

necessidades do ser humano são atendidas em determinada sociedade” (ROCHA,

2006 p. 9-10).
Embora não se ignore a relevância de tais críticas, não se pode negar 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” (SEN, 2010, p. 120), já que a insuficiência de renda está associada ao baixo

nível  de  educação  do  indivíduo,  ao  acesso  deficiente  a  saneamento  básico,  a

serviço de saúde, ao mercado, à moradia, ao acesso à justiça etc. Assim,

essa percepção preliminar do que seja pobreza num contexto determinado é
elemento essencial para estabelecer um quadro de referência para a análise
e aplicação de políticas antipobreza […] de modo que conceitos e medidas
são exclusivamente instrumentais (ROCHA, 2006, p. 10)

e fundados em critérios ora científicos, ora administrativos ou políticos, ou ainda em

preferências pessoas do pesquisador. 
Dessa forma, analisar a pobreza pelo viés da insuficiência de renda não

nega a possibilidade de enxergá-la por outros filtros, ao contrário,  dá ao analista

critérios objetivos que podem orientar políticas públicas para o enfrentamento da

questão  considerando-se  os  processos  de  encadeamento  entre  insuficiência  de

renda com as demais formas de mensuração da pobreza, de modo a evidenciar o

caráter multidimensional da questão.
Sob esse viés, dos vários aspectos que caracterizam as desigualdades

socioeconômicas  no  Brasil,  conforme  Rocha  (2006,  p.  32)  “[...]  a  extrema

desigualdade na distribuição de renda resultando numa dinâmica socioeconômica

própria, está associada à persistência da pobreza absoluta no Brasil”, além disso

“[...] a desigualdade de renda, é tão parte da história brasileira que adquire fórum de

coisa  natural.  Além disso,  […],  nosso  extremo  grau  de  desigualdade  distributiva

representa  o  principal  determinante  da  pobreza”  (BARROS,  HENRIQUES;

MENDONÇA, 2001, p. 11). 
Ou  seja,  a  desigualdade  de  renda,  caracterizada  pela  sua  elevada

concentração  é,  segundo  estes  autores  uma  das  responsáveis  imediatas  pela

persistência da pobreza no país.
Quando se analisam, por exemplo, índices sobre distribuição de renda

entre grupos por segmentos de cor de pele (gráfico 1)  evidencia-se o elevado grau

de  distanciamento  social  que  separa  ricos  e  pobres,  o  que  traz  à  evidência  as
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consequências das várias facetas que as desigualdades socioeconômica assumem

no país e suas possíveis implicações para a manutenção de estigmas sociais. 
Não por acaso, observou-se, nos últimos anos, no Brasil,  a criação de

uma base legal, por exemplo, a “lei das cotas nas universidades” (Lei 12.711/2012),

que são políticas de justiça social orientadas por critérios biofísicos e de renda,  com

a finalidade de se alcançar uma sociedade mais igualitária por meio do acesso a

educação  superior  que  poderá  ter  reflexos  sobre  o  ciclo  intergeracional  de

insuficiência de renda associado aos retornos materiais possibilitados pela formação

e qualificação de capital humano.
Segundo  dados  da  Pesquisa  Nacional  por  Amostra  de  Domicílios

Contínua - PNAD Contínua de 2012 a 2016, do Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística - IBGE, sobre as condições de vida da população brasileira, em 2016,

pretos ou pardos eram 54,6% do total de pessoas com rendimentos, não obstante

dentre a população com os 10% maiores representassem, pretos ou pardos eram

apenas 24,8% (gráfico 1). 

Gráfico 1 - Proporção da população preta ou parda de 10 anos ou mais de
idade com rendimentos, em relação aos 10% maiores rendimentos e ao total
com  rendimentos  mensais  domiciliares  per  capita,  segundo  as  Grandes
Regiões – 2016 

Fonte:  reproduzido  da  Síntese  de  indicadores  sociais:  uma  análise  das  condições  de  vida  da
população brasileira: IBGE, 2017. 

Não  se  pretende  afirmar,  a  partir  destes  dados,  que  os  problemas

relacionados à questão racial  se devam a insuficiência  de  renda.  Quer-se antes

enfatizar que a insuficiência de renda pode ser mais grave em setores da sociedade

já  sabidamente  estigmatizados  e  que  por  isso  tenham maiores  obstáculos  para

superar a condição de pobreza, daí a necessidade de intervenção governamental

por meio da transferência de renda como instrumento de um conjunto mais amplo de

políticas antipobreza.
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Outros resultados obtidos a partir da PNAD-Contínua mostram que, em

2016, o rendimento médio mensal domiciliar  per capita  das famílias com os 20%

maiores rendimentos era 18,3 vezes maior que o das famílias com os 20% menores

rendimentos  (razão  20/20)  e  quando  consideradas  as  famílias  com  o  1%  dos

maiores rendimentos em relação àquelas com os 50% menores (razão 1/50) tem-se

que o hiato da desigualdade da distribuição de renda equivale a 38,4 vezes a renda

média destas (IBGE, 2017), conforme dados do gráfico 2. 

Gráfico  2  -  Rendimento  médio  mensal  domiciliar  per  capita  dos  arranjos
residentes em domicílios particulares, segundo as classes de percentual de
rendimentos Brasil - 2016

Fonte:  reproduzido  de  Síntese  de  indicadores  sociais:  uma  análise  das  condições  de  vida  da
população brasileira: IBGE, 2017. 
Notas: 1. A razão 10/40 relaciona o rendimento dos 10% com maiores rendimentos com os 40% com
menores rendimentos. 

2. A razão 20/20 relaciona os rendimentos dos 20% com maiores rendimentos e 20% com
menores rendimentos.

3. A razão 1/50 representa a razão de rendimentos entre o 1% com maiores rendimentos e
50% com menores rendimentos.

Estes dados demonstram quão problemática é a questão da distribuição

de renda no Brasil e indicam como uma pequena parcela da população do país se

apropria  da renda derivada do trabalho ou não o que reforça a necessidade de

intervenção  do  Estado  para  corrigir  esta  distorção,  já  que  os  mecanismos  de

mercado parecem não atuar a fim de corrigi-la.
Não só a questão do rendimento médio per capita revela a disparidade de

renda no Brasil, também a análise da renda total apropriada pelos 10% com maiores
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rendimentos (Tabela 1) mostra que é de 3,4 vezes a diferença sobre o total de renda

apropriada pelos 40% com menores rendimentos, segundo o índice Palma (IBGE,

2017), o que evidencia a elevada concentração de renda no país.

Tabela 1. Distribuição dos rendimentos das pessoas de 10 anos ou mais de
idade por  classes de rendimento,  e  Índice de Palma3,  segundo as Grandes
Regiões do Brasil - 2016

Regiões do
Brasil

Distribuição dos rendimentos de todas as fontes das
pessoas  de  10  anos  ou  mais  de  idade  com
rendimentos, por classes de rendimentos (%)

Índice de
Palma
(C/A)

Até 40% (A) De mais de 40% a
90% (B)

De mais de
90% (C)

Brasil 12,7 44,3 43,1 3,4

Norte 13,1 46,0 40,9 3,1

Nordeste 12,8 43,8 43,4 3,4

Sudeste 12,8 44,1 43,1 3,4

Sul 14,6 47,2 38,3 2,6

Centro-Oeste 12,9 44,8 42,3 3,3

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, 2016, consolidado de primeiras
entrevistas. (1) Índice de Palma se calcula pela razão dos rendimentos concentrados por 10% da
população com maiores rendimentos, sobre os 40% da população com menores rendimentos.

