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RESUMO 

  
 Este trabalho pretende analisar os projetos do Senador Eduardo Matarazzo Suplicy sobre 

os programas de renda mínima.  Inicialmente, serão apresentados os fundamentos teóricos acerca 

da renda mínima e expostos alguns dados sobre a pobreza e a miséria no país. 

 Apresentado este panorama inicial, será feita uma breve exposição sobre algumas 

experiências de renda mínima implantadas no Brasil e no mundo.  Com esta base de informações, 

serão avaliados e discutidos os projetos do Senador. 

 Objetiva-se demonstrar como os projetos do Senador Suplicy causarão impacto na 

estrutura da sociedade brasileira e atuarão como ferramentas de erradicação e diminuição da 

pobreza, da miséria e da exclusão social. 
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INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho propõe-se a apresentar os projetos do Senador Eduardo Matarazzo 

Suplicy (PT-SP) sobre o programa geral de renda mínima e demonstrar como este programa pode 

funcionar como um mecanismo de redução da pobreza, da miséria e da desigualdade social no 

Brasil. 

 

 A monografia será dividida em quatro capítulos.  O primeiro capítulo realizará uma 

avaliação teórica sobre alguns autores escolhidos e as suas contribuições para a compreensão da 

importância de programas de renda mínima.   

 

O segundo capítulo fará uma análise da situação atual da pobreza e da concentração de 

renda no Brasil, através de leituras de dados recentes produzidos pelo IBGE.  Esta análise será 

feita em nível nacional, por regiões, e principalmente por regiões metropolitanas, já que estas 

apresentam um grau maior de homogeneidade, o que permite uma leitura mais acurada e realista 

da base de dados. 

 

O terceiro capítulo, inicialmente, exporá algumas experiências já adotadas de programas de 

renda mínima no Brasil e no exterior.  Nesse capítulo será feita a avaliação dos projetos do 

Senador Suplicy e verificar-se-ão a sua consistência com os princípios da solidariedade social e a 

sua adequação à conjuntura atual de pobreza, miséria e exclusão social. 

 

O quarto capítulo será a conclusão desta monografia, onde será avaliada a viabilidade da 

implantação do programa de renda mínima do Senador Suplicy e a importância da sua 

implementação para a redução da pobreza que assola o nosso país. 

 

Haverá ainda dois anexos.  O primeiro apresentará os projetos de lei do Senador já 

apresentados no Congresso Nacional, assim como os princípios constitucionais que os norteiam. 

O segundo anexo realizará uma breve exposição sobre as características e os elementos básicos 

que deve apresentar a renda mínima, segundo o BIEN (Basic Income European Network). 

 

 



 8 

 

CAPÍTULO I – REFLEXÕES TEÓRICAS SOBRE A RENDA MÍNIMA 

 

I.1 – Um breve histórico 

 

 O livro do Senador Suplicy, de 2002, “Renda de Cidadania: A saída é pela porta” 

fornece de forma bastante clara e transparente um elaborado histórico sobre a formação do 

conceito de renda mínima. A idéia de solidariedade social e de uma distribuição de renda mais 

justa e igualitária é bastante antiga na história do  pensamento ocidental.  Thomas More, autor do 

livro A Utopia, cita em um dos trechos da obra  que o seu personagem Rafael Hitlodeu mantém 

um diálogo com outro personagem e com um cardeal arcebispo sobre a pena de morte, que 

recém-implantada na Inglaterra, não estava contribuindo para diminuir os roubos, os assaltos e a 

criminalidade: 

 

 “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”. (More, apud 

Suplicy, 2002:41) 

  

 More teve um lampejo visionário, pois vislumbrou que a solução para os problemas 

sociais não era baseada somente na rigidez do sistema penal, mas também na instituição de uma 

reforma na distribuição de renda da sociedade, através de uma renda mínima garantida a todos.  

 

 Rousseau foi um dos grandes teóricos do Iluminismo, época em que foram questionados 

diversos hábitos de obediência cega e inquestionável às autoridades religiosas, políticas e sociais 

e onde se lançaram as bases do moderno pensamento ocidental, através do exame das idéias sob a 

luz penetrante da razão humana.  

 

 Ele lançou as sementes do pensamento sobre a solidariedade social.  Avaliou a sociedade 

em transformação e a nova ordem social que se instalava com o advento da economia de 

mercado, também conhecida como capitalismo.  Verificou que o individualismo estava se 

tornando uma prática danosa ao convívio social e advogou a necessidade de buscar uma 
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sociedade que buscasse satisfazer os interesses coletivos.  Em sua obra O Contrato Social 

(1762/1991) postulou a necessidade de um estado republicano em que cidadãos renunciassem 

livremente à vontade individual em favor da vontade geral da sociedade, mas conservassem o 

direito à voz no estabelecimento das leis que governariam suas vidas. 

 

 As idéias de Rousseau foram fundamentais para a formação do Estado moderno, tal qual 

nós o conhecemos, e influenciaram de forma decisiva a Revolução Francesa e a Independência 

Norte-americana. Este pensador afirma (1762/1991) que o direito que cada particular tem sobre 

seus próprios bens está sempre subordinado ao direito que a comunidade tem sobre todos, sem o 

qual não teria solidez o liame social, nem força verdadeira o exercício da soberania. Com este 

raciocínio, ele solidifica que os interesses individuais devem ser respeitados, mas que os 

interesses da coletividade estão acima de qualquer interesse individual. 

 

 Rousseau também afirma que o pacto fundamental, em lugar de destruir a igualdade 

natural,  substitui por uma igualdade moral e legítima aquilo que a natureza poderia trazer de 

desigualdade física entre os homens, que, podendo ser desiguais na força ou no gênio, tornam-se 

iguais por convenção e direito.  

 

Estes argumentos de Rousseau são fundamentais para a formação do Estado moderno, 

mas também serviram de alicerce para a idéia de renda básica, uma vez que é de sua autoria a 

idéia de que os interesses da coletividade devem sobrepujar os interesses individuais.  Esta 

coletividade deve ser uma representação da vontade popular e deve seguir um conjunto de leis. 

 

Outro a elaborar escritos  consistentes sobre o tema foi Thomas Paine (1796/1974), que 

foi um dos grandes idealizadores das Revoluções americana e francesa.   Em seu ensaio Justiça 

agrária, datado de 1795 e enviado ao Parlamento e ao Diretório da França, Paine notou que a 

pobreza era relacionada com a civilização e com a instituição da propriedade privada.  O conceito 

de Paine sobre o direito inalienável de participar da riqueza da nação foi bastante interessante.  

Ela comparou o padrão de vida europeu à época com a situação dos índios americanos e observou 

que não existia o padrão de propriedade privada entre os índios norte-americanos.  Tudo que era 

produzido pertencia à coletividade, ninguém explorava o trabalho alheio e todos tinham tempo 

suficiente para prover a sua subsistência e ainda gozar de uma parcela considerável do dia com a 

ociosidade.  Para ele,  o advento da agricultura implantou a necessidade de existência da 
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propriedade privada, e a partir daí começa a se desenvolver o que conhecemos hoje como 

civilização, que é o objeto do estudo de Paine.  Segundo ele, a classe operária européia detinha 

uma qualidade de vida muito inferior a dos silvícolas norte-americanos, pois a jornada de 

trabalho era exaustiva, não havia tempo sobressalente para o ócio e para o descanso, e o trabalho 

pagava o suficiente apenas para a subsistência do operário. Enquanto isso, a classe nobre 

desfrutava as maravilhas da civilização, pois tinha acesso à cultura, ao lazer e podia ocupar 

bastante o tempo ocioso com jogos e atividades culturais  (Paine, apud Suplicy, 2002:173) 

 

 Este desequilíbrio preocupava Paine, pois a civilização deveria trazer benefícios a todos e 

não a uma parcela reduzida da população.  Com isto, ele postulou que todos deveriam ter o 

direito de participar da riqueza da nação, pois cada cidadão é herdeiro legítimo de sua riqueza.  

Ele argumentou que, da mesma forma que um príncipe ou um burguês herda as riquezas de seus 

antepassados e não trabalhou ou se esforçou de forma alguma para obter esta riqueza, é justo que 

todos sejam legítimos herdeiros da riqueza construída pela nação, pois “todo indivíduo nasce no 

mundo com um legítimo direito a uma certa forma de propriedade ou seu equivalente”. Paine 

propôs que se constituísse um fundo nacional, que produziria rendimentos que seriam pagos na 

forma de dividendos iguais para todos e advogou que este pagamento deveria ser visto como um 

direito, não como uma caridade. (Paine, apud Suplicy, ibidem:174)  

 

 No século XX, muitos foram aqueles que formularam a defesa de uma renda mínima, 

pertencentes aos mais diferentes ramos da Ciência.  Entre eles, podem ser citados Bertrand 

Russel e Bernard Shaw.  Um importante defensor, pertencente ao chamado Círculo de 

Cambridge, foi James E. Meade.  O próprio John Maynard Keynes, considerado por muitos como 

o maior economista do século, defendeu em sua obra “How to Pay for the War?”, que uma 

porcentagem de 2% do PIB inglês fosse reservado  para se assegurar a todas as pessoas uma 

renda básica (Suplicy, ibidem:68). 

 

 O Welfare State,  o célebre Estado do Bem Estar Social, implantado nos EUA na década 

de 30 como remédio para o grande mal que assolou o país e todo o mundo, a Grande Depressão 

Econômica, foi baseado em conceitos keynesianos. Os mecanismos fiscais passaram a ser 

adotados como uma forma de aquecer a economia, principalmente através dos gastos públicos.  A 

intervenção governamental demonstrou ser necessária para a retomada do crescimento 

econômico, ao contrário do que ocorrera até a década de 20, que foi marcada pelo excessivo 
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liberalismo econômico (Estado Mínimo), o que acabou por acarretar esta crise econômica sem 

precedentes na história do capitalismo.   O governo americano começou a adotar  diversos 

mecanismos de renda mínima, tais como seguro desemprego e a adoção de  sistemas de educação 

e saúde gratuitos, que também fizeram parte  e efetivamente se integraram à doutrina do Welfare 

State e aos conceitos keynesianos. 

 

 Também alguns dos mais ardorosos defensores do capitalismo de estilo liberal, como 

Hayek, em O caminho da servidão (1944), Stigler em The Economics of Minimum Wage 

Legislation (1946), e Milton Friedman, em Capitalismo e Liberdade (1962) defenderam a 

proposição de uma renda mínima, com grande destaque para Friedman, que foi quem realmente 

popularizou esta idéia de uma renda mínima por sua influência no pensamento econômico da 

direita neoliberal e por sua envergadura e respeitabilidade no meio intelectual. A sua contribuição 

foi inestimável para a propagação da renda de cidadania. Em seu livro Capitalismo e Liberdade 

(1962), Friedman advogou que o imposto de renda negativo é o meio mais eficaz para combater a 

pobreza. 

 

 O imposto de renda negativo é um programa de ajuda ao pobre, independentemente de 

ofício ou profissão.  É um auxílio incondicional, dado pela situação econômica dos beneficiários 

e não por serem membros de um certo grupo de idade, de salário ou de ocupação.  O imposto de 

renda negativo não deveria impedir nem atrapalhar o funcionamento do mercado (Friedman, 

apud Suplicy, 2002:69). 

 

 Friedman defendeu então a adoção de um imposto de renda negativo, nos seguintes 

moldes:  isenção de $ 600 por pessoa em termos de imposto de renda federal (mais um mínimo 

de 10% de dedução uniforme).  Isto significa que se um indivíduo recebesse renda de $ 100 em 

excesso, após o cálculo da isenção e da educação, pagaria certo imposto.  Da mesma forma, se a 

renda fosse menos $ 100, isto é $ 100 abaixo da isenção mais a dedução, teria de pagar um 

imposto negativo, isto é, receber subsídio.  Se a taxa de subsídio fosse, digamos, 50%, receberia $ 

50.  Ou seja, se o cidadão  não tivesse nenhuma renda e, para efeitos de simplificação, nenhuma 

dedução,  e a taxa fosse constante, receberia $ 300 (Friedman, apud Suplicy, ibidem:70). 