A partir dos dados da Tabela 1 é possível verificar o comportamento das

diferentes  classes  de  rendimento  em relação  à  apropriação  da  renda  nas  cinco

grandes regiões brasileiras. Assim, em 2016, verificou-se que os 10% com maiores

rendimentos (coluna C) apropriaram-se de 43,1% de toda a renda nacional enquanto

os 40% com menores rendimentos (coluna A) ficaram apenas com 12,7% da parcela

da renda. 
É  exatamente  nestas  duas  classes  de  renda  que  se  faz  necessário

política pública que implique em uma distribuição de renda mais equitativa, pois,

como se verifica a classe intermediária (coluna B) consegue apropriar-se de mais de

3 O índice Palma foi proposto pelo economista José Gabriel Palma (2011) e resultou de estudos em
que Palma verificou ser a renda dos 10% mais ricos (d10) / renda dos 40% mais pobres (d1-d4) a
reação de desigualdade que realmente importa, já que é nela que as distorções da distribuição de
renda  são  mais  acentuadas.  Definição  adaptada  pelo  autor  a  partir  de
<https://obarometro.wordpress.com/2018/01/13/a-desigualdade-extrema-e-a-razao-de-palma/>.
Acesso em 18 de nov de 2018. Estudo original PALMA, José Gabriel.  Homogeneous middles vs.
heterogeneous tails, and the end of the ‘Inverted-U’: the share of the rich is what it’s all about.
2011,  disponível  em
<https://www.repository.cam.ac.uk/bitstream/handle/1810/241870/cwpe1111.pdf;jsessionid=63EFCD0
B0A69305A87FF8FA24296811B?sequence=1>. Acesso em 18 de nov de 2018. 

https://www.repository.cam.ac.uk/bitstream/handle/1810/241870/cwpe1111.pdf;jsessionid=63EFCD0B0A69305A87FF8FA24296811B?sequence=1
https://www.repository.cam.ac.uk/bitstream/handle/1810/241870/cwpe1111.pdf;jsessionid=63EFCD0B0A69305A87FF8FA24296811B?sequence=1
https://obarometro.wordpress.com/2018/01/13/a-desigualdade-extrema-e-a-razao-de-palma/
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44% da renda e o restante da parcela da renda é dividida de forma fortemente

desequilibrada (colunas A e C). 
Além disso, examinando-se o comportamento da distribuição espacial de

renda no Brasil é possível verificar que a concentração de renda, medida pelo índice

Palma, dar-se de forma variada entre as unidades da federação (Cartograma 1),

sendo mais elevada em alguns estados, por exemplo, Pernambuco, São Paulo e

Amazonas, embora apresente certo padrão entre as grandes regiões do país.

Cartograma 3 - Índice de Palma do rendimento de todas as fontes das pessoas
de 10 anos ou mais de idade com rendimentos - Brasil - 2016

Fonte:  reproduzido  de  Síntese  de  indicadores  sociais:  uma  análise  das  condições  de  vida  da
população brasileira: IBGE, 2017. 

 A par disso, é possível verificar em quais áreas a intervenção do Estado

deve ser mais incisiva a fim de se combater o problema da concentração de renda

no país  e  em consequência  ter-se  a  redução dos  níveis  de  pobreza e  extrema

pobreza. “Isso porque uma queda na desigualdade de renda só ocorre quando a

renda média dos mais pobres cresce mais rapidamente que a renda média nacional”

(BARRO; FOGUEL; ULYSSEA, 2006, p. 16).
Considerando-se que estes  dados refletem não só  os  rendimentos  do

trabalho, aposentadorias e pensões, como também os rendimentos de programas

sociais de transferência direta de renda, revela-se assim a rigidez das desigualdades
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sociais  e  da  pobreza  no país  e  evidencia  que  a  falta  ou  insuficiência  de  renda

constitui-se em fator dificultador da fruição de uma condição de vida digna segundo

padrões razoáveis de bem-estar social e mitiga o exercício da cidadania de grande

parcela da população brasileira.
Além  disso,  estes  conjuntos  de  dados  podem  refletir  outras  variáveis

importantes  na análise do problema social  brasileiro  e indicar  a  necessidade de

intervenção estatal. 
Por exemplo, é possível inferir que aqueles indivíduos com maior nível de

renda tiveram acesso a uma melhor qualidade de vida, refletida em acesso desigual,

se comparados aos indivíduos de baixo índice de rendimento, a um amplo campo de

direitos sociais tais como, educação, saúde, lazer, moradia, alimentação etc., o que

demonstra  o caráter  multifacetado da desigualdade socioeconômica,  com efeitos

graves sobre a concentração de renda no país, o que tende a intensificar os níveis

de pobreza que acomete parcela da sociedade brasileira, resultando em um passivo

social com amplo campo de atuação estatal para corrigir tais distorções.
Em termo de políticas de redistribuição de renda, por algum tempo, teve-

se  a  crença  no  Brasil  de  que  o  problema  das  desigualdades  socioeconômicas,

notadamente a pobreza, era resultado do baixo crescimento econômico do país o

que impedia avanços na questão social e que ficou sintetizado na frase "É preciso

fazer  o  bolo  crescer  para depois reparti-lo"  atribuída a Delfim Netto,  Ministro  da

Fazenda ainda no período de ditadura militar. Conforme Marinho e Soares (2003, p.

2) “a desigualdade na distribuição de renda é responsável pelo fato do crescimento

econômico ser relativamente ineficiente na redução da pobreza […]”. 
Neste sentido, estudos recentes não negam a importância do crescimento

econômico,  mas  enfatizam a  necessidade  de  redução  do  grau  de  desigualdade

(BARROS; MENDONÇA, 1997; ROCHA 2006) por meio de políticas redistributivas,

já que o incremento da economia não é condição suficiente para garantir ganhos de

desenvolvimento refletidos em condições elevadas de bem-estar social.
Neste  contexto,  o  Brasil  experimentou  nas  últimas  duas  décadas  um

conjunto  de  programas  que  procuraram  enfrentar  a  pobreza  por  meio  da

transferência  direta  de  renda,  inserido-se  a  Renda  Básica  de  Cidadania  (RBC),

instituída pela lei 10.835/2004 como reflexo desta pauta governamental.
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3 DA IDEIA DE UMA RENDA BÁSICA DE CIDADANIA

Por  ser  um  conceito  que  assume  diferentes  matizes  e  variadas

nomenclaturas, pretende-se aqui  expor e delimitar o significado que a expressão

“renda básica” assumirá ao longo do texto. Justifica-se a necessidade de delimitação

conceitual  em  razão  da  tecnicidade  que  se  pretenderá  dar  à  expressão,

principalmente quanto ao seu uso jurídico e os possíveis reflexos que poderão advir

deste uso.
Considerar-se-á  renda  básica  “uma  renda  paga  por  uma  comunidade

política  a  todos  os  seus  membros  individualmente,  independentemente  de  sua

situação financeira ou exigência de trabalho” (VAN PARIJS, 2002, p. 195). É esse o

sentido da renda básica de cidadania adotada na lei  10.835/2004, ao garantir tal

direito  a  brasileiros  e  estrangeiros,  no  caso  destes,  residentes  no  país  há  pelo

menos cinco anos, sem exigir para isso contrapartidas dos beneficiários.
Nessa perspectiva, é um conceito mais específico que o de renda mínima,

entendida aqui como

uma transferência monetária a indivíduos ou a famílias, prestada condicional
ou incondicionalmente; complementando ou substituindo outros programas
sociais,  objetivando  garantir  um  patamar  mínimo  de  satisfação  de
necessidades básicas (SILVA, 1996, p. 3). 

Vê-se, pois, que uma miríade de programas de transferência de renda se amolda ao

conceito  de  renda  mínima,  gênero  do  qual  a  renda  básica  é  espécie,  daí  a

necessidade de diferenciação.
Dessa diferenciação evidenciam-se as características da renda básica: (a)

o seu pagamento em dinheiro, uma vez que garante uma maior liberdade de uso

pelo beneficiário, não o submetendo, desse modo, à restrições quanto à natureza do

consumo que se pretende efetivar; (b) o seu caráter complementar, visto que não

substitui  outras  formas  de  transferências  de  renda,  seja  na  forma  de  bens  ou

serviços;  (c)  confere  poder  de  compra  intertemporal,  pois  o  seu  pagamento  em

intervalos regulares dá ao beneficiário uma certeza de fonte de renda (VAN PARIJS,

2002, p.195-196). 
Ademais,  visto que o alvo do benefício é o indivíduo e não a unidade

familiar ou o seu chefe, evita a criação de vínculos de dependência financeira que

poderiam surgir quando se considera a família como arranjo de referência.
A renda mínima, por seu turno, conforme Josué Pereira da Silva (2010, p.

25-26),  enquadra-se  no  campo  típico  de  políticas  compensatórias,  voltando-se,
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emergencialmente,  para  um  grupo  específico  da  população,  geralmente

marginalizado  pela  pobreza  ou  outra  forma  de  exclusão  social,  exigindo-se  dos

beneficiários algum tipo de contrapartida. 
Além disso, por estar voltada para um grupo marginalizado da sociedade,

a  qualidade  de  beneficiário  da  renda  mínima pode  ser  vista  como  sinônimo  de

incapacidade em prover para si os seus meios próprios de sobrevivência, criando-se

ou intensificando-se, dessa forma, um estigma social. Reforça o estigma, ainda, o

fato de que uma vez superada a qualidade de marginalidade do beneficiário ele deve

deixar  o programa, evidenciando, assim, o seu estado anterior de necessitado e

moralmente  condenável,  principalmente  em  comunidades  em  que  se  valoriza  o

protagonismo individual.
Ainda segundo  Josué  Pereira,  uma vez  que  as  condicionalidades dos

programas  de  renda  mínimas  exigem  do  beneficiário  alguma  contrapartida,  por

exemplo, reciclagem ou qualificação profissional ou, ainda que se continue a busca

por emprego, elas acabam por fortalecer mecanismos de controle social e, assim,

impulsionam os seus beneficiários a aceitarem trabalhos precários, a fim de fugir do

estigma de recebedor de ajuda. 
Por sua vez, a renda básica, posto que seja um direito voltado para a

pessoa  e  não  para  um  estado  pessoal,  contribui  para  o  fortalecimento  de  sua

autonomia,  permitindo-lhe  fazer  suas  escolhas  da  maneira  que  julgar  melhor,

inclusive aceitando atividades cuja remuneração considerar adequada. (2010, p. 26).
Esse conjunto de significados resulta da própria concepção da ideia de

renda mínima, desde os seus primeiros registros históricos, o que permite traçar

uma trajetória do conceito.
O  histórico  da  ideia  parte,  inicialmente,  de  um  fundamento  teológico,

voltado  para  a  caridade  e  assistencialismo  aos  pobres,  patrocinado  pela  Igreja

medieval,  chegando  a  sua  compreensão  mais  recente  de  direito  de  cidadania

fundado na ideia de participação de todos na riqueza da nação e, nesse sentido,

instrumento de redistribuição de renda e justiça social.

3.1 Breve histórico da ideia de uma renda básica de cidadania4

Atribui-se a Thomas More a primeira referência à ideia de renda mínima,

ainda no início do século XVI, no livro Utopia, de 1516. Em determinado diálogo, ao

4 As informações desta seção, exceto quando houver citação de outra fonte, foram extraídas do site
da  Basic  Income  Earth  Network.  Disponível  em  <https://basicincome.org/basic-income/history/>  .
Acesso em 21 de ago de 2018.

https://basicincome.org/basic-income/history/
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longo da obra, é possível identificar na fala do personagem Rafael Hitlodeu uma

proposta de política pública de prevenção ao furto cuja punição era, até então, a

pena de morte. 

A punição do roubo com a pena de morte vai muito além da demanda por
justiça, e não atende, de forma alguma, o interesse público.  Essa pena é
cruel demais para punir adequadamente tal delito, ao mesmo tempo em que
é ineficaz para impedi-lo. O roubo, puro e simples, não é crime tão grave
que se tenha de pagá-lo com a vida, e nenhum castigo impedirá de roubar
aqueles que não têm outro modo de agir para não morrer de fome. Nessa
matéria vós procedeis - e como vós, muitos outros fazem o mesmo, tanto na
Inglaterra  como em outros  lugares  -  imitando  os maus professores,  que
preferem bater nos alunos a dar lhes lições. Os ladrões são condenados a
um suplício cruel e atroz, quando seria preferível assegurar a subsistência
de  cada  um,  de  maneira  a  que  ninguém  se  encontrasse  diante  da
necessidade de roubar para ser, em seguida, executado.  (MORE, 2004, p.
13, grifei)

A proposta atribuída a Thomas More funda-se em dois pilares: a busca

pela justiça e o interesse público. O primeiro, opunha-se à excessividade da pena

para o delito que visava coibir, o segundo ligava-se à ideia de “função socializadora

da pena”, fundada em um caráter preventivo e educativo da sanção. Nesse sentido,

pode-se conceber a renda mínima como uma proposta de política de assistência

voltada para as necessidades básicas e com reflexos na prevenção da delinquência

associada à pobreza, situação na qual o delinquente pratica o crime pois “não têm

outro modo de agir para não morrer de fome”. 
Todavia, coube a Johannes Ludovicus Vives (1492-1540), amigo de More,

a primeira proposta estruturada de uma renda mínima garantida a uma comunidade

específica. Em um livro de memórias endereçado ao prefeito da cidade flamenga de

Bruges, em 1526, sob o título De Subventione Pauperum (Sobre a Assistência aos

Pobres),  ele  propôs que a administração local  deveria  ter  a  responsabilidade de

garantir um mínimo de subsistência a todos os seus residentes, não por motivos da

justiça, mas em prol de um exercício mais eficaz de caridade moralmente necessária

e fundada nos valores da Igreja medieval.
Há nesta proposta um deslocamento de responsabilidade da assistência

aos pobres que sai da esfera de patrocínio da Igreja e da caridade individual e passa

para a esfera do poder público. 
É com inspiração nessa ideia de renda mínima que proliferam na Europa

pré-revolução industrial as Leis de Assistência aos Pobres, embora, nesse período,

tais  leis  estivessem  antes  associadas  a  questões  de  mobilidade  internas  de
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pessoas, efeito de uma possível escassez de mão de obra, do que a uma política de

enfrentamento da pobreza.
Thomas Paine, filósofo de origem inglesa e idealista da filosofia iluminista

e incentivador da independência dos das colônias britânicas na América do Norte5,

por sua vez, por volta dos anos de 1795-1796, formulou um plano de ação cujo

objetivo era a redistribuição da riqueza nacional produzida pelo uso da terra. A ideia

de  renda  básica  de  Paine  funda-se  em  uma  concepção  de  direito  humano  à

participação de todos nos benefícios advindos pelo progresso material. Progresso

este possível pelo uso dos recursos naturais e do cultivo da terra, principalmente.
Segundo o autor, “a civilização, ou aquilo que se chama de civilização,

tem operado de duas maneiras: tornou uma parte da sociedade mais rica e a outra

parte mais pobre do que cada uma delas teria se tornado em estado natural” (2002,

p. 173).  Desse modo, constitui princípio fundamental da civilização permitir que a

condição de vida de toda pessoa nascida pós estado natural seja melhor do que

seria naquele nível de sociedade.
Nesse contexto, apenas as benfeitorias do uso da terra seriam passíveis

de apropriação individual, pois a terra em estado natural é propriedade comum da

raça humana e, portanto, toda a humanidade seria coproprietária vitalícia do solo, e,

por isso, todo proprietário de terras cultivadas deveria à comunidade um aluguel pelo

uso do solo; aluguel este que constituiria o fundo nacional destinado ao patrocínio da

renda básica  aos membros da comunidade,  independentemente  da condição de

renda da pessoa. A renda básica constituiria no pagamento único em dinheiro a toda

pessoa que atingisse a idade de 21 anos e a um pagamento vitalício àquelas com

idade de 51 anos ou que atingissem essa idade (PAINE, 2002, p. 174-76).
É possível distinguir duas concepções de renda em Vives (1526) e Paine