 

 Friedman verificou que as vantagens de tal prática eram bem claras e evidentes, uma vez 

que o benefício se apresentaria da forma mais útil possível, ou seja, em dinheiro. Seria um 
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sistema transparente, pois explicita o custo que impõe à sociedade e opera fora do mercado.  O 

sistema se encaixaria na metodologia de imposto de renda norte-americano e diminuiria os custos 

administrativos, se comparado com os sistemas em vigor.  Outra vantagem bastante interessante 

seria a diminuição do grau de intervenção governamental, já que daria maior liberdade de escolha 

sobre o que fazer com o dinheiro (Friedman, apud Suplicy, ibidem:70). 

 

 Pela sucinta análise destes grandes expoentes do pensamento ocidental, é possível 

verificar que a existência de uma rede de proteção social como, ao menos, a renda mínima é uma 

idéia defendida pelas mais distintas e antagônicas correntes, que vão desde marxistas  de estilo 

social- democrata até liberais ultra-ortodoxos, passando pelos keynesianos.  Há uma 

convergência relativa na convicção de que existe a necessidade de proteção ativa dos mais pobres 

através da renda mínima, embora a base teórica para que se chegue a esta conclusão é 

proveniente de matrizes ideológicas completamente diferentes. 
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CAPÍTULO II – A SITUAÇÃO ATUAL DA POBREZA E DA MISÉRIA NO 

BRASIL 

 

II.1 – Concentração Espacial da População Brasileira 

 

 O Brasil conta atualmente com a população aproximada de 160.336.471 de habitantes 

(IBGE, 1999), segundo a Pesquisa Anual por Amostras de Domicílio (PNAD) de 1999.   Deste 

total, aproximadamente 127.751.405 (IBGE, 1999) de habitantes vivem em áreas urbanas, 

segundo a mesma PNAD de 1999, o que representa 79,67% da população total do país. 

 

 Será feita uma análise da situação atual de pobreza no país, a partir dos dados extraídos de 

diversas tabelas constantes na síntese dos indicadores sociais de 2000 do itílico do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Foram retirados  os Estados da Federação de todas 

as tabelas, para que se faça uma análise mais precisa e homogênea com os dados relativos às 

grandes regiões e às regiões metropolitanas.  Como a população urbana do país é de atualmente 

79,67% da população total, a análise dos dados será focada principalmente nos dados obtidos das 

nove principais regiões metropolitanas do país: Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Rio de 

Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre. 

 

 Pela observação da tabela 1, conclui-se que 48,19% da população urbana  brasileira é 

composta de homens e 51,01% é composta de mulheres.  O total da população urbana é assim 

dividido por regiões: 6,13% dela se encontram na região Norte, 23,09% no Nordeste, 48,65% no 

Sudeste, 15,04% no Sul e 7,22% no Centro Oeste.  A região Sudeste apresenta praticamente 

metade da população urbana, já que possui as três maiores metrópoles do país: São Paulo, Rio de 

Janeiro e Belo Horizonte. 

 

 Em termos de regiões metropolitanas, a população se divide da seguinte forma: São Paulo é 

a maior região metropolitana do país, com 17.172.564 de habitantes, representando 13,44% da 

população urbana no país.  A região metropolitana do Rio de Janeiro ocupa a segunda posição, 

com 10.384.481 habitantes, representando 8,13% da população urbana do país. Logo após as 

duas maiores cidades vem em terceiro lugar a região metropolitana de Belo Horizonte, com 
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3.653.415 habitantes, representando 2,86% da população urbana; em quarto lugar vem a região 

metropolitana de Porto Alegre, com 3.209.792 de habitantes, representando 2,51% da população 

urbana; em quinto lugar vem a região metropolitana de Recife, com 2.965.274 de habitantes, 

representando 2,32% da população urbana; em sexto lugar aparece a região metropolitana de 

Salvador, com 2.751.534 de habitantes, representando 2,15% da população urbana; em sétimo 

lugar temos a região metropolitana de Fortaleza, com 2.712.354 de habitantes, representando 

2,12% da população urbana; em oitava vem a região metropolitana de Curitiba, com 2.385.038 de 

habitantes, representando 1,87% da população urbana e por último aparece a região 

metropolitana de Belém, com 964.658 habitantes, representando a parcela de 0,76% da população 

urbana. 

 

   TABELA 1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SITUAÇÃO DO DOMICÍLIO E SEXO,  
             SEGUNDO AS GRANDES REGIÕES E REGIÕES METROPOLITANAS 

  População residente 

Grandes Regiões e Situação do domicílio e sexo 

Regiões Metropolitanas 
Urbana 

  
Total Homens Mulheres 

                    Brasil (1)  127 751 405  61 562 657  66 188 748 

              Norte (2)  7 828 407  3 835 371  3 993 036 

   Região Metropolitana de Belém   964 658   446 163   518 495 

              Nordeste  29 495 667  14 038 441  15 457 226 

   Região Metropolitana de Fortaleza  2 712 355  1 269 583  1 442 772 

   Região Metropolitana de Recife  2 965 274  1 401 783  1 563 491 

   Região Metropolitana de Salvador  2 751 534  1 295 747  1 455 787 

              Sudeste  62 151 373  29 952 595  32 198 778 

   Região Metropolitana de Belo Horizonte  3 653 415  1 747 469  1 905 946 

   Região Metropolitana do Rio de Janeiro  10 384 481  4 884 518  5 499 963 

   Região Metropolitana de São Paulo  17 172 564  8 264 274  8 908 290 

              Sul  19 210 693  9 326 308  9 884 385 

   Região Metropolitana de Curitiba  2 385 038  1 162 641  1 222 397 

   Região Metropolitana de Porto Alegre  3 209 792  1 514 648  1 695 144 

              Centro-Oeste  9 223 752  4 488 049  4 735 703 

Fonte:      PNAD/IBGE,1999 in ftp:/ftp.ibge.gov.br/Indicadores_Sociais/Síntese_de_Indicadores_Sociais_2000/tabela 1.1 
Notas:      1- Renda média das famílias com rendimento. 
   2- Exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. 

 

 É interessante realçar também que em todas as regiões e regiões metropolitanas, a 

população feminina é maior do que a masculina.  A observação de todos os dados da tabela 1 será 

muito importante para a avaliação da pobreza e dos desequilíbrios regionais vigentes no país. 

 

 



 15

II.2– A Questão da Definição da Linha de Pobreza 

 

 Rocha (1998:12) avalia que “as considerações feitas sobre os procedimentos de delimitação 

de populações pobres e indigentes com base na renda mostram que as insuficiências teóricas para 

parametrizar as necessidades não-nutricionais levam a que se utilizem, direta ou indiretamente, 

critérios relativos à satisfação das necessidades nutricionais para distinguir indigentes de não-

indigentes e pobres de não-pobres em determinada população.” 

 

 Portanto, para uma análise mais precisa sobre a pobreza, é necessário que se estabeleçam os 

conceitos de “linha de pobreza” e “linha de indigência”.  Rocha (2000a:2) define a linha de 

indigência (LI) como a “cesta alimentar de menor custo que atenda as necessidades nutricionais 

estimadas” e a linha de pobreza como “as necessidades totais de consumo no âmbito privado”. 

Ela afirma que “como não se dispõe de normas que permitam estabelecer qual o consumo 

mínimo adequado de itens não-alimentares, o valor associado a eles é obtido de forma 

simplificada, correspondendo geralmente à despesa não-alimentar observada quando o consumo 

alimentar adequado é atingindo.”  Rocha destaca que “dadas as reconhecidas diferenças espaciais 

que se verificam no Brasil, o estabelecimento dos parâmetros – linhas de indigência e linhas de 

pobreza – deve privilegiar o maior nível de detalhamento possível a partir das estatísticas 

disponíveis.  Isso implica reconhecer que resultados nacionais são a consolidação de resultados 

regionais de  precisão distinta.” 

  

 Rocha (2000b:2) classificou os países nos quais incide a pobreza absoluta em dois grupos: 

“o primeiro é formado por aqueles nos quais a renda nacional é insuficiente para garantir o 

mínimo considerado indispensável a cada um de seus cidadãos.  Desse modo, a renda per capita 

é baixa e a pobreza absoluta inevitável quaisquer que sejam as condições de sua distribuição.” 

 

 Segundo ela, o Brasil se classifica no segundo grupo, pois o nosso produto nacional é 

suficientemente elevado para garantir o mínimo necessário a todos, de modo que a pobreza é 

resultado da má distribuição de renda.  Rocha conclui que “com renda anual per capita de R$ 

5.500 – portanto, bem acima de qualquer valor que possa ser realisticamente associado à linha de 

pobreza- a incidência de pobreza no Brasil decorre da forte desigualdade na distribuição de 

rendimentos”.  O coeficiente de Gini do Brasil, índice que mede a desigualdade de renda dentro 

de um determinado espaço físico,  é um dos mais altos do mundo.  É um absurdo que um país 
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com o tamanho populacional, com um território tão fértil e com abundantes recursos naturais seja 

tão injusto. O grau de desigualdade é tão elevado, que mesmo com melhorias significativas do 

rendimento na base da distribuição, como as que aconteceram após a implantação do Plano Real, 

o coeficiente de Gini acaba sendo pouco afetado. 

 

 Rocha (2000b:17) estabelece linhas de pobreza para setembro de 1997.  Ela esclarece que é 

comum fixar nacionalmente um dado patamar de renda em termos de salário mínimo: com 

freqüência dois por família ou ½ salário mínimo per capita.  Para ela, este procedimento tem a 

desvantagem de estabelecer um parâmetro sem garantia de que ele permita cobrir o custo 

associado ao atendimento do conjunto das necessidades básicas, além de ignorar a existência de 

diferenciais geográficos deste custo. 

 

 Sendo assim, Rocha estabelece as linhas de pobreza para setembro de 1997 com duas 

características básicas: “a primeira é que não são linhas de pobreza normativas, isto é, não 

refletem uma estrutura de consumo otimizado ou padrão, mas a estrutura de consumo observada 

em populações de baixa renda a partir de pesquisas de orçamentos familiares. A segunda 

característica é que, reconhecendo que existem significativas discrepâncias entre padrões de 

consumo e preços ao consumidor entre as regiões, e conforme o local de residência 

(metropolitano, urbano ou rural), foram estabelecidas linhas de pobreza que levam em conta esses 

diferenciais”. 

 

 Conclui-se que a linha de pobreza e a linha de indigência assumem valores distintos para 

cada região metropolitana, considerando as necessidades nutricionais básicas de seus cidadãos e a 

estrutura regional de preços.  Utilizando–se a Pesquisa de Orçamentos Familiares  (POF), 

realizada nos anos de 1987 e 1988 (Rocha, 2000b:18), ela estabeleceu alguns parâmetros para as 

linhas de pobreza per capita em salários mínimos e em reais.  Em Belém, a linha de pobreza 

estabelecida foi de 0,68 salário mínimo e R$ 81,04.  Em Fortaleza, esta linha foi igualmente de 

0,68 salário mínimo e em reais foi de R$ 81,70.  Recife apresentou 0,95 salário mínimo como a 

linha de pobreza e R$ 114,46.  Já Salvador apresentou 0,88 salário mínimo como a linha de 

pobreza e R$ 106,07.  Na Região Sudeste, a mais rica do país, Belo Horizonte apresentou 0,83 

salário mínimo como linha de pobreza e R$ 99,82.  O Rio de Janeiro apresentou 

aproximadamente 1 salário mínimo como linha de pobreza, o que correspondia em 1997 a R$ 

119,78. E São Paulo, a região metropolitana mais rica e populosa do país, apresentou em 1997 
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1,27 salários mínimos como linha de pobreza, o que equivalia a R$ 152,51.  No Sul, Curitiba 

apresentou 0,79 salário mínimo e R$ 95,04 como linha de pobreza e Porto Alegre teve 0,61 

salário mínimo e R$ 73,02 como a linha de pobreza. 

 

 Nas tabelas 2 e 3 serão observados os dados referentes à renda familiar mensal, em reais e 

em salários mínimos dos 10% mais ricos, dos 10% mais pobres e dos 40% mais pobres e será 

estabelecida uma relação entre estas rendas.  A tabela 2 refere-se a 1992 e a tabela 3 refere-se a 

1999. 