(1795-1796).  No  programa  de  assistência  idealizado  por  Vives  está  contida  a

necessidade de uma contrapartida pelos pobres, pois se esperava que eles também

contribuíssem  para  o  sistema,  fazendo  merecer,  assim,  a  assistência  pública,

provando a sua vontade de trabalhar, consistindo, assim, em um programa de renda

mínima  condicionada,  destacando-se  nesta  concepção  a  caridade  de  cunho

teológico.
Por sua vez, vislumbra-se a partir do plano de Paine uma concepção de

renda  básica  como  direito  do  homem;  consistindo  em  um  direito  de  caráter

5 Para  mais  informações  acessar  <https://www.history.com/topics/american-revolution/thomas-
paine>.  Especial do Canal History sobre Thomas Paine e seu papel na independência dos Estados
Unidos da América.

https://www.history.com/topics/american-revolution/thomas-paine
https://www.history.com/topics/american-revolution/thomas-paine
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indenizatório e universal já que originado da expropriação da propriedade comum do

estado natural, afastando assim uma orientação assistencialista e voltando-se como

instrumento de justiça social.
A  partir  do  século  XIX  são  desenvolvidas  uma série  de  propostas  de

políticas  de  distribuição  de  renda  que  de  alguma forma estão  ligadas  às  ideias

destes autores.  Por  exemplo,  John Stuart  Mill,  em 1848,  em seus Princípios de

Economia Política  escreveu sobre a necessidade de se garantir por meio da lei a

certeza da subsistência aos destituídos de renda; Bertrand Russel, em 1918, em

Caminhos para a liberdade defendeu a ideia de se garantir a todos o suficiente para

as  suas  necessidades,  independentemente  de  uma  contrapartida  via  trabalho;

James Meade,  em 1935,  em  Diretrizes  de política  econômica  para  um governo

trabalhista,  defendeu  a  ideia  de  um  dividendo  social;  economista  como  Milton

Friedman, em  Capitalismo e Liberdade  (1962) e James Tobin (1965) escreveram

sobre a criação de um imposto de renda negativo como instrumento de distribuição

de renda (SUPLICY, 2002).

3.2 Da ideia de uma Renda Básica de Cidadania no Brasil

A discussão sobre a instituição de uma Renda Básica  entra na agenda

do Parlamento brasileiro  em 1991, pelo então Senador Eduardo Suplicy (PT/SP)

quando da apresentação de projeto de lei do Senado nº 80 pelo qual se instituiria um

Programa de Garantia  de Renda Mínima,  sob a forma de um imposto de renda

negativo, visando uma complementação de renda às pessoas maiores de vinte e

cinco  anos  que  auferissem  determinado  patamar  de  renda  definido  pela  lei,  a

alcançar  primeiro  as  pessoas  maiores  de  sessenta  anos,  a  partir  de  1995,  e

gradualmente,  ao longo de oito  anos,  alcançaria  o  público  de idade mínima (25

anos), em 2002.
É nesse contexto, pós Constituição de 1988 e de proteção social trazida

pela Carta, que se ver no Brasil, a partir dos anos de 1990, a instituição de uma

série de programas governamentais de transferência direta de renda que guardam

em si a concepção de uma renda mínima, por exemplo, o Benefício de Prestação

Continuada previsto na Lei 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS)

que previu o direito a 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. 
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No ano de 1997, a partir de um conjunto de experiências de programas de

renda mínima, adotado no âmbito de governos locais (Brasília/DF, Campinas/SP e

Ribeirão Preto/SP) criou-se o Programa de Garantia de Renda Mínima Vinculada à

Educação  que  posteriormente  transformou-se  no  Programa  Nacional  de  Bolsa

Escola. O objetivo central desses programas de renda associados à educação era

quebrar  um  círculo  de  transmissão  intergeracional  da  pobreza  com  base  na

formação e qualificação de capital humano (BRITO; SOARES, 2010, p. 5-6). 
Assistiu-se desde então a criação de uma série de outros programas de

transferência de renda, veja-se o anexo I, o que gerou uma série de sobreposições

de benefícios, ou seja, cumulações legítimas de valores pelos beneficiários, já que

tais programas, por vezes, eram geridos por diferentes pastas no governo federal, o

que  acabava  elevando  os  custos  de  administração  das  ações  e  dificultando  o

controle e fiscalização dos projetos.
Por esse motivo, a lei 10.836/2004, que criou o Programa Bolsa-Família,

unificou os procedimentos de gestão e execução das ações de transferência de

renda  do  Governo  Federal  referentes  ao  Programa  Nacional  de  Renda  Mínima

vinculada à educação – "Bolsa Escola, Programa Nacional de Acesso à Alimentação

– PNAA – "Cartão Alimentação", Programa Nacional de Renda Mínima vinculado à

saúde – "Bolsa Alimentação" e Auxílio-Gás, posteriormente, em 2005, o Programa

de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) foi integralizado ao PBF. Esse processo

resultou  no  fim  da  concessão  de  novos  benefícios  desses  programas  e  a

centralização das operações de controle  junto  ao Ministério  do  Desenvolvimento

Social, por meio do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.
No  ano  de 2001,  novo  projeto  de  lei  de  autoria  do  Senador  Eduardo

Suplicy traz para a pauta legislativa federal a ideia de um direito a uma renda básica

de cidadania. 
Segundo a propositura, constituiria a renda básica de cidadania em um

direito  universal  e  incondicional  sob  o  fundamento  de  que  evitaria  exclusões

intrínsecas aos programas de focalização,  evitaria estigmas sob os beneficiários,

evitaria  a  intrusividade do Estado na investigação do patrimônio do cidadão e a

inexistência de desincentivos ao trabalho. Todavia, dada a abrangência do público-

alvo,  o  projeto  acabou  sofrendo  alterações  a  fim  de  enquadrá-lo  na  Lei

Complementar  101/2000  (Lei  Responsabilidade  Fiscal),  estabelecendo  sua

implantação gradual e priorizando a população mais pobre (BRITO; SOARES, 2010,

p. 7-8).
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Assim,  foi  editada  a  Lei  10.835/2004,  que  instituiu  a  renda  básica  de

cidadania no Brasil, consistindo 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.
Previu-se que a abrangência do programa seria a alcançada em etapas, a

critério  do  Poder  Executivo,  priorizando-se  as  camadas  mais  necessitadas  da

população,  devendo o benefício,  de igual  valor  para todos,  ser o suficiente para

atender às despesas mínimas de cada pessoa com alimentação, educação e saúde,

condicionado,  todavia,  ao  grau  de  desenvolvimento  do  País  e  as  possibilidades

orçamentárias. Além disso, o benefício foi  considerado como renda não-tributável

para fins de incidência do Imposto sobre a Renda de Pessoas Físicas. 
Por fim, determinou-se que a partir do exercício financeiro de 2005, os

projetos  de  lei  relativos  aos  planos  plurianuais  e  às  diretrizes  orçamentárias

deveriam especificar os cancelamentos e as transferências de despesas, bem como

outras medidas julgadas necessárias à execução do Programa.
Neste quadro de programas de transferência direta de renda, pode-se

afirmar  que  políticas  como  a  RBC  representam  uma  nova  guinada  dentro  dos

programas de proteção social, pois, ao contrário de outras políticas em vigor, por

exemplo o Programa Bolsa Família, a Lei 10.835/2004 não impôs qualquer condição

para que se tenha direito ao benefício monetário, o que poderá implicar uma série de

desafios na gestão da política, principalmente em função de uma visão tradicional

baseada em trabalho-recompensa. Apresenta-se assim uma nova fronteira dentro do

enfraquecido Estado de bem-estar social. 
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4  EXPERIÊNCIA  BRASILEIRA  COM  PROGRAMAS  DE  TRANSFERÊNCIA

DIRETA DE RENDA

A partir  dos anos de 1990,  a atuação governamental  na área social  é

marcada pela crescente rede legal e institucional criada por meio dos programas de

transferência direta de renda. Neste contexto,  a unificação destes programas por

meio do Programa Bolsa Família ao lado do Benefício  de Prestação Continuada

(LOAS) tornaram-se as principais políticas de transferência direta de renda no Brasil

e representaram juntos, em 2017, algo próximo a 1,21% do Produto Interno Bruto

(PIB) brasileiro.

Figura  2.  Custo  do  Programa  Bolsa  Família  e  Benefício  de  Prestação
Continuada (LOAS) - Brasil 2017

Fonte:  reproduzido  de  “Bolsa  Família  e  BPC:  Brasil  gasta  bem dinheiro  da  assistência
social?” 6. 

Dados do Ministério do Desenvolvimento Social dão ideia da capilaridade

que  estes  programas  alcançaram  na  agenda  da  proteção  social  no  Brasil:  o

Benefício  de  Prestação  Continuada  (LOAS)  e  o  Programa  Bolsa  Família  (PBF)

atingem  um  público  de  aproximadamente  46  milhões  de  beneficiários,  o  que

representa, no caso do PBF, aproximadamente 20,88% da população do Brasil7.

6 Disponível em <https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/bolsa-familia-e-bpc-o-brasil-
gasta-bem-o-dinheiro-da-assistencia-social-d250kbt746djoe63mm333da3o/>
7 Dados obtidos por meio do Relatório de Informações Sociais do Ministério do Desenvolvimento
Social  (v.2017).  Disponível  em,https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/ri/relatorios/>.  A  estimativa  do
percentual de pessoas beneficiárias do Bolsa Família é calculada com base na razão da quantidade
de pessoas cadastradas no Cadastro único em famílias com marcação de recebimento de Bolsa

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/ri/relatorios/
https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/bolsa-familia-e-bpc-o-brasil-gasta-bem-o-dinheiro-da-assistencia-social-d250kbt746djoe63mm333da3o/
https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/bolsa-familia-e-bpc-o-brasil-gasta-bem-o-dinheiro-da-assistencia-social-d250kbt746djoe63mm333da3o/
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Figura 3. Beneficiários do Programa Bolsa Família e Benefício de Prestação
Continuada (LOAS) - Brasil março de 2018

Fonte:  reproduzido  de  “Bolsa  Família  e  BPC:  Brasil  gasta  bem dinheiro  da  assistência
social?” 8. 

A  magnitude  em  termos  de  gasto  público  e  quanto  ao  número  de

beneficiários justificam o interesse em saber do impacto social e econômico destas

ações,  afinal  tais  programas se  propõem a serem catalisadores de processo de

superação das desigualdades socioeconômicas no país. Não por acaso, desde a

criação destes programas, particularmente os que deram origem ao PBF, inúmeras

foram as críticas feitas à proposta por eles representada, qual seja, a transferência

de dinheiro não vinculado ao trabalho ou a outras condicionalidades, sintetizadas na

expressão “não dê o  peixe,  ensinar  a  pescar”.  Todavia,  as  críticas  feitas  quase

sempre careceram de alguma evidência empírica, que ainda assim, persistem no

imaginário comum.
Por exemplo, ao comentar uma das críticas mais recorrentes, a de que

haveria desestímulo ao trabalho, Medeiros et al. (2007), a partir de dados da PNAD

2004,  afirmam que “tomar as transferências como um desestímulo ao trabalho é

uma idéia  que  pode ser  fundamentada  em preconceitos,  mas não  se  apóia  em

evidências empíricas”, nesse sentido concluem que “o ‘ciclo da preguiça’ motivado

Família  em  relação  a  população:  43.365.957  pessoas  com  marcação  de  recebimento  de  Bolsa
Família no Cadastro Único (Cadastro Único - Maio/2018) 207.660.929 pessoas (População estimada -
IBGE: 2017) Percentual = (43.365.957 * 100) / 207.660.929. Acesso em 16 de out de 2018.
8 Disponível em <https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/bolsa-familia-e-bpc-o-brasil-
gasta-bem-o-dinheiro-da-assistencia-social-d250kbt746djoe63mm333da3o/>

https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/bolsa-familia-e-bpc-o-brasil-gasta-bem-o-dinheiro-da-assistencia-social-d250kbt746djoe63mm333da3o/
https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/bolsa-familia-e-bpc-o-brasil-gasta-bem-o-dinheiro-da-assistencia-social-d250kbt746djoe63mm333da3o/
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pelas  transferências  é  uma  falácia”.  Os  resultados  encontrados  pelos  autores

mostram um efeito positivo do programa sobre a oferta de trabalho.
Por exemplo, os dados da pesquisa indicaram que adultos em domicílios

com beneficiários do Bolsa Família têm uma taxa de participação 3% maior do que

adultos em domicílios não beneficiários, sendo maior entre as mulheres, 4%, do que

entre os homens,3%. Além disso, o programa também diminui as chances de uma

mulher empregada sair do seu emprego em 6%. Para Oliveira e Serguei (2012, p.

30) 

Do  ponto  de  vista  das  políticas  públicas,  pode-se  afirmar,  com  muito
embasamento,  que  não  existe  constatação  empírica  que  sustente  a
hipótese de que haveria um efeito renda maior do que um efeito substituição
(fenômeno  que  recebeu a  alcunha de  ‘efeito  preguiça’),  no  caso  destes
programas, 

ou seja, não é possível afirmar, a partir de dos estudos empíricos, que programas

como PBF afetem negativamente os índices de oferta de trabalho.
Em estudo realizado por Marinho  et al. (2011), analisando o período de

2000 a 2008, os autores encontraram resultados que contrariam a maior parte das

pesquisas empíricas que evidenciaram a contribuição positiva  dos programas de

transferência direta de renda na redução da pobreza. 
Segundo  as  simulações  estatísticas  destes  autores,  os  programas  de

transferência de renda não afetaram ou contribuíram para a queda dos índices de

pobreza  nos  estados  brasileiros,  apontando  como uma das  hipóteses  para  este

resultado um possível  erro de focalização quanto ao público-alvo ou ainda a má

gestão dos programas, citando estatística em que se verificou que em 90% das

cidades houve pagamento a beneficiários com renda superior à linha de corte do

programa, no caso o Bolsa Família. 
Todavia, conforme ampla literatura nacional, por exemplo Rocha (2004,

2006),  Hoffman  (2006),  Soares  et  al.  (2006),  tais  programas  foram  efetivos  no

combate à pobreza e cumprem o papel para o qual foram criados. Dessa forma a

conclusão de Marinho et al. (2011) sobre a pouca eficácia dos referidos programas

carecem de evidências mais contundentes por parte de novas pesquisas, a parir de

metodologias comparáveis entre si.
Quanto ao erro de focalização sugeridos por aqueles autores, Medeiros et

al.  (2007)  ao  comparar  dados  dos  programas  brasileiros  com  outros  tidos  por
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exitosos  em  países  como  México  e  Chile,  encontraram  evidências  de  que  os

programas brasileiros Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (LOAS)

alcançam um patamar razoável de focalização de maneira tão eficaz quanto a dos

países de referência e estão sendo eficazes ao atingirem a população mais pobre.
Ademais estes autores ponderam que a ocorrência de fraudes quanto ao

não enquadramento do beneficiário em razão da renda, não é representativo em um

universo com mais de 14 milhões de famílias, mesma conclusão trazida por Soares

et al. (2006).
Além  disso,  segundo  estes  autores  as  transferências  reduzem  a

incidência  e  a  intensidade  da  pobreza,  bem  como  a  desigualdade,  sendo

responsáveis  conjuntamente  por  28% da redução da queda do Gini9 no período

1995-2004, 7% para o BPC e 21 para o Bolsa-Família, embora representassem, no

período, apenas 0,82% da renda total  das famílias,  de acordo com os dados da

Pnad 2004.
Ao analisarem o papel dos programas sociais (PBF e BPC) Silveira Netto