 

TABELA 2 – RENDA MÉDIA FAMILIAR PER CAPITA, EM REAIS E EM SALÁRIOS MÍNIMOS, DOS 
10% MAIS RICOS E DOS 10% E 40% MAIS POBRES E RELAÇÃO ENTRE RENDAS MÉDIAS, 

SEGUNDO AS GRANDES REGIÕES E REGIÕES METROPOLITANAS / 1992 (1) 

  Renda média familiar per capita Relação entre 

Grandes Regiões e Em R$ Em salário mínimo 
rendas médias 

Regiões Metropolitanas 
10% mais 

pobres 
40% mais 

pobres 
10% mais 

ricos 

10% mais 
pobres 

(A) 

40% mais 
pobres 

(B) 

10% mais 
ricos 
(C) 

C/A C/B 

1992 

                    Brasil (2) 18,42 50,54  1 053,09 0,14 0,37 7,74 57,18 20,84

              Norte (3) 17,60 42,66   790,14 0,13 0,31 5,81 44,90 18,52

   Região Metropolitana de Belém 24,44 53,21  1 118,15 0,18 0,39 8,22 45,75 21,01

              Nordeste 10,11 27,47   605,55 0,07 0,20 4,45 59,87 22,05

   Região Metropolitana de Fortaleza 19,35 43,51   882,33 0,14 0,32 6,49 45,61 20,28

   Região Metropolitana de Recife 19,58 43,98   938,05 0,14 0,32 6,90 47,90 21,33

   Região Metropolitana de Salvador 26,10 57,68  1 290,93 0,19 0,42 9,49 49,46 22,38

              Sudeste 30,55 71,70  1 227,26 0,22 0,53 9,02 40,17 17,12

   Região Metropolitana de Belo Horizonte 31,66 66,84  1 318,52 0,23 0,49 9,69 41,65 19,73

   Região Metropolitana do Rio de Janeiro 41,37 88,23  1 578,10 0,30 0,65 11,60 38,15 17,89

   Região Metropolitana de São Paulo 42,85 95,59  1 463,71 0,32 0,70 10,76 34,16 15,31

              Sul 27,54 65,49  1 112,41 0,20 0,48 8,18 40,39 16,99

   Região Metropolitana de Curitiba 34,48 74,72  1 367,68 0,25 0,55 10,06 39,66 18,30

   Região Metropolitana de Porto Alegre 40,94 91,08  1 451,43 0,30 0,67 10,67 35,45 15,94

              Centro-Oeste 24,51 53,92  1 139,88 0,18 0,40 8,38 46,50 21,14

Fonte:      PNAD/IBGE,1999 in ftp:/ftp.ibge.gov.br/Indicadores_Sociais/Síntese_de_Indicadores_Sociais_2000/tabela 6.11(a) 
Notas:      1- Em 1992, valores inflacionados pelo INPC com base em setembro de 1999 e expressos em salários mínimos de 1999. 
   2- Renda média das famílias com rendimento. 
   3- Exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. 
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TABELA 3 – RENDA MÉDIA FAMILIAR PER CAPITA, EM REAIS E EM SALÁRIOS MÍNIMOS, DOS 
10% MAIS RICOS E DOS 10% E 40% MAIS POBRES E RELAÇÃO ENTRE RENDAS MÉDIAS, 

SEGUNDO AS GRANDES REGIÕES E REGIÕES METROPOLITANAS / 1999 (1) 

  Renda média familiar per capita Relação entre 

Grandes Regiões e Em R$ Em salário mínimo 
rendas médias 

Regiões Metropolitanas 
10% mais 

pobres 
40% mais 

pobres 
10% mais 

ricos 

10% mais 
pobres 

(A) 

40% mais 
pobres 

(B) 

10% mais 
ricos 
(C) 

C/A C/B 

1999 

                    Brasil (2) 28,26 68,32  1 511,67 0,21 0,50 11,12 53,48 22,13

              Norte (3) 27,51 58,00  1 097,30 0,20 0,43 8,07 39,89 18,92

   Região Metropolitana de Belém 31,96 65,90  1 444,65 0,24 0,48 10,62 45,20 21,92

              Nordeste 17,48 39,45   900,36 0,13 0,29 6,62 51,51 22,82

   Região Metropolitana de Fortaleza 26,28 53,37  1 304,11 0,19 0,39 9,59 49,62 24,44

   Região Metropolitana de Recife 27,48 56,32  1 476,55 0,20 0,41 10,86 53,73 26,22

   Região Metropolitana de Salvador 29,05 64,58  1 701,02 0,21 0,47 12,51 58,55 26,34

              Sudeste 44,87 96,55  1 784,08 0,33 0,71 13,12 39,76 18,48

   Região Metropolitana de Belo Horizonte 42,07 87,53  1 937,88 0,31 0,64 14,25 46,06 22,14

   Região Metropolitana do Rio de Janeiro 56,49 115,59  2 175,41 0,42 0,85 16,00 38,51 18,82

   Região Metropolitana de São Paulo 57,57 122,00  2 238,91 0,42 0,90 16,46 38,89 18,35

              Sul 37,64 86,27  1 571,63 0,28 0,63 11,56 41,76 18,22

   Região Metropolitana de Curitiba 51,63 108,26  2 127,28 0,38 0,80 15,64 41,20 19,65

   Região Metropolitana de Porto Alegre 50,43 111,47  2 247,47 0,37 0,82 16,53 44,56 20,16

              Centro-Oeste 36,04 74,72  1 581,45 0,27 0,55 11,63 43,88 21,16

Fonte:      PNAD/IBGE,1999 in ftp:/ftp.ibge.gov.br/Indicadores_Sociais/Síntese_de_Indicadores_Sociais_2000/tabela 6.11(b) 
Notas:      1- Em 1992, valores inflacionados pelo INPC com base em setembro de 1999 e expressos em salários mínimos de 1999. 
   2- Renda média das famílias com rendimento. 
   3- Exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. 

 

 As tabelas 2 e 3 permitem efetuar uma análise dos efeitos do Plano Real sobre a renda de 

todos os brasileiros , já que o período analisado vai de 1992 a 1999, e o plano foi implantado em 

1o de junho de 1994.  Pode-se observar que a renda mensal per capita dos 10% mais pobres 

apresentou um aumento no período de 53,42% em todo o território nacional, a renda dos 40% 

mais pobres aumentou 35,18% no período e a dos 10% mais ricos aumentou 43,55%.  Isto 

significa que houve um aumento proporcionalmente maior para a renda dos 10% mais pobres em 

relação à renda dos 40% mais pobres.  

 

 Houve uma redistribuição de renda na base da pirâmide, com a diminuição proporcional da 

renda dos 40% mais pobres para os 10% mais pobres. A situação dos 10% mais pobres 

apresentou uma melhoria significativa, destacando-se o aumento da renda média mensal familiar 

per capita no Nordeste em 72,90%, de R$ 10,11 para R$ 17,48, o que demonstra que os 10% 

mais pobres do Nordeste ainda apresentam uma situação de absoluta penúria e miséria, apesar do 

enorme aumento de suas rendas per capita.  Os 40% mais pobres no Nordeste tiveram um 
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aumento na renda  média familiar per capita de 43, 61%, portanto proporcionalmente menor do 

que a aumento da renda média familiar per capita dos 10% mais ricos, que foi de 48,68%. 

Observa-se que nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte 

ocorreu um aumento praticamente proporcional, em torno de 30%, na renda dos 10% e dos 40% 

mais pobres.  Portanto, não houve na região Sudeste, a mais rica do país, uma redistribuição 

significativa da renda entre os 10% e os 40% mais pobres.  Em São Paulo, a maior e mais rica 

cidade do país, observa-se que houve até um acréscimo significativo da concentração de renda, 

pois a renda familiar mensal per capita média dos 10% mais ricos aumentou em 52,96%, de R$ 

1.578,10 para R$ 2.238,91. 

 

 Analisando-se a renda média mensal familiar per capita em salários mínimos de toda a 

população brasileira, observa-se que com exceção das regiões Sul e Sudeste mais as respectivas 

regiões metropolitanas, a renda média mensal familiar per capita  dos 40% mais pobres em 

salários mínimos é de menos de metade do salário mínimo,em ambos os períodos analisados. 

Estes dados demonstram, de acordo com os estudos de Rocha (2000b:18), que os 40% mais 

pobres das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste se encontram abaixo da linha de pobreza de 

suas respectivas regiões metropolitanas, isto é, vivem em estado de indigência. Mesmo nas 

regiões Sul e Sudeste, a renda mensal familiar per capita  dos 40% mais pobres é inferior a um 

salário mínimo, o que coloca toda esta camada da população também abaixo da linha de pobreza 

de sua respectiva região metropolitana (Rocha, 2000b:18), vivendo em situação de indigência.  É 

uma situação de absoluta calamidade pública, pois os 40% mais pobres das regiões 

metropolitanas representam mais de 51 milhões de habitantes e a tabela demonstra que estas 

unidades familiares vivem com menos de um salário mínimo per capita por mês em todo o país, 

sendo que no Norte, Nordeste e Centro-Oeste esta faixa dos 40% mais pobres  vive com menos 

de meio salário mínimo per capita. Isto significa que estes cidadãos brasileiros, de todas as 

regiões metropolitanas, estão vivendo numa situação de indigência.  

 

 A mudança da relação entre as rendas médias é um importante reflexo dos efeitos 

distributivos do Plano Real e dos seus reais efeitos sobre a pobreza.  A relação entre a renda dos 

10% mais ricos e dos 10% mais pobres melhorou 6,47% o que significa que houve uma tímida 

mudança na distribuição de renda.  Esta mudança, conforme será explicado abaixo, refere-se a 

todo o país, porque em 8 das 9 principais regiões metropolitanas a relação entre a renda dos 10% 

mais ricos e dos 10% mais pobres aumentou significativamente. Em 1992, em todo o país, os 
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10% mais ricos eram 57,18 vezes mais ricos em média do que os 10% mais pobres, e em 1999 

esta proporção diminuiu para 53,48 vezes.  Esta aparente melhoria maquia, na verdade, o 

verdadeiro efeito do Real: em 1992, os 10% mais ricos eram 20,84 vezes mais ricos em média do 

que os 40% mais pobres (que logicamente englobam os 10% mais pobres), já em 1999, esta 

proporção aumentou para 22,13.  Isto significa que a aparente melhoria da distribuição de renda 

entre os 10% mais ricos e mais pobres foi efetivamente absorvida pelos 40% mais pobres.  Houve 

uma redistribuição na base da pirâmide, com o achatamento dos níveis intermediários e uma 

tímida melhora na base da pirâmide.  Considerando as regiões metropolitanas, somente em Belém 

(1,20%) ocorreu uma mudança para melhor da distribuição de renda entre os 10% mais ricos e os 

10% mais pobres.  Em todas as outras regiões metropolitanas, agravou-se o problema da 

concentração de renda, pois a relação entre os 10% mais ricos e os 10% mais pobres aumentou 

significativamente: em Fortaleza aumentou 8,79%, em Recife aumentou 12,17%, em Salvador 

aumentou 18,38%, em Belo Horizonte aumentou 10,59%, no Rio de Janeiro aumentou 0,94%, em 

São Paulo aumentou 13,85%, em Curitiba aumentou 3,88% e em Porto Alegre aumentou 25,70%.   

 

 Nas grandes regiões, que incluem as áreas rurais e as cidades de pequeno e médio porte, 

houve uma tímida melhora na relação entre os 10% mais ricos e os 10% mais pobres, com 

exceção da região Sul, onde esta relação aumentou 3,39%.  Na região Norte, a relação melhorou 

11,16%, no Nordeste melhorou 13,96%, no Sudeste melhorou 1,02% e no Centro-Oeste 

melhorou 5,63%. 

 

 Em compensação, em todas as grandes regiões e regiões metropolitanas ocorreu um 

aumento na relação entre os 10% mais ricos e os 40% mais pobres. 

   

 A leitura de todos estes dados permite avaliar que durante toda a década de 90, a “fatia do 

bolo” pertencente à camada dos 10% mais ricos da população continuou praticamente a mesma.  

Ocorreu que, com o advento do Plano Real, houve uma “transferência” da fatia mais pobre do 

bolo, uma redistribuição dos 40% mais pobres para os 10% mais pobres.  A situação de pobreza e 

miséria continua absurda, pois conforme o constatado anteriormente, os 40% mais pobres da 

população brasileira, que representam mais de 64 milhões de habitantes, vivem com menos de 1 

salário mínimo mensal por mês, sendo que nas regiões mais pobres (Norte, Nordeste e Centro-

Oeste) a renda desta camada da população é de menos de meio salário mínimo por mês, ou seja, 
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pelo menos 40% da população brasileira vive em situação de indigência, conforme os estudos de 

Rocha (2000b:18). 

 

Serão analisadas mais duas tabelas, as de número 4 e 5, que tratam de classes de renda média 

familiar per capita para famílias com crianças de 0 a 14 anos. Estas tabelas buscam enfatizar a 

questão da pobreza no país, embora utilizem um espaço amostral limitado, pois se referem 

somente às famílias com crianças entre 0 e 14 anos. 

 

Verifica-se que em 1992, a quantidade de pessoas que viviam em famílias com crianças de 0 

a 14 anos era de 24.009.632 em todo o país.  Deste total, 35,7% viviam com renda per capita 

mensal inferior a meio salário mínimo e 26% com renda entre ½ salário mínimo e 1 salário 

mínimo, totalizando a absurda proporção de 61,7% da população com crianças entre 0 e 14 anos 

vivendo mensalmente com menos de 1 salário mínimo per capita.  Esta é a fase que a criança 

necessita de melhores condições de vida, pois é a fase primordial de sua formação moral, 

intelectual, psíquica e em termos de saúde. 

TABELA 4 – FAMÍLIAS COM CRIANÇAS DE 0 A 14 ANOS, POR CLASSES DE RENDIMENTO 
FAMILIAR PER CAPITA EM SALÁRIOS MÍNIMOS, SEGUNDO AS GRANDES REGIÕES E REGIÕES 

METROPOLITANAS / 1992 (1) 

  Famílias com crianças de 0 a 14 anos de idade 

Grandes Regiões e   Classes de renda mensal familiar per capita em salários mínimos (%) 

Regiões Metropolitanas Total 
(2) Até 1/2 

Mais de 
1/2 até 1 

Mais de 
1 a 2 

Mais de 
2 a 3 

Mais de 
3 a 5 

Mais de 
5 

1992 

                    Brasil (3)  24 009 632 35,7 26,0 18,5 6,2 4,2 3,0 

              Norte (4)  1 094 371 40,2 26,3 16,8 5,3 3,6 2,0 

   Região Metropolitana de Belém   154 486 33,1 28,4 18,3 5,4 5,4 3,9 

              Nordeste  6 993 786 56,7 19,3 8,2 2,4 1,8 1,2 

   Região Metropolitana de Fortaleza   409 704 41,9 29,0 14,0 4,5 2,8 2,4 

   Região Metropolitana de Recife   476 684 42,4 24,4 13,4 4,4 3,7 2,7 

   Região Metropolitana de Salvador   407 892 31,1 29,0 17,1 6,0 3,9 4,0 

              Sudeste  10 319 814 24,5 28,4 24,3 8,4 5,6 4,2 

   Região Metropolitana de Belo Horizonte   573 062 27,5 30,7 21,5 6,4 4,2 4,4 

   Região Metropolitana do Rio de Janeiro  1 547 062 18,2 29,8 27,2 8,7 6,2 5,2 

   Região Metropolitana de São Paulo  2 540 769 14,9 25,9 27,7 11,8 7,7 6,2 

              Sul  3 851 203 26,4 30,1 22,6 8,0 5,2 3,4 

   Região Metropolitana de Curitiba   372 593 22,3 27,8 24,6 8,2 6,4 4,8 

   Região Metropolitana de Porto Alegre   521 974 16,9 28,7 27,6 9,9 7,3 5,0 

              Centro-Oeste  1 691 581 34,3 30,3 18,1 5,6 4,0 3,3 

Fonte:      PNAD/IBGE,1999 in ftp:/ftp.ibge.gov.br/Indicadores_Sociais/Síntese_de_Indicadores_Sociais_2000/tabela 7.1(a) 
Notas:      1- Em 1992, valores inflacionados pelo INPC com base em setembro de 1999 e expressos em salários mínimos de 1999. 
   2- Famílias com pelo menos uma criança dentro do grupo de idade destacado. 
   3- Inclusive sem rendimento e sem declaração de rendimento. 
                4- Exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. 
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Através da análise da tabela 5, verifica-se se houve melhoria na renda das famílias com 

crianças entre 0 e 14 anos, de 1992 a 1999. 

 

TABELA 5 – FAMÍLIAS COM CRIANÇAS DE 0 A 14 ANOS, POR CLASSES DE RENDIMENTO 
FAMILIAR PER CAPITA EM SALÁRIOS MÍNIMOS, SEGUNDO AS GRANDES REGIÕES E REGIÕES 

METROPOLITANAS / 1999 (1) 

  Famílias com crianças de 0 a 14 anos de idade 

Grandes Regiões e   Classes de renda mensal familiar per capita em salários mínimos (%) 

Regiões Metropolitanas Total 
(2) Até 1/2 

Mais de 
1/2 até 1 

Mais de 
1 a 2 

Mais de 
2 a 3 

Mais de 
3 a 5 

Mais de 
5 

    1999 

                    Brasil (3)  20 066 950 27,7 25,5 21,9 8,0 6,0 5,4 

              Norte (4)   948 228 30,6 27,5 19,9 7,1 5,2 4,2 

   Região Metropolitana de Belém   98 791 26,9 24,3 20,9 7,9 5,4 7,9 

              Nordeste  5 512 832 50,2 23,5 11,6 3,7 2,5 2,3 

   Região Metropolitana de Fortaleza   345 011 36,3 29,2 15,1 5,5 4,0 3,7 

   Região Metropolitana de Recife   400 749 33,6 25,7 17,3 5,4 4,2 4,6 

   Região Metropolitana de Salvador   333 216 26,6 28,1 18,0 6,1 4,9 6,7 

              Sudeste  8 533 528 16,5 25,4 27,1 10,1 7,8 7,1 

   Região Metropolitana de Belo Horizonte   475 526 19,2 29,1 24,9 7,8 6,7 7,1 

   Região Metropolitana do Rio de Janeiro  1 298 427 12,4 23,8 30,3 10,5 8,1 8,0 

   Região Metropolitana de São Paulo  2 094 286 8,8 22,4 28,3 11,7 9,9 10,7 

              Sul  3 471 722 19,8 26,6 26,7 9,9 7,5 5,8 

   Região Metropolitana de Curitiba   363 876 11,5 23,0 31,4 10,9 8,9 7,8 

   Região Metropolitana de Porto Alegre   460 630 13,4 23,6 30,4 10,6 9,1 9,0 

              Centro-Oeste  1 569 132 24,1 30,3 21,1 7,6 5,8 6,4 

Fonte:      PNAD/IBGE,1999 in ftp:/ftp.ibge.gov.br/Indicadores_Sociais/Síntese_de_Indicadores_Sociais_2000/tabela 7.1(b) 
Notas:      1- Em 1992, valores inflacionados pelo INPC com base em setembro de 1999 e expressos em salários mínimos de 1999. 
   2- Famílias com pelo menos uma criança dentro do grupo de idade destacado. 
   3- Inclusive sem rendimento e sem declaração de rendimento. 

       4- Exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. 

 

A quantidade de pessoas que vivem em famílias com crianças de 0 a 14 anos diminuiu de 

1992 para 1999, atingindo a quantidade de 20.066.950 pessoas. Este percentual se divide da 

seguinte forma entre as Grandes Regiões: 4,7% na região Norte, 27,5% na região Nordeste, 42,5 

na região Sudeste, 17,3% na região Sul e 7,82% na região Centro Oeste.  O percentual de famílias 

com crianças na faixa de 0 a 14 anos, cuja renda mensal familiar per capita é inferior a ½ salário 

mínimo,diminuiu 22,42% e cuja renda mensal familiar per capita é inferior a 1 salário mínimo e 

superior a ½ salário mínimo diminuiu 1,92%   Apesar da redução percentual das famílias com 

crianças até 14 de idade vivendo com menos de 1 salário mínimo per capita, este percentual 

permanece bastante elevado, atingindo 53,2% das famílias. 
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Houve uma redução percentual em todas as regiões e regiões metropolitanas das famílias com 

renda familiar mensal per capita inferior a 1 salário mínimo,  de 1992 para 1999. Apesar disto, o 

percentual ainda é muito elevado.   O Nordeste aparece em mais este indicador como campeão 

nacional da indigência, pois 50,2% das famílias com crianças até 14 anos vivem com uma renda 

mensal inferior a ½ salário mínimo per capita. Nas regiões metropolitanas nordestinas, este 

percentual também é alarmante, atingindo 36,3% em Fortaleza, 33,6% em Recife e 26,6% em 

Salvador.  Em Belém, este percentual é de 26,9%, em Belo Horizonte é 19,2%, Rio de Janeiro é 

12,4%, em São Paulo este percentual atinge 8,8% (o melhor do Brasil), em Curitiba é de 11,5% e 

Porto Alegre é de 13,4%.  Isto possibilita visualizar que existem grandes bolsões de pobreza em 

todas as regiões metropolitanas, que necessitam ser erradicados.  Mesmo na região metropolitana 

de São Paulo, que possui 2.094.289 de pessoas vivendo em famílias com crianças de até 14 anos 

e apresenta o menor percentual de famílias vivendo com menos de ½ salário mínimo mensal per 

capita, 8,8% , esta quantidade de pessoas é 184.297, o que equivale a 2 Maracanãs repletos de 

miseráveis.  Nenhuma criança possui condições de se desenvolver de forma saudável, residindo 

com uma família cuja renda mensal é de menos de ½ salário mínimo para cada componente. Não 

há acesso básico a  alimentos, vestuário, cuidados de saúde, estudo e lazer para quem vive com 

esta renda.  Estas pessoas vivem à margem da sociedade, infelizmente não possuem cidadania. 

 

II.3– Indicadores de Concentração de Renda no Brasil 

 

 Conforme o exposto anteriormente, o coeficiente de Gini no Brasil é um dos mais altos do 

mundo. (Rocha, 2000b:3).   O coeficiente de Gini é um índice que mede o grau de concentração 

de uma distribuição, cujo valor varia de zero (perfeita igualdade) até um (desigualdade máxima).  

Ou seja, quanto mais perto algum país estiver de um, maior é o grau de desigualdade social.  No 

caso brasileiro, o coeficiente de Gini é igual a 0,567 (IBGE, 1999).  Os países desenvolvidos 

apresentam coeficientes de Gini bem menores, como a França, cujo coeficiente é igual a 0,35 

(Rocha, 2000b:3). 

 

 As próximas tabelas  apresentam dados da concentração de renda no período de 1992 a 

1999, o que permite  fazer uma avaliação dos efeitos do Plano Real. 
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TABELA 6 – DISTRIBUIÇÃO DO RENDIMENTO DOS 50% MAIS POBRES E DOS 
1% MAIS RICOS EM RELAÇÃO AO TOTAL DE RENDIMENTOS, SEGUNDO AS 

GRANDES REGIÕES E REGIÕES METROPOLITANAS / 1992 

Grandes Regiões e Rendimento (%) 

Regiões Metropolitanas 
50% mais pobres 1% mais rico 

1992 

                    Brasil (1) 14 13,1 

              Norte (2) 16 10,2 

   Região Metropolitana de Belém 14,3 11,3 

              Nordeste 12,9 14,7 

   Região Metropolitana de Fortaleza 15,6 12,4 

   Região Metropolitana de Recife 14,8 11,3 

   Região Metropolitana de Salvador 14 13,8 

              Sudeste 15,4 11,6 

   Região Metropolitana de Belo Horizonte 15,4 12,7 

   Região Metropolitana do Rio de Janeiro 16 12,2 

   Região Metropolitana de São Paulo 16,9 10,2 

              Sul 15,8 13,8 

   Região Metropolitana de Curitiba 15,8 11,4 

   Região Metropolitana de Porto Alegre 16 12,2 

              Centro-Oeste 14,5 17,2 

Fonte:      PNAD/IBGE,1999 in ftp:/ftp.ibge.gov.br/Indicadores_Sociais/Síntese_de_Indicadores_Sociais_2000/tabela 4.18(a) 
Notas:      1- Rendimento de todas as fontes de pessoas de 10 e mais de idade com rendimento. 
   2- Exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. 

 

 

TABELA 7 – DISTRIBUIÇÃO DO RENDIMENTO DOS 50% MAIS POBRES E DOS 1% MAIS RICOS 
EM RELAÇÃO AO TOTAL DE RENDIMENTOS, SEGUNDO AS GRANDES REGIÕES E REGIÕES 

METROPOLITANAS / 1999 

Grandes Regiões e Rendimento (%) 

Regiões Metropolitanas 
50% mais pobres 1% mais rico 

1999 

                    Brasil (1) 14 13,1 

              Norte (2) 15,1 12 

   Região Metropolitana de Belém 13,4 12 

              Nordeste 15,7 16 

   Região Metropolitana de Fortaleza 14 15,7 

   Região Metropolitana de Recife 13,3 15,4 

   Região Metropolitana de Salvador 12,3 14,1 

              Sudeste 15,1 11,7 

   Região Metropolitana de Belo Horizonte 14,7 13,7 

   Região Metropolitana do Rio de Janeiro 15,4 11,6 

   Região Metropolitana de São Paulo 16,2 10,3 

              Sul 15,1 12,6 

   Região Metropolitana de Curitiba 15,2 12,7 

   Região Metropolitana de Porto Alegre 14,7 11,9 

              Centro-Oeste 13,7 14,3 

Fonte:      PNAD/IBGE,1999 in ftp:/ftp.ibge.gov.br/Indicadores_Sociais/Síntese_de_Indicadores_Sociais_2000/tabela 4.18(b) 
Notas:     1- Rendimento de todas as fontes de pessoas de 10 e mais de idade com rendimento. 
   2- Exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. 
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Observa-se pela tabelas 6 e 7, que apesar da estabilização da moeda provocada pelo Plano 

Real, não houve qualquer melhoria na distribuição de renda do país. Estas tabelas ratificam  

exatamente o que foi analisado nas tabelas anteriores. A parcela que representa o 1% mais rico da 

população continuou  a deter  em 1999 os mesmos 13,1% da renda que detinha em 1992 e os 

50% mais pobres continuaram a deter os mesmos 14% do total de rendimentos, no período de 

1992 a 1999.  É impressionante que em todas as regiões e regiões metropolitanas, com exceção 

da grande região Nordeste, a porcentagem do Produto Interno Bruto (PIB) detida pelos 50% mais 

pobres foi reduzida.  Em todas as regiões metropolitanas, houve uma diminuição do rendimento 

apropriado pelos 50% mais pobres.  Na região metropolitana de Belém, houve uma diminuição 

de 6,4% na fatia apropriada. Em Fortaleza, esta diminuição foi de 10,6%; em Recife, a 

diminuição foi de 9,9%; na região metropolitana de Salvador, a diminuição foi de 12,5%; em 

Belo Horizonte, a diminuição foi de 4,6%; no Rio de Janeiro, a diminuição foi de 3,9%; na região 

metropolitana de São Paulo, a maior do Brasil, a diminuição foi de 3,8%; em Curitiba, a 

diminuição foi de 4,1%, e na região metropolitana de Porto Alegre a diminuição foi de 8,4%.  Por 

outro lado, a parcela representativa do 1% mais rico nas regiões metropolitanas aumentou a sua 

participação na “fatia do bolo”, com exceção da região metropolitana do Rio de Janeiro e da 

região metropolitana de Porto Alegre, onde houve a diminuição de 5,1% e de 2,5%, 

respectivamente.  Nas outras regiões metropolitanas, ocorreu um aumento da participação do 1% 

mais rico.  Em Belém, houve um aumento de 17,5%; em Fortaleza, aconteceu um aumento de 

25,9%; em Recife, o aumento foi de 35,9%; em Salvador, houve um aumento de 2,2%; em Belo 

Horizonte, o aumento foi de 8%; na região metropolitana de São Paulo, o aumento foi de 0,5%, e 

em Curitiba, o aumento foi de 11,2%. 

 

Pela análise de todas estas tabelas, pode-se verificar que a pobreza e a indigência são 

problemas extremamente sérios e atuais no Brasil.  A renda no país é mal distribuída e uma 

porcentagem alarmante da população vive com menos de 1 salário mínimo mensal per capita 

(pelo menos 40%, segundo a tabela  que avalia a renda média familiar per capita, em reais e em 

salário mínimo, dos 10% mais ricos e dos 10% e 40% mais pobres e relação entre rendas médias), 

sendo que nas regiões Nordeste, Centro Oeste e Norte o grau de pobreza é ainda mais alarmante, 

pois segundo esta mesma tabela, os 40% mais pobres vivem com renda mensal per capita inferior 

a meio salário mínimo.   Mesmo na região Sudeste, a mais rica do país, a renda é mal distribuída 

e como é também a região mais rica, é certamente a área de maiores contrastes no país. 
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Esta pobreza calamitosa transforma o país numa terra extremamente injusta.  Somos um país 

industrializado, com uma das maiores economias do planeta, com muitas terras agricultáveis e 

recursos naturais, entretanto há milhões de pessoas passando fome.  Não há problema mais real e 

concreto do que a fome. Trata-se de uma questão absolutamente urgente, pois existem cidadãos 

realmente morrendo de fome. 

 

Além das  iniciativas da sociedade civil organizada, é preciso que haja também uma iniciativa 

do Estado para contornar e ajudar a superar esta vergonhosa situação, já que o Estado é um dos  

Entes que tem possibilidade de agir no sentido de modificar este quadro social.  A solidariedade 

social precisa ser praticada, o Estado precisa efetivamente praticar os ideais do Iluminismo de 

Igualdade, Liberdade e principalmente, Fraternidade.  Os projetos do Senador Suplicy (PT-SP) 

surgem como uma luz no final do túnel, como uma forma de se praticar efetivamente a 

solidariedade social e de diminuir a pobreza, a miséria e a exclusão social no nosso país. 

 

No próximo capítulo, serão expostos e analisados os projetos do Senador Suplicy, além de 

outras práticas já adotadas no Brasil e no mundo. 
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CAPÍTULO III – OS PROJETOS DO SENADOR SUPLICY 

 

III.1 – A experiência inovadora e pioneira do Alasca 

 

O estado norte-americano do Alasca é o primeiro ente político do planeta a adotar a renda 

incondicional de cidadania.  Atribui como requisito necessário apenas que o cidadão resida há um 

ano ou mais no Alasca.  A idéia se originou com o prefeito Jay Hammond, que acabou se 

tornando governador no período de 1974 a 1982.  Ele observou que a sua cidade arrecadava um 

valor extraordinário com a pesca,mas que os seus moradores ainda permaneciam em situação de 

pobreza. Sugeriu, então, a criação de um imposto de 3% sobre o valor arrecadado com a pesca, 

para que constituísse um fundo para todos.  Propôs também a redução do valor do imposto sobre 

a propriedade e conseguiu que ambas as medidas fossem adotadas (Suplicy, 2002:86). 

 

Em 1976, Haymond propôs a criação de um fundo constituído por 25% dos royalties da 

exploração dos recursos, que foi aprovado num referendum popular. Em 1980, propôs que 50% 

dos royalties fossem destinados ao Fundo Permanente do Alasca, instituindo um pagamento 

igual, anualmente, a todos os habitantes do estado (Suplicy, ibidem:86). 

 

A experiência tem sido um sucesso completo, pois o dividendo evoluiu de pouco mais de 

US$ 300 no começo dos anos 80 e progrediu para US$ 1963,86 em 2000.  Uma família com 4 

pessoas recebe anualmente quase US$ 8.000,00 (Suplicy, ibidem:88).  

 

III.2 – Algumas experiências de complementação de renda adotadas no Brasil 

 

O município pioneiro na implantação da renda mínima foi Campinas, que por ato de  seu 

prefeito José Roberto Magalhães Teixeira, enviado à Câmara Municipal em 1994, adotou o 

Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima – PGRFM para todas as famílias com renda 

inferior a meio salário mínimo mensal e com crianças de até 14 anos na escola.  Esta renda atuava 

como uma espécie de imposto de renda negativo, com o objetivo de completar meio salário 

mínimo per capita.   A condição exigida era de que as famílias residissem em Campinas há pelo 
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menos dois anos antes da promulgação da lei.  Em 2001, cerca de 2500 famílias estavam sendo 

beneficiadas com o programa (Suplicy, ibidem:126). 

 

Outro pioneiro a implantar um  programa de renda mínima no Brasil foi o ex- governador 

do Distrito Federal, Cristovam Buarque.  Logo na sua primeira semana de governo, em 1995, 

anunciou o início do Programa Bolsa Escola, segundo o qual toda família que não ganhasse ao 

menos meio salário mínimo mensalmente per capita, com crianças de 7 a 14 anos, residindo no 

Distrito Federal há pelo menos cinco anos, teria o direito de receber um salário mínimo por mês, 

desde que suas crianças tivessem 90% do comparecimento às aulas.  A adoção do Bolsa Escola 

no Distrito Federal foi um estrondoso sucesso e serviu de paradigma a outros modelos que foram 

posteriormente adotados.  Ao término do seu governo, o programa estava atendendo a 25680 

famílias, o que correspondia a 50673 crianças (Suplicy, ibidem:125). 

 

Lamentavelmente, o sucessor de Cristovam Buarque, Joaquim Roriz resolveu substituir o 

Programa Bolsa Escola, introduzido por seu antecessor, pelo Programa Sucesso no Aprender, 

segundo o qual todo estudante de baixa renda passaria a receber no inicio de cada semestre uma 

mochila com material escolar, além de uniforme, uma cesta de alimentos mensalmente, e um litro 

de leite e dois pães diariamente para as crianças de até 6 anos.  É praticamente um consenso de 

que se tratou de um grave retrocesso abandonar um programa tão eficiente e elogiado como o 

Bolsa Escola para que se voltassem às velhas licitações (Suplicy, ibidem:133). 

. 

Logo após as experiências do Distrito Federal e de Campinas, diversas prefeituras 

adotaram projetos de renda mínima com bons resultados, como Ribeirão Preto, Jundiaí, Santo 

André, Franca, Guaratinguetá, Limeira, Piracicaba e várias outras (Suplicy, ibidem:131). 

 

O Congresso Nacional, sensível a estas boas experiências, promulgou em 10 de dezembro 

de 1997, a Lei 9.533, que autorizava o governo federal a conceder apoio financeiro, de 50% dos 

gastos, aos municípios que adotassem programas de renda mínima associados a ações 

socioeducativas.  Todavia, esta lei restringia os municípios a serem beneficiados, pois estabelecia 

as seguintes condições para que qualquer município pudesse se tornar beneficiário nos cinco 

primeiros anos: receita tributária por habitante inferior à média estadual e renda familiar por 

habitante inferior à média familiar por habitante do estado.  Atendendo a tais requisitos, os 20% 

mais pobres receberiam o benefício, sendo paulatinamente estendido aos demais.  O programa 
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previa que cada família com renda mensal per capita inferior a meio salário mínimo e crianças de 

até 14 anos receberia R$ 15,00 (quinze reais) vezes o número de crianças de até 14 anos, menos 

metade da renda familiar per capita, sendo de R$ 15,00 (quinze reais) o mínimo para cada 

família. Desta forma, se uma família de cinco pessoas onde apenas a mãe trabalhasse e ganhasse 

R$ 200,00, ou seja, com renda mensal familiar per capita de R$ 40,00 e com 3 crianças menores 

de 14 anos, o benefício a ser recebido seria de R$ 25,00 (vinte e cinco reais).  Isto porque R$ 

15,00 vezes 3 (número de crianças menores de 14 anos) é igual a R$ 45,00, que diminuído da 

metade da renda familiar mensal per capita (R$ 20,00) seria igual a R$ 25,00 (vinte e cinco 

reais).   Se a família tivesse 2 filhos, o benefício a ser recebido seria de R$ 15,00, que é o 

benefício mínimo.  O benefício correto seria de R$ 10,00 (dez reais), mas a lei estipula que o 

benefício mínimo mensal por família é de R$ 15,00.  Sendo assim, o benefício estava sendo 

extremamente limitado. (Suplicy, ibidem:132) 

 

No mês de março de 2001, foi aprovada a lei 10.219/2001, que autorizou o governo 

federal a efetuar convênios com todos os municípios brasileiros, com o objetivo de implantar um 

programa de renda mínima associado à educação, o Bolsa Escola.  O programa constituiu-se nos 

seguintes moldes: os municípios tornar-se-iam responsáveis pela administração do programa, 

enquanto o governo federal transferiria o pagamento diretamente às famílias beneficiárias por 

meio de um cartão magnético.  Os beneficiários seriam as famílias com crianças de 6 a 15 anos, 

com a condição de que estejam freqüentando a escola, e tenham uma renda per capita de até 

meio salário mínimo.  O benefício pode assumir os valores de R$ 15,00, R$ 30,00 ou R$ 45,00 

por mês, variando respectivamente se a família possuir uma, duas ou três crianças (Suplicy, 

ibidem:134).   

 

As verbas devem ser provenientes do Fundo de Pobreza, aprovado pelo Congresso 

Nacional.  Em 2001, R$ 1,7 bilhão deste fundo estavam destinados a este fim.  O pagamento 

também é condicionado a uma freqüência de pelo menos 85% das aulas, que é avaliada de 3 em 3 

meses.  O cartão magnético da Caixa Econômica Federal, através do qual são recebidos os 

benefícios, é entregue às mães preferencialmente e pode ser sacado em qualquer agência.  Os 

municípios têm a incumbência de selecionar as famílias e fiscalizar a execução do programa 

(Suplicy, ibidem:133). 
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Esta lei apresenta algumas vantagens em relação à lei 9533/1997, pois estende os 

benefícios a todos os municípios brasileiros e também facilita a forma de acesso através do cartão 

magnético, possibilitando que as mães das crianças tenham acesso direto ao dinheiro.  Esta idéia 

do cartão magnético evitou que muitas prefeituras efetuassem o desvio de verbas.  A grande 

restrição desta lei está no formato do benefício, que ainda é bastante modesto e no fato de ser 

ainda uma medida muito tímida para a erradicação da pobreza e da miséria. 

 

Várias outros programas de renda mínima estão sendo implantados no Brasil atualmente, 

como o Programa de Garantia de Renda Mínima (PGRM) da prefeitura de São Paulo, o cheque 

cidadão do estado do Rio de Janeiro, o Família Cidadã do Rio Grande do Sul, o Bolsa Escola de 

Belém do Pará, o Direito à Vida do Amazonas e diversos outros (Suplicy, ibidem:140). 

 

III.3 – Projetos de Renda Mínima do Senador Suplicy 

 

O Senador Eduardo Matarazzo Suplicy (PT-SP) elaborou dois projetos de lei, um em 

1991 e outro em 2001, relativos ao programa geral de renda mínima.  Além disto, elaborou mais 

dois projetos de lei, um relativo à criação de um fundo para arrecadar recursos para serem usados 

no programa geral de renda mínima e outro relativo à linha oficial de pobreza.  Estes projetos de 

lei serão transcritos na íntegra no Anexo desta Monografia, sendo que a análise que se segue está 

baseada nestes dois projetos e no livro “Renda de Cidadania: A Saída é pela Porta” do senador 

Eduardo Suplicy. 

 

III – 3.1  O Projeto de 1991 

 

O projeto de 1991 previa que o programa geral de renda mínima deveria ser implantado 

sob a forma de um imposto de renda negativo, beneficiando todas as pessoas residentes no país, 

maiores de 25 anos e que auferissem rendimentos brutos mensais inferiores a Cr$ 45.000,00 

(quarenta e cinco mil cruzeiros, a moeda corrente em 1991).    Como, à época da elaboração do 

projeto vivia-se em um ambiente inflacionário, o projeto assinalava a correção semestral do 

benefício concedido e o acréscimo real no mês de maio de cada ano equivalente ao crescimento 

real do PIB per capita. 
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Este imposto de renda negativo consistiria na complementação dos rendimentos brutos do 

beneficiário em valor equivalente a 30% da diferença entre estes rendimentos e o piso 

estabelecido (no caso, Cr$ 45.000,00). A complementação dos rendimentos deveria ser feita na 

fonte ou através dos procedimentos habituais de devolução do imposto de renda e a fiscalização 

realizada segundo as normas do imposto de renda. 

 

O Senador previu na época da elaboração da lei a implantação gradual do programa geral 

de renda mínima, de maneira que a partir de 1995 beneficiasse os maiores de 60 anos e 

anualmente fosse estendendo a faixa dos beneficiários, reduzindo a idade de 5 em 5 anos, até que 

em 2002 atingisse a todos os maiores de 25 anos 

 

O projeto facultava ainda ao poder Executivo aumentar a alíquota de 30% para 50% e a 

implantar o programa geral de renda mínima em período mais breve do que o previsto no projeto, 

desde que mantido o critério de abrangência por idade.  Facultava também ao Poder Executivo 

celebrar convênios com estados e municípios, visando à fiscalização do programa geral de renda 

mínima e com a rede bancária, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ou qualquer outra 

entidade prestadora de serviços, de direito público ou privado, visando ao cumprimento da lei. 

 

Na elaboração do projeto, o Senador previa que a renda mínima seria custeada com 

dotação orçamentária específica, a  ser consignada no Orçamento da União a partir do exercício 

financeiro de 1995.  Posteriormente, ele elaborou um projeto de lei que postulava a criação de um 

fundo específico para este fim, o Fundo Brasil de Cidadania, que também será descrito e 

analisado neste capítulo. 

 

Como o aquecimento do consumo é uma das naturais conseqüências da implantação da 

renda mínima, o projeto assinalava que o Poder Executivo deveria instituir os necessários 

programas e projetos para a ampliação da oferta de serviço e bens de consumo populares.  O 

projeto também previa que deveriam ser desenvolvidas pesquisas visando detectar eventuais 

entraves ao aumento da produção e deveriam ser propostas as cabíveis mudanças estruturais do 

sistema produtivo e financeiro. 

 

Existia,no projeto, a previsão de punição, pelo prazo de cinco anos ou definitivamente (se 

reincidente), do beneficiário que prestasse declaração falsa ou que usasse de qualquer outro meio 
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ilícito para obtenção de vantagens, além da obrigação de restituir ao Poder Público integralmente 

a importância, corrigida com base em índice de inflação oficialmente reconhecido. 

 

O projeto previa a desativação das entidades de política social compensatória, à medida 

que o programa geral de renda mínima fosse sendo implantado e limitava a 3,5% do PIB o 

dispêndio com o programa. 

 

Neste primeiro projeto, Suplicy utilizava-se do conceito friedmaniano de imposto de 

renda negativo.  De acordo com as idéias enunciadas no primeiro capítulo  deste trabalho, o 

imposto de renda negativo oferece diversas vantagens em relação a outros mecanismos 

compensatórios, pois efetivamente explicita o custo que impõe à sociedade e é um imposto 

transparente.  Opera fora do mercado e segundo a previsão do próprio projeto (artigo 2o , & 1o ) 

deveria seguir as normas do imposto de renda. 

 

Outra idéia interessante era a implantação gradual do programa geral de renda mínima, 

partindo dos mais idosos para os mais novos.  Mesmo antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, 

que é de 2001, o projeto do Senador previa uma limitação ao dispêndio com este projeto, que 

seria de 3,5% do PIB, o que representaria em valores de 2001, R$ 41.440 bilhões, pois o PIB foi 

da magnitude de R$ 1.184 trilhões (IBGE, 2002). Seria uma quantia bastante significativa e 

beneficiaria de forma irrestrita a todos que auferissem uma renda inferior ao patamar estabelecido 

pelo projeto, de acordo com a alíquota de 30% a 50%. 

 

Outro benefício do imposto de renda negativo é combater a armadilha do desemprego.  

Ao contrário de outras políticas compensatórias,  a renda mínima, sob a forma de imposto de 

renda negativo, complementa a renda em um percentual definido entre a diferença do patamar 

mínimo estabelecido em lei (no caso do projeto, R$ 45.000,00) e o rendimento bruto auferido.  

Desta forma, não se torna mais compensador ao trabalhador apenas receber o benefício  e deixar 

de trabalhar por isso.  Aqueles que não trabalharem, receberão apenas o percentual definido pelo 

projeto (entre 30% e 50%) do patamar mínimo estabelecido.  Assim, não há estímulo para a 

ociosidade e dá-se uma maior liberdade ao trabalhador de barganhar com os empregadores.  A 

renda mínima, segundo o desenho do projeto apresentado pelo Senador, seria um forte 

instrumento de barganha,  e certamente seria um projeto revolucionário para as relações 

trabalhistas, pois aumentaria o grau de liberdade dos trabalhadores de lutar por condições de 
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emprego melhores e simultaneamente, permitiria que recusassem trabalhar em condições 

desumanas e sob excessiva exploração. 

 

 O projeto de 1991 era perfeitamente coerente e conseguiria atingir os seus objetivos de 

erradicação da pobreza e da exclusão social. Todos os cidadãos com renda abaixo do patamar 

estabelecido seriam beneficiários.   

 

Medidas como a Bolsa Escola do Governo Federal são válidas, mas são mais tímidas, pois 

beneficiam apenas uma faixa muito restrita da população e concedem benefícios extremamente 

restritos.  O programa geral de renda mínima é universal (por definição, de acordo com o 

apresentado no capítulo 1), abrangendo assim uma faixa muito maior de beneficiários, que não 

estariam sendo beneficiados por estarem incluídos numa determinada faixa salarial, de idade ou 

de profissão, de acordo com o próprio conceito de Friedman (1962). 

 

Outro benefício da adoção da renda mínima seria a atenuação dos desequilíbrios 

regionais.  Conforme o observado em todas as tabelas do capítulo 2, a região Nordeste é a mais 

pobre e com maior concentração de renda.  A adoção da renda mínima seria muito mais benéfica 

para as regiões mais pobres, como o Nordeste, pois elevaria a renda de um contingente 

populacional muito maior proporcionalmente  do que o de outras regiões mais abastadas e com 

renda mais bem distribuída.  

 

O projeto afinava-se com os mais altos ideais de Rousseau (1762/1991), pois ,realmente, 

prontificava-se a modificar a situação da sociedade através do comando do Estado.  A vontade 

coletiva é mais importante do que as vontades individuais, logo é muito mais justo que aos menos 

favorecidos dentro de uma sociedade sejam  concedidas melhores oportunidades. O ideal da 

igualdade é rigorosamente respeitado pelo projeto do Senador, pois trata desigualmente os 

desiguais, concedendo proporcionalmente mais renda a quem tem menos e beneficiando 

proporcionalmente mais as regiões mais pobres. 

 

III – 3.2  O Projeto de 2001 

 

 A diferença entre o projeto do Senador Suplicy de 1991 e o de 2001 traz à tona mais um 

conceito em  relação à renda mínima.  O Senador passou a trabalhar com a idéia de renda básica 
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incondicional ou renda de cidadania. O projeto assinala a instituição da renda de cidadania, a 

partir de 2005, que deve ser estendida a todos os cidadãos residentes no país e aos estrangeiros 

residentes há pelo menos cinco anos.  O projeto prevê ainda que se faça um referendo popular, de 

acordo com o artigo 14, inciso II, da Constituição da República e com a lei 9.709 de 1998, em 

2004.  A restrição orçamentária também deve ser observada atentamente, obedecendo-se às 

normas constitucionais em vigor no tocante às diretrizes orçamentárias e à responsabilidade 

fiscal.  O projeto de lei permite que o Poder Executivo aja de forma discricionária, escolhendo de 

acordo com a sua conveniência e oportunidade, se o benefício deve ser pago mensalmente ou 

anualmente.   

  

 A renda de cidadania deve ser definida pelo Poder Executivo, sendo o suficiente para 

atender as despesas mínimas de cada pessoa com alimentação, habitação, educação e saúde. 

 

 O Senador assinalou (Suplicy, 2002) que é mais justo do ponto de vista distributivo, que 

uma parte da “fatia do bolo” seja distribuída igualmente em relação a todos os cidadãos do que 

todo ele seja distribuído de forma desigual.  Este seria um dos princípios que embasariam a renda 

de cidadania, que também iria de encontro ao princípio da igualdade, pois os mais pobres seriam 

relativamente muito mais beneficiados, pois receberiam uma parcela proporcionalmente muito 

maior de suas rendas. Esta idéia de renda incondicional foi muito bem elaborada por Thomas 

Paine (1796/1974), que dissertou sobre o direito natural de todos os membros de uma 

comunidade de serem herdeiros legítimos das riquezas produzidas por este grupo, conforme o já 

exposto no capítulo 1. 

 

 A vantagem da renda de cidadania em relação ao imposto de renda negativo é o de que a 

renda de cidadania independe de qualquer tipo de  comprovação de renda.  Ambos são programas 

gerais de renda mínima, mas a renda de cidadania é mais simplificada.  O único requisito para 

recebê-la é ser cidadão brasileiro ou estrangeiro residente no país há pelo menos cinco anos.  

Facilita o seu mecanismo de recebimento e reduz custos administrativos, pois o Estado gastaria 

muito menos dinheiro com fiscalização. 

 

 Em relação aos seus efeitos, ambas as propostas produziriam efeitos praticamente 

idênticos.  A renda de cidadania também seria um instrumento eficaz no combate à erradicação 

da pobreza, da miséria e da exclusão social.   Excluiria uma porcentagem considerável da 
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população da linha de pobreza e da linha de indigência, independentemente de qual renda fosse 

estabelecida como seu patamar mínimo.  Atenuaria também os desequilíbrios regionais, pois 

retiraria muito mais pessoas das regiões mais pobres como o Centro Oeste, Norte e Nordeste da 

linha de pobreza. 

 

  O Senador ainda apresentou dois projetos de lei bastante interessantes, 

relacionados ao tema da renda mínima, um tratando da criação de um fundo específico com a 

finalidade de arrecadar recursos para  a implantação dos projetos e outro que trata da linha oficial 

de pobreza. 

 

 O projeto que trata do fundo, chamado de CIDADANIA, é datado de 1999. Este fundo 

deve ser criado com a finalidade de repasse de recursos e financiamento ao Programa Geral de 

Renda Mínima.  É um fundo contábil, de natureza financeira, configurado com o capital inicial de 

10% da participação acionária da União nas empresas públicas e sociedades de economia mista, 

incluindo instituições financeiras. O projeto prevê que os recursos devem ser provenientes de 

diversas fontes de receitas governamentais, a saber: dotações consignadas no Orçamento Geral da 

União; 50% dos recursos recebidos em moeda corrente, títulos e crédito do Programa Nacional de 

Desestatização; 50% dos recursos oriundos da concessão de serviço público e de obra pública, 

assim como da permissão ou autorização para a prestação de serviço público; 50% dos recursos 

da autorização ou concessão das atividades previstas no & 1o, do art. 176, da Constituição 

Federal (pesquisa e lavra de recursos minerais, além do aproveitamento dos potenciais 

hidráulicos); 50% dos recursos oriundos da contratação com empresas estatais ou privadas, das 

atividades previstas nos incisos I a IV do art. 177 da Constituição Federal (I- pesquisa e lavra das 

jazidas de petróleo e gás naturais e outros hidrocarbonetos fluidos; II- refinação do petróleo 

nacional ou estrangeiro; III- a importação e exportação dos produtos e derivados básicos 

resultantes das atividades previstas nos incisos anteriores; IV-  a importação e exportação dos 

produtos e derivados básicos resultantes das atividades previstas nos incisos anteriores); 50% da 

renda oriunda dos imóveis pertencentes à União; outros bens, direitos e ativos da União, bem 

como créditos, transferências e repasses que lhe sejam conferidos; rendimentos de qualquer 

natureza, auferidos como remuneração, decorrentes de aplicação do patrimônio do CIDADANIA; 

e por fim, doações, contribuições em dinheiro, valores, bens móveis e imóveis que venha a 

receber.  O projeto assinala que os saldos verificados no final de cada exercício serão 

obrigatoriamente transferidos para crédito do Cidadania no exercício seguinte. 
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 O projeto prevê também a criação de um Conselho Deliberativo, com o intuito de 

administrar o Fundo de Cidadania, formado por nove pessoas, todas nomeadas pelo Presidente da 

República, sendo cinco representantes da sociedade civil (um dos beneficiários ou de 

organizações de beneficiárias da renda mínima, um das organizações e entidades de assistência 

social e três de notório saber nas áreas de assistência social, de educação e de economia), um 

representante do Ministério da Fazenda, um representante do Ministério de Orçamento e Gestão, 

um representante do Ministério da Previdência e Assistência Social e um representante do 

Ministério da Educação. 

 

A criação deste fundo é coerente e complementa os demais projetos do Senador.  O 

projeto elenca as fontes de financiamento do programa geral de renda mínima.  É interessante que 

a formação do fundo é proveniente de diversas fontes de receitas do governo federal, 

principalmente às relacionadas a contratos administrativos.  O projeto não cita nenhuma forma de 

arrecadação tributária, pois este tipo de modificação na estrutura tributária enseja emenda 

constitucional, cujo trâmite para a aprovação é bem mais complexo. 

 

 A Linha Oficial de Pobreza assinala metas para redução da pobreza e da miséria, 

regionalmente e nacionalmente.  O governo federal, através da sua autarquia Banco Central do 

Brasil, adotou o “inflation target”, baseado no modelo adotado pelo FED (Federal Reserve),o 

Banco Central Americano. É um modelo que prevê metas anuais de inflação.  Por que o governo 

não adota também metas para a redução da pobreza?  O projeto prevê que seja feito um 

planejamento coordenado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e o IPEA, 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, objetivando o estabelecimento de uma  Linha Oficial 

de Pobreza.  A definição de linha oficial de pobreza é o rendimento anual mínimo necessário para 

que uma família e/ou uma pessoa possa suprir suas necessidades vitais. Ainda segundo o projeto, 

o Presidente da República deverá apresentar um balanço da evolução das metas definidas, 

considerando as últimas informações sócio-econômicas disponíveis.  A linha oficial de pobreza 

deve orientar a elaboração dos planos plurianuais, das leis de diretrizes orçamentárias, dos 

orçamentos anuais e dos planos e programas nacionais, regionais e setoriais. 

 

 A linha oficial de pobreza é mais uma idéia bastante interessante e coerente do Senador 

Suplicy.  Ela é uma complementação perfeita ao programa geral de renda mínima, pois obriga o 
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governo a acompanhar periodicamente metas estabelecidas para a redução da pobreza, o que 

daria um termômetro exato do sucesso do programa.  Deveria ser uma prioridade absolutamente 

fundamental do governo federal e de todos os governos estaduais e municipais. É mais um 

projeto em sintonia com os objetivos de erradicação da pobreza, miséria e exclusão social. 

 

  Considerando a população brasileira de 160.336.471 de habitantes (IBGE, 1999) e o PIB 

de R$ 1.184.769.000.000,00 (IBGE, 2002), se fosse concedido um benefício mensal de R$ 

100,00 para cada brasileiro, isto acarretaria um custo de R$ 16.033.647.100 por mês e um custo 

de R$ 192.403.765.200 anual, o que corresponderia a 16,24% do PIB.  A concessão deste 

benefício nestes moldes seria absolutamente inviável.  Raciocinando de forma análoga, se o 

benefício mensal fosse de R$ 10,00 por cada pessoa, a porcentagem impactada do PIB seria de 

1,62% do PIB, o que seria bastante razoável e viável.  O gasto social no Brasil já atinge hoje 

cerca de 20% do PIB (Rocha, 2000b:16), o que evidencia que a pobreza não está necessariamente 

vinculada à insuficiência do gasto público, mas sim à ausência de eficiência do mesmo como 

redutor da pobreza, da miséria e da exclusão social. Não se trata apenas de fazer uma substituição 

pura e simples de programas, mas de identificar políticas ineficientes, que consomem uma 

quantidade de verbas muito elevada e não trazem o retorno esperado para a população carente e 

menos favorecida pelos serviços públicos, conforme pôde ser observado nos escândalos recentes 

envolvendo desvio de verbas da SUDAM e da SUDENE.  A renda mínima surge como um 

instrumento claro e transparente para reduzir a pobreza e ,de forma tímida, atenuar a má 

distribuição de renda.  Se fosse adotada a renda de cidadania nos moldes propostos pelo Senador 

Suplicy (2002), em cerca de R$ 400,00 anuais para cada cidadão, o que equivaleria a R$ 33,33 

mensais, a porcentagem impactada do PIB seria de 5,41%.  Seria um percentual significativo, 

porém bastante viável e que seria suficiente para retirar milhões de brasileiros das linhas de 

indigência e pobreza. 

 

 Os projetos do Senador Suplicy são uma necessidade urgente da sociedade brasileira.  

Conforme o apresentado em todas as tabelas, há pessoas vivendo com rendas ínfimas em todos os 

lugares do país.  A renda mínima é um projeto coerente, que traz esperança a todos estes 

marginalizados de condições mínimas de dignidade e cidadania.  Se apenas um dos projetos for 

implantado, já será dado um grande passo. Se ambos forem, tanto o de 1991 como o de 2001, o 

Brasil estará caminhando com seriedade e de forma concreta para o seu desenvolvimento e para a 

tão ansiada justiça social. 
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CAPÍTULO IV – CONCLUSÃO 
 

 Não é necessário fazer muito esforço  para que se possa avaliar as profundas 

seqüelas da pobreza e da má distribuição de renda no nosso país.  Em espaços exíguos, como São 

Paulo e Rio de Janeiro, as duas maiores metrópoles brasileiras, convivem lado a lado mansões e 

favelas, shoppings de alto luxo e feiras populares, padrões de vida suecos e etíopes.  Toda esta 

disparidade, aliada à cultura consumista de massa, transformou as grandes cidades brasileiras em 

verdadeiros barris de pólvora, com índices de violência alarmantes.   

 

 A nova dinâmica do capitalismo globalizado agravou mais ainda estes problemas, pois deu 

margem ao aumento do desemprego, da exploração da mão de obra, do subemprego, da economia 

informal e da violência.  Em meio a este mar de problemas, os projetos do Senador Suplicy 

surgem como um oásis de bom senso e de cidadania, trazendo de volta à discussão política e 

econômica os valores mais nobres e dignos já idealizados pelo homem. 

 

 Há muita resistência no Congresso Nacional para a implantação destes projetos. A 

“indústria eleitoreira” iria se prejudicar, pois não teria mais como comprar votos em troca de um 

prato de alimentos. A melhora nas condições de vida da população não é interessante para estes 

políticos tradicionais, que se beneficiam e mantém uma estrutura de poder oligárquica e secular 

às custas destes excluídos e miseráveis, que vendem os seus votos por  um prato de comida.  É 

interessante para muitos poderosos que haja uma massa incontável de excluídos,que permaneçam 

alienados e não participem do processo político e não conheça os seus direitos.  Existe também a 

classe dos abastados, que são empregadores, como alguns banqueiros e  empresários, a quem não 

interessa a implantação de um programa geral de renda mínima, pois diminuirão a sua capacidade 

de exploração e de pressionar os seus funcionários, que adquirirão maior poder de barganha com 

a renda de cidadania. 

 

 Os projetos do Senador retomam a origem do Iluminismo, a base para a formação do 

Estado Moderno.  A finalidade maior do Estado deve ser o bem comum.  Rousseau (1762/1991), 

o principal pensador e filósofo do Iluminismo, defendeu que a vontade coletiva da sociedade 

organizada através do Estado deve sobrepujar a vontade individual.  O Brasil vive uma versão 

perversa do capitalismo, onde os lucros privados são apropriados pelos mais ricos e os prejuízos 
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privados são socializados.  Impera o individualismo e a cultura de massa, numa cópia tupiniquim 

do capitalismo norte-americano. Estes projetos são uma demonstração da solidariedade e da 

justiça social. 

 

 O Senador defende a implantação de uma renda incondicional e utiliza o Alasca muitas 

vezes como o seu paradigma.  O seu projeto de 2001 propõe  que a renda de cidadania seja 

implantada em moldes semelhantes ao do Alasca. Os seus projetos são bem distintos das 

experiências de renda mínima já adotadas no Brasil.  Assemelham-se também às propostas da 

BIEN, pois se utilizam dos mesmos fundamentos teóricos propostos por Van Parijs e Guy 

Standing (2001). 

 

 Eles se demonstram mais eficientes do que qualquer das medidas adotadas até agora, pois 

abrangem  uma gama muito maior de beneficiários e oferecem benefícios muito mais 

significativos. É um projeto que se demonstra mais eficiente do que o Bolsa-Escola.  Como já foi 

dito, propõem benefícios bem mais significativos e abrangem uma gama bem maior de 

beneficiários.  No Brasil, muitas vezes ocorre que as autoridades combatem os problemas pelos 

seus efeitos e não pelas suas causas.  A educação,  bem como a erradicação da pobreza, deveria 

ser uma prioridade máxima na elaboração de políticas governamentais. A concessão do benefício 

do Bolsa Escola traz efeitos positivos, pois inibe a evasão escolar.  É um projeto bastante útil, 

uma vez que fornece subsídios mínimos para que as crianças freqüentem a escola.  A concessão     

do benefício está diretamente condicionada à freqüência dos estudantes no colégio. Isto obriga os 

pais a fazerem os seus filhos comparecerem ao colégio.  As crianças que não assistirem 85% das 

aulas não poderão mais receber o benefício. É um consenso que as bases estruturais de todo o 

sistema educacional deveriam se modificar, já que as crianças deveriam ter acesso desde cedo a 

uma educação gratuita e de qualidade.  Se não há o que comer e não existem as mínimas 

condições de dignidade para a sua família, o processo de aprendizado de uma criança fica 

seriamente prejudicado.  Aí reside a grande vantagem dos projetos do Senador Eduardo Suplicy, 

pois eles se propõem a erradicar a pobreza e a miséria e a reduzir a fome.  Tendo o que comer e 

com a família com as mínimas condições de uma vida digna é mais fácil o processo de 

aprendizado e o desenvolvimento intelectual de uma criança.  Não haveria necessidade de uma 

complementação de renda voltada para a educação, caberia aos pais alocar uma parcela da renda 

mínima com a educação de seus filhos.  E para melhorar  o desempenho escolar dos alunos, no 
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plano educacional, é necessário que haja uma reforma completa, fortalecendo o ensino público 

em todos os seus níveis (fundamental, médio e superior). 

  

 Os projetos do Senador Suplicy constituem-se numa ferramenta poderosa para a 

erradicação da pobreza, da miséria e da exclusão social, pois visam beneficiar diretamente os 

menos favorecidos.  Com a adoção da renda mínima, seja na sua forma de renda de cidadania ou 

imposto de renda negativo, começará a ser construído um novo país.  O multiplicador da renda 

mínima certamente terá um efeito gigantesco, reduzindo a pobreza, diminuindo a concentração de 

renda, além dos efeitos secundários, como melhoria na qualidade do emprego, diminuição da 

violência,  diminuição da mortalidade infantil e redução do subemprego. Conforme demonstrado 

no capítulo 3, a renda de cidadania é perfeitamente viável do ponto de vista econômico, é apenas 

uma questão de  que seja vista como uma prioridade na elaboração da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias pelo Congresso Nacional.  A porcentagem impactada do PIB (5,41%) é 

significativa, porém viável e trará benefícios inestimáveis ao tirar milhões e milhões de 

brasileiros da linha de pobreza e da linha de indigência e dar mínimas condições de dignidade e 

cidadania. 

  

 A riqueza da Economia está no fato dela ser uma ciência social, que deve sempre ser 

utilizada para a compreensão do cotidiano e para a construção de uma sociedade melhor e mais 

justa. Há muitos ortodoxos que hoje enxergam a Economia erroneamente como uma ciência 

exata.  É interessante comparar o projeto do Senador Suplicy com as idéias propostas por 

Friedman (1962), sob este espectro de análise.  Embora o revestimento exterior seja basicamente 

o mesmo, tanto que o Senador utilizou o imposto de renda negativo como a forma de implantar a 

renda mínima no seu projeto de 1991, as duas propostas estão inseridas em contextos 

completamente distintos.   

 

 Friedman deseja que a renda mínima substitua outros mecanismos de proteção social, pois 

apresenta várias vantagens sobre estes, tais como operar fora do mercado e ser transparente com 

o público.  É uma ideologia tradicional do liberalismo econômico querer reduzir os encargos 

sociais do Estado, tornar o Estado menor.  Para Friedman, a renda mínima seria um instrumento 

eficaz para ser implantado e eliminar vários encargos sociais.  Desta forma, o Estado reduziria as 

suas despesas com encargos sociais e apenas ficaria com a renda mínima.  Seria uma redução de 
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direitos com a implantação de um mecanismo compensatório, a renda mínima, mais eficiente e 

que opera fora do mercado. 

 

 Já para o contexto brasileiro, o cenário em que se discute o programa geral de renda 

mínima é bastante distinto.  A renda mínima no Brasil vem reforçar os direitos mais elementares 

do ser humano e converge para os ideais de solidariedade social.   Ao contrário do corolário 

liberal, onde ela retira direitos, aqui ela vem trazer direitos, resgatar cidadania e fornecer 

condições mínimas de dignidade a toda a população brasileira.  
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Anexo I – Projetos de Renda Mínima apresentados pelo Senador 

Suplicy junto ao Congresso Nacional 

 

Princípios constitucionais 

 

 A Constituição da República Federativa do Brasil, que é o ápice do nosso ordenamento 

jurídico, consagrou em vários de seus artigos os princípios que devem nortear as relações 

jurídicas e a ação do Estado na busca do bem comum, que é a principal finalidade do governo.  A 

erradicação da pobreza e a redução da exclusão social são citadas diversas vezes no texto 

constitucional.  Desta forma, servem como uma base legal para a implementação o quanto antes 

de uma renda de cidadania.  

 

 Eis alguns dos artigos que tratam do tema da redução da pobreza e da exclusão social: 

 

 Art 1o.  A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem 

com fundamentos: 

I- a soberania; 

II- a cidadania; 

III- a dignidade da pessoa humana; 

IV- os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V- o pluralismo político. 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 

eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 

 

 Art 3o. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I- construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II- garantir o desenvolvimento nacional; 

III- erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais; 
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IV- promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação. 

 

Art 6o.  São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição. 

 

Art. 23o  É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios: 

X- combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a 

integração social dos setores desfavorecidos. 

 

 

Projetos apresentados ao Congresso Nacional 

 

A- Projeto de lei que institui o Programa Geral de Renda Mínima – PGRM. 

 Redação do vencido para o turno suplementar do Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado 

no. 80, de 1991, que institui o Programa Geral de Renda Mínima, e dá outras providências. 

 

 O Congresso Nacional decreta:  

 Art. 1o. É instituído o Programa Geral de Renda Mínima (PGRM), que beneficiará sob a 

forma de imposto de renda negativo, todas as pessoas residentes no país, maiores de 25 anos e 

que aufiram rendimentos brutos mensais inferiores a Cr$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil 

cruzeiros). 

 & 1o. O valor mencionado no caput será corrigido nos meses de maio e novembro de cada 

ano, ou quando a inflação acumulada atingir 30%, mediante aplicação do índice adotado para a 

atualização monetária de 1991. 

 & 2o. O valor referido no parágrafo anterior sofrerá um acréscimo real, no mês de maio de 

cada ano, igual ao crescimento real, por habitante, do Produto Interno Bruto do ano anterior. 

 Art. 2o  O imposto de renda negativo consiste na complementação dos rendimentos brutos 

do beneficiário em valor equivalente a 30% da diferença entre estes rendimentos e o limite 

estabelecido no artigo anterior. 
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 & 1o A complementação dos rendimentos far-se-á na fonte ou através dos procedimentos de 

devolução do imposto de renda. 

 & 2o A fiscalização será realizada segundo as normas do imposto de renda, procedendo-se a 

sua adaptação às necessidades da administração do PGRM, inclusive quanto ao cadastro de 

pessoas físicas. 

 & 3o.  Quando inaplicável ou inapropriada a complementação na fonte, os beneficiários 

deverão habilitar-se mediante apresentação de declaração de seu nível de renda, a qual será 

renovada periodicamente, de preferência a cada mês, junto à repartição responsável pelo 

pagamento. 

 Art. 3o O PGRM será implantado gradualmente, podendo abranger: 

I- em 1995, os maiores de 60 anos; 

II- em 1996, os maiores de 55 anos; 

III- em 1997, os maiores de 50 anos; 

IV- em 1998, os maiores de 45 anos; 

V- em 1999, os maiores de 40 anos; 

VI- em 2000, os maiores de 35 anos; 

VII- em 2001, os maiores de 30 anos; 

VIII- em 2002, os maiores de 25 anos. 

Art 4o Ao Poder Executivo é facultado: 

I- em função da disponibilidade de recursos e da experiência acumulada na execução do 

PGRM: 

a) elevar a alíquota prevista no caput do art. 2o. desta lei até 50%; 

b) implantar o PGRM em período mais breve do que o previsto no art. 3o. desta lei, 

deste que mantido o critério de abrangência por idade; 

II- celebrar convênios com: 

a) estados e municípios, visando à fiscalização do PGRM; 

b) a rede bancária do país, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ou 

qualquer outra entidade de direito público ou privado, visando ao cumprimento 

desta lei. 

 Art 5o O PGRM será custeado com dotação orçamentária específica, a ser consignada no 

Orçamento da União a partir do exercício financeiro de 1995. 
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 Parágrafo único. A partir de 1994, os projetos de lei relativos a planos plurianuais e as 

diretrizes orçamentárias deverão especificar os cancelamentos e as transferências de despesas, 

bem como outras medidas julgadas necessárias à execução do PGRM. 

 Art 6o O Poder Executivo instituirá os necessários programas e projetos para a ampliação 

da oferta de serviço e bens de consumo populares, de modo a atender o crescimento da demanda 

decorrente da implantação do PGRM. 

 Parágrafo único. Serão desenvolvidas pesquisas visando detectar eventuais entraves ao 

aumento da produção, e propor cabíveis mudanças estruturais do sistema produtivo e financeiro. 

 Art 7o O Poder Executivo desenvolverá, de preferência em convênio com os estados, 

capacidade de orientação e apoio aos municípios, visando a instituição de programas de 

treinamento de mão-de-obra para os beneficiários do PGRM, quando necessários ao seu 

aperfeiçoamento ou ao seu ingresso no mercado de trabalho 

 Art 8o Será excluído do PGRM, pelo prazo de cinco anos, ou definitivamente, se 

reincidente, o beneficiário que prestar declaração falsa, ou que usar de qualquer outro meio ilícito 

para a obtenção de vantagens. 

 & 1o Sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o participante do PGRM que gozar 

ilicitamente do benefício será obrigado a efetuar o ressarcimento integral da importância 

recebida, corrigida com base no INPC ou outro índice oficial que o substituir. 

 & 2o Ao servidor público ou agente de entidade conveniada que concorra para o ilícito 

previsto neste artigo, inserindo ou fazendo inserir declaração falsa em documento que deva 

produzir efeito perante o programa, aplica-se, além das sanções penais e administrativas cabíveis, 

multa inferior ao dobro dos rendimentos ilegalmente pagos, corrigida monetariamente na forma 

do parágrafo anterior. 

 Art. 9o À medida que o PGRM for sendo implementado serão desativadas as entidades de 

política social compensatória, no valor igual ao seu financiamento. 

 Art 10o O dispêndio com o custeio do programa instituído por esta lei não poderá 

ultrapassar o limite de 3,5% do PIB. 

 Art. 11o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a 

partir de 19 de janeiro de 1995. 

 Art. 12o Revogam-se as disposições em contrário. 

 

B) Projeto de Lei que institui a linha oficial de pobreza 

 Projeto de Lei no. 2661, de 2000 
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 Institui a linha oficial de pobreza e estabelece que o governo federal deverá definir metas 

ao longo do tempo de progressiva erradicação da pobreza, diminuição de desigualdades sócio-

econômicas e dá outras providências. 

 O Congresso Nacional decreta: 

 Art. 1o Para consecução do disposto no artigo 3o. , inciso III, da Constituição Federal, o 

Poder Executivo, através da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE e do 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, deverá estabelecer uma linha oficial de 

pobreza. 

 & 1o Considera-se linha oficial de pobreza, para os fins desta lei, o padrão de rendimento 

anual mínimo necessário para que uma família e/ou possa suprir suas necessidades vitais. 

 Art 2o O presidente da República, por ocasião de sua posse, deverá estabelecer metas 

regionais de erradicação da pobreza e de diminuição de desigualdades sócio