e  Azzoni  (2013)  também  encontraram  evidências  de  que,  além  de  envolverem

dispêndios menores, se comparados a pensões e aposentadorias, estes programas

sociais de transferência de renda são mais eficazes no combate à desigualdade

regional de renda per capita tendo contribuído, respectivamente, com cerca de 15%

e 9,3% da redução do índice Gini da desigualdade no período de 1995 a 2006.
Por sua vez, Neri et al. (2013), ao estudarem os efeitos macroeconômicos

do PBF em comparação com outras transferências sociais, encontram evidências

que sustentam a hipótese de que as transferências sociais voltadas para os mais

pobres  cumprem  papel  positivo  importante  para  a  dinâmica  macroeconômica

brasileira, tendo as simulações estatísticas destes autores, revelado que para cada

real adicional gasto no PBF haveria um incremento adicional de R$ 1,78 no PIB e

um aumento no consumo final das famílias de R$ 2,40, resultados estes superiores

aos apresentados, por exemplo, pelo BPC (R$ 1,19), seguro desemprego (R$1,06),

RGPS (R$ 0,52), quanto aos efeitos multiplicadores sobre o PIB.
A ampla literatura brasileira voltada para os estudos sobre a pobreza, a

exemplos  das  pesquisas  citadas,  é  categórica  ao  afirmar  que  os  programas  de

9 O Índice de Gini, criado pelo matemático italiano Conrado Gini, é um instrumento para medir o grau
de concentração de renda em determinado grupo. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos
mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de zero a um (alguns apresentam de zero a
cem). O valor zero representa a situação de igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda. O valor
um (ou cem) está no extremo oposto, isto é, uma só pessoa detém toda a riqueza. A partir de IPEA
<http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&id=2048:catid=28> 

http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&id=2048:catid=28
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transferência  de  renda,  particularmente  o  PBF e  o  BPC,  foram instrumentos  de

política social importantes para a redução da desigualdade observada recentemente

no  Brasil.  Embora  a  renda  oriunda  destes  programas  represente  uma  pequena

parcela  da  renda  total  das  famílias,  0,82%,  segundo  Soares  et  al.  (2006),  tais

estudos encontraram evidências de que, dada a intensidade da pobreza no Brasil,

uma pequena variação positiva na renda destas famílias é responsável  por uma

melhora significativa no padrão de vida a que elas estão submetidas.
Não obstante, é recorrente o discurso de que políticas públicas como o

PBF são instrumentos de clientelismo eleitoral e assistencialismo barato, ignorando

os efeitos positivos sobre a qualidade de vida oportunizados pelas transferências

direta  de  renda  aos  beneficiários  dos  programas,  evidenciando  assim  que  tal

discurso se baseia em preconceitos que não encontram respaldo nas pesquisas

empíricas dedicadas ao estudo das implicações destas políticas sociais.

4.1 E a Renda Básica de Cidadania?

A renda básica de cidadania no Brasil parece ser um daqueles projetos

para o futuro. Um futuro distante que nunca chega. 
Após  14  anos  de  promulgação  da  Lei  10.835/2004  ainda  encontra-se

pendente  de  regulamentação,  não  obstante  a  criação  de  todo  um  arcabouço

institucional para a implementação do direito, inclusive com a criação da Secretaria

Nacional  de  Renda  de  Cidadania  (SENARC),  órgão  vinculado  ao  Ministério  do

Desenvolvimento Social e Agrário.
A SENARC além de responsável pela gestão do Programa Bolsa Família

(PBF) e do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal tem como

função a execução da Política Nacional de Renda de Cidadania que consiste na

transferência direta de renda a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza

em todo o Brasil. 
No  entanto,  efetivamente  o  que  se  observa  é  que  as  atividades

desenvolvidas pela secretaria têm sido as de gestão do programa bolsa família e do

cadastro único para programas sociais do governo federal, não restando claro do

que se trata a política nacional de renda de cidadania, visto que, afora o PBF e BPC

e outras ações de assistência social,  não há rubricas para ações, programas ou

projetos  que integrem,  ou mesmo defina  e  regulamente  a Política  de Renda de

Cidadania, cuja única referência legal é o Decreto nº 8.949, de 29 de dezembro de
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2016, que aprova a estrutura regimental do Ministério do Desenvolvimento Social e

Agrário  e  dá  outras  providencias  de  caráter  administrativo  e  de  organização,  e

apenas menciona a Política.
Neste cenário, questão que surge é saber se o Bolsa Família consistiria

numa primeira etapa da implementação do direito à renda de cidadania. No entanto,

ao se analisar a trajetória legislativa ou mesmo a trajetória social dos dois programas

não se pode concluir que o PBF seja a primeira fase de efetivação da renda básica

de cidadania. 
Primeiro,  a  condicionalidade atrelada ao PBF foge do escopo legal  da

RBC, pois este é um benefício universal e sem condicionalidades, exigindo a lei

criadora apenas a priorização das camadas mais necessitadas da população. Além

disso, a unidade de referência ou beneficiário no PBF continuou sendo a família

enquanto na RBC preferiu-se o indivíduo,  fato este que revela um dos enfoques

distintivos entre as duas iniciativas de política social.
Ademais, ao tempo da edição da Lei 10.835/2004, a Medida Provisória

132/03 já havia instituído o PBF e veio a ser convertida na lei 10.836/2004 sem que

houvesse quaisquer referências ao direito à renda básica de cidadania ou ainda à

Política Nacional de Renda de Cidadania. 
Acrescente-se que o Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004, que

regulamenta a Lei no 10.836, que cria o Programa Bolsa Família, e suas sucessivas

alterações também não fazem referências à Política de Renda de Cidadania ou ao

direito à renda básica de cidadania, o que reforça a conclusão de que o PBF não é a

primeira fase de implementação do direito à renda de cidadania.
Não obstante estas conclusões, o Ministério do Desenvolvimento Social,

através da SENARC, em resposta a consulta realizada por este autor, por meio do

Sistema Eletrônico do Serviço  de Informações ao Cidadão (e-SIC),  respondeu o

seguinte:

A Lei  nº  10.835,  de  08  de  janeiro  de  2004,  instituiu  a  renda básica  de
cidadania. De acordo com o § 1º do art. 1º da referida Lei, ‘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’. Desde que a Lei nº 10.835/2004 foi promulgada, o Programa
Bolsa Família (PBF) materializou-se como a etapa seguinte no processo de
construção do direito à renda básica de cidadania.

A aderência política à proposta da RBC é outro traço distintivo dentro do

desenho institucional dos dois programas. Enquanto o PBF encontra-se em pleno

funcionamento,  a  RBC  ainda  não  tem  eficácia  jurídica,  pois  pendente  a
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regulamentação, já que, segundo o § 1º, art. 1º, da lei de criação, a abrangência do

direito, a ser alcançado em etapas, está sujeita a critério e conveniência do Poder

Executivo,  bem  como  o  valor  do  benefício,  considerando  para  tanto  o  grau  de

desenvolvimento do País e as possibilidades orçamentárias (§ 2º). 
Conforme Brito e Soares (2010, p. 28), 

Trata-se, no fundo de dois modelos distintos, que convivem no arcabouço
jurídico do país, sem que se construam mecanismos efetivos de transição
que  resultem  na  plena  materialização  fática  da  lei  da  renda  básica  de
cidadania. 

Neste cenário, qual deveria ser o papel do judiciário quando provocado

para a efetivação do direito,  considerando que seja um direito  subjetivo  de todo

brasileiro ou estrangeiro residente no país, nos termos da lei? 
Grinover (2010), ao comentar sobre o controle de políticas públicas pelo

Judiciário  aponta  alguns  limites  a  essa  intervenção,  quais  sejam,  a  restrição  à

garantia  do  mínimo  existencial,  a  razoabilidade  da  pretensão  individual/social

deduzida  em  face  do  Poder  Público  e  a  irrazoabilidade  da  escolha  do  agente

público, bem como a reserva do possível. 
Este último, sendo o principal argumento do Estado-administração para

desobrigar-se da prestação a que lhe é imputada, segundo Grinover (2010, p. 25)

“pode levar o Judiciário à condenação da Administração a uma obrigação de fazer

em  duas  etapas:  primeiro,  a  inclusão  no  orçamento  da  verba  necessária  ao

adimplemento da obrigação;  e,  em seguida à inclusão,  à obrigação de aplicar  a

verba para o adimplemento da obrigação”. 
Portanto, a questão orçamentária poderá ser um obstáculo à efetivação

do direito à RBC, considerando-se a sua universalidade, bem como o seu objetivo

de proporcionar recurso monetário o suficiente para atender às despesas mínimas

de cada pessoa com alimentação, educação e saúde (art. 1º, § 2º). No entanto, não

acreditamos que seja fato impedidito para a implementação gradual do direito, já que

a própria lei prevê que seja implantado em etapas. 
Quanto  à  dotação  orçamentária  necessária  para  a  implementação  do

projeto de renda básica de cidadania, a lei instituidora atribuiu em seu artigo. 3º o

dever do Poder Executivo consignar no Orçamento-Geral da União para o exercício

financeiro  de 2005,  dotação orçamentária  suficiente para  implementar  a  primeira

etapa  do  projeto,  observada  a  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal.  Embora  a

competência exclusiva e discricionária de elaborar o projeto de lei orçamentária seja

do Chefe do Executivo (art. 84, XXVIII, CRFB/88). 
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Todavia, nem a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 10.934/2004) nem

a  Lei  Orçamentária  Anual  (Lei  nº  11.100/2005)  fizeram  quaisquer  referências  à

dotação para a execução do programa de renda básica de cidadania. Conforme

atesta a Secretaria Nacional de Renda de Cidadanina (Anexo III),

A  Lei  nº  10.835,  de  2004,  apenas  criou  o  direito  à  renda  básica  de
cidadania. Não houve dotação orçamentária ou execução de orçamento no
âmbito  da  renda  básica  de  cidadania,  até  porque  o  início  de  sua
implementação se deu com a criação de uma política específica, a Política
Nacional de Renda de Cidadania, por meio do PBF.

Por outro lado, considerando-se superada a vontade política, pensar em

uma  política  de  distribuição  universal  e  incondicional  de  renda  exige  que  se

determinem a origem dos recursos necessário à manutenção do programa. Neste

sentido, é de se inquirir sobre as reais possibilidades de instituição e cobrança de

um novo tributo sobre o já sobrecarregado sistema de tributação nacional para a

subvenção do fundo ou ainda de se pensar sobre a racionalização do sistema de

tributação brasileiro e os mecanismos já existentes que permitiriam a manutenção

do  programa  de  renda  de  cidadania.  A  partir  de  então  poderá  ser  possível  o

delineamento de uma intervenção política e legal a fim de dar efetividade ao direito

de Renda Básica de Cidadania no Brasil.
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CONCLUSÃO

Apesar  da  redução  de  desigualdades  observada  recentemente,

principalmente no período de 2001 a 2005, o Brasil continua um país com índices de

pobreza alarmantes. 
Exemplo disso é o fato de mais de 25% da população ainda viver  em

situação de pobreza com uma renda per capita de menos de US$5,5/dia, segundo

padrões do Banco Mundial. Além disso, o equivalente ao Estado do Ceará  vive em

situação de extrema pobreza com uma renda domiciliar per capita de R$85 mensais,

conforme linha de pobreza do Programa Brasil sem miséria.
Tais índices são sustentados por uma incapacidade dos mecanismos de

mercado em serem suficientes para distribuir eficientemente a riqueza produzida no

país,  em particular  entre aquelas camadas populacionais mais pobres,  o que se

traduz na rigidez tanto da pobreza absoluta quanto na elevada concentração de

renda no país, em que o 1% da população com os maiores rendimentos ganha 36

vezes mais que metade da população com os 50 menores rendimentos.
Neste contexto, desenvolveu-se, por meio do governo federal, uma rede

de  proteção  social  orientada  por  uma  política  que  privilegiou  programas  de

transferência  direta  de  renda,  por  exemplo,  o  Programa Bolsa  Família,  que  têm

como finalidade a redução ou até mesmo a quebra de um ciclo intergeracional de

pobreza.
Estes programas apesar de terem contribuído significativamente para a

redução  dos  índices  de  desigualdades,  conforme  ampla  literatura  que  estuda  a

temática, ainda costumam ser objeto de críticas, fundadas antes em preconceitos do

que em evidências empíricas.
Embora  arrojada,  a  política  de  transferência  direta  de  renda  do  tipo

condicional  coexiste  no  ordenamento  jurídico  brasileiro  com um outro  projeto  de

justiça  social,  orientado por  uma filosofia  de que todo cidadão tem o direito  em

participar da riqueza da nação.
É  com  esse  viés  que  foi  editada  a  lei  que  cria  a  renda  básica  de

cidadania, que consiste no direito de todo brasileiro ou estrangeiro residente a pelo

menos cinco anos no país a receber do Estado uma prestação monetária suficiente

para  suprir  suas  necessidades  com  saúde,  alimentação  e  educação,  sem

contraprestações de qualquer ordem.
Apesar  da  criação  de  toda  uma  infraestrutura  institucional  para  a

efetivação da renda básica de cidadania, em etapas, tal direito encontra-se no limbo
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jurídico  do  país,  pois  ausência  de  regulamentação  tem impedido  a  sua  eficácia

jurídica.
Após 14 anos da edição da lei que criou a RBC o Poder Executivo ainda

não editou a norma regulamentadora, assim como também não editou a norma que

regulamenta a Política Nacional de Renda de Cidadania que tem se confundido em

seu desenho institucional com o Programa Bolsa Família. 
Também  não  resta  claro  se  a  renda  básica  de  cidadania  compõe  a

Política  Nacional  de  Renda  de  Cidadania ou  há  apenas  uma  semelhança  de

nomenclaturas.  Nesse  sentido,  a  postura  da  Secretaria  Nacional  de  Renda  de

Cidadania, órgão responsável pela execução da Política, parece desconher o papel

e até mesmo o desenho legal do direito à renda básica de cidadania. 
Ao afirmar que o PBF configura a realização da primeira etapa da renda

básica de cidadania, na medida em que praticamente universalizou a transferência

de  renda  às  camadas  mais  necessitadas  da  população  (Anexo  III),  a  SENARC

demonstra desconher o núcleo do direito à renda básica de cidadania que, coforme

a Lei criadora, é um direito universal e incondicional, garantido a todos os brasileiros

e estrangeiiros residentes no país há pelo menos cinco anos e, por tanto, não se

sujeita  aos  critérios  eleitos  pelo  Bolsa  Família  de  considerar  a  família  e  não  o

indivíduo como unidade de referência.
A renda básica  de cidadania,  bem como os demais  benefícios  dos

programas sociais de transferência de renda são instrumento de justiça e equidade

social  que visam dar efetividade ao princípio da digniade da pessoa humana por

meio do acesso a melhores condições materiais de vida. 
Não  são,  certamente,  a  solução  dos  problemas  associados  a

desigualdade de renda no Brasil, resultado de uma longa construção histórica de

exclusão social que tem negado a milhões de brasileiros os benefícios do progresso

econômico e dos ganhos de desenvolvimento. São, todavia, uma ferramenta viável e

efetiva para a construção de um país menos excludente e desigual.
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ANEXO I

Síntese dos principais programas federais de transferência direta de renda

Benefício por Prestação Continuada (BPC)
Finalidade:  assegurar  renda mensal  à  pessoa idosa com 65 anos ou mais e à

pessoa com deficiência incapacitada para o trabalho e para a vida independente,

que não possua meios de prover sua manutenção nem tê-la provida por sua família,

de modo a ampliar a cidadania dessas pessoas.
Público-alvo: pessoa  idosa  com  65  anos  ou  mais  e  pessoa  com  deficiência

incapacitada para o trabalho e para a vida independente. Em ambos os casos, a

renda familiar per capita deve ser inferior a ¼ do salário mínimo.
Benefício: 1 salário mínimo mensal.
Base legal: Arts. 203 e 204 da CF/88; art. 20 da Lei nº 8.742, de 7/12/1993; art. 34

da Lei nº 10.741, 1/10/2003; Resolução CNAS nº 130, de 15/07/2005; Resolução

CNAS nº. 145, de 15/10/2004.

Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)
Finalidade: retirar crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos da prática

do trabalho precoce, exceto na condição de aprendiz a partir de 14 anos.
Público alvo: crianças e adolescentes com idade inferior a 16 (dezesseis) anos em

situação de trabalho, exceto na condição de aprendiz a partir 14 anos.
Benefício: se famílias na área urbana: R$ 40,00 mensal por criança/adolescente, se

famílias na área rural: R$ 25,00 mensal por crianças/adolescente.
Condicionalidade:  frequência mínima da criança e do adolescente nas atividades

de ensino regular e nas ações socioeducativas e de convivência(Jornada Ampliada)

no percentual mínimo de 85% (oitenta e cinco) da carga horária mensal;
Base legal: Arts. 203 e 204, CF/88; • Lei nº. 8.742, de 7/12/1993; • Lei nº. 8069, de

13/07/1990 (Estatuto da Criança e Adolescente);  Portaria  nº.  458,  de 4/10/2001;

Portaria nº. 666, de 28/12/05 ((Integração PETI/Bolsa Família).
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Agente Jovem
Finalidade: resgatar jovens em situação de risco social, objetivando sua reinserção

no sistema educacional e sua iniciação no mercado de trabalho e favorecendo a

transformação social de sua comunidade.
Público alvo: jovens de 15 a 17 anos de idade em situação de vulnerabilidade

social.
Benefício: R$ 65,00 mensais
Condicionalidade: participação nas ações socioeducativas, conjunto de atividades

que visam propiciar  aos jovens o reconhecimento e o desenvolvimento  de suas

habilidades, formas de expressão, trajetória pessoal e expectativas;
Base legal: Arts. 203 e 204, CF/88; Lei nº. 8.742, de 7/12/1993; Portaria nº879, de

3/12/2001.

Bolsa Escola 
Finalidade: garantir renda mínima a famílias carentes que tenham filhos entre seis

e quinze anos matriculados e frequentando o ensino fundamental, contribuindo para

a redução da repetência e da evasão.
Público alvo: famílias com renda mensal per capita de até R$ 90,00 e com crianças

e/ou adolescentes em idade escolar, entre 7 e 15 anos. Benefício mensal de R$

15,00 por criança/ adolescente, limitado a três benefícios por família.
Benefício:  R$ 15,00 mensais por criança/ adolescente, limitado a três benefícios

por família (R$ 45,00)
Condicionalidade: frequência mínima de 85% (oitenta e cinco por cento) da carga

horária escolar mensal de crianças e adolescentes de seis a quinze anos de idade.
Base legal: Art. 227 e Emenda Constitucional 31, de 13/12/2000 da CF/88; Lei nº.

8069,  de  13/07/1990  (Estatuto  da  Criança  e  Adolescente);  Lei  10.219,  de

12/04/2001; Decreto nº. 38, de 28/05/2001.

Bolsa Alimentação
Finalidade: combater a desnutrição e promover as condições de saúde de crianças,

gestantes e nutrizes.
Público alvo: famílias com renda mensal per capita de até R$ 90,00 com presença

de gestantes, nutrizes e crianças entre 0 e 6 anos e onze meses de idade.
Benefício: R$ 15,00 mensais por criança, limitado a três benefícios por família (R$

45,00).
Condicionalidade:  famílias  com  criança  até  sete  anos:  levar  as  crianças  para

vacinação e manter atualizado o calendário de vacinação; levar as crianças para

pesar, medir e serem examinadas; gestantes e mães que amamentam: participar do
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pré-natal;  continuar  o  acompanhamento  após  o  parto,  participar  das  atividades

educativas  desenvolvidas  pelas  equipes  de  saúde  sobre  aleitamento  materno  e

alimentação saudável;
Base  legal:  Medida  Provisória  nº.  2.206,  de  10/08/2001;  Portaria  nº.  1.770,  de

20/09/2001; Decreto nº. 3.934, de 20/09/2001.

Auxílio Gás
Finalidade: subsidiar o preço do gás liquefeito de petróleo (GLP) gás de cozinha às

famílias de baixa renda.
Público alvo: família com renda mensal per capita até meio salário mínimo e que é

integrante do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal  ou é

beneficiária do programa “Bolsa Escola” ou “Bolsa Alimentação”.
Benefício: R$ 15,00 a cada dois meses para a família.
Condicionalidade: cumprir as condicionalidades dos programas “Bolsa Escola” ou

“Bolsa Alimentação”, caso sejam beneficiários;
Base legal: Lei nº 10.453, de 13/05/2002; Decreto nº 4.102, de 24/01/2002; Decreto

nº 6.392, de 12/03/2008.

Programa Cartão Alimentação
Finalidade: fornecimento  de  recursos  financeiros  que  devem  ser  utilizados  na

compra de alimentos, visando melhoria na qualidade de vida da comunidade.
Público alvo: família com renda familiar per capita de até meio salário mínimo.
Benefício: R$ 50,00 mensais pago à família.
Condicionalidade: destinar os recursos do benefício para a compra de alimentos
Base legal: Lei nº 10.689, de 13/6/2003; Decreto nº 4.675, de 16/04/2003.

Bolsa Família
Melhorar  as  condições  socioeconômicas  das  famílias  pobres  e  extremamente

pobres por meio de transferência direta de renda.
Público alvo: famílias em situação de pobreza com renda per capita mensal de R$

60,00 a 120,00 e extrema pobreza com renda per  capita  mensal  de até R$ R$

60,00.
Benefício mensal  básico  de  R$ 58,00 e  variáveis  de  R$  18,00,  limitado  a  três

benefícios por família
Condicionalidade:  Cumprir as mesmas condicionalidades de educação do Bolsa-

Escola, de saúde do Bolsa Alimentação e do PETI
Base legal: Lei nº 10.836, de 9/1/ 2004; Decreto nº.5.209, de 17/09/2004; Decreto

nº  6.135,  de 26/06/2007;  Decreto nº  6.157,de 16/07/2007;  Decreto nº  5.749,  de

11/04/2006.
Fonte:  adaptado de Ministério do Desenvolvimento Social  e Combate à Fome. Financiamento da
Assistência Social no Brasil. Caderno SUAS, ano 3, nº 3, Brasília: 2008. 
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ANEXO II

Lei n
o

 10.835, de 8 de janeiro de 2004

 Institui a renda básica de cidadania e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1
o

 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.

§  1
o

 A abrangência mencionada no caput deste artigo  deverá  ser  alcançada em

etapas, a critério do Poder Executivo, priorizando-se as camadas mais necessitadas

da população.

§ 2
o

 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.

§ 3
o

 O pagamento deste benefício poderá ser feito em parcelas iguais e mensais.

§ 4
o

 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.  2
o

 Caberá  ao  Poder  Executivo  definir  o  valor  do  benefício,  em  estrita

observância ao disposto nos arts.  16 e 17 da Lei  Complementar n  
o
     101, de 4 de

maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art.  3
o

 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. 2
o

 desta Lei.

Art.  4
o

 A partir  do  exercício  financeiro  de  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. 5
o

 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art16
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Brasília, 8 de janeiro de 2004; 183
o

 da Independência e 116o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Antonio Palocci Filho

Nelson Machado

Ciro Ferreira Gomes
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de  9.1.2004
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ANEXO III
Consulta realizada pelo  autor ao e-sic sistema eletrônico do serviço de 
informação ao cidadão
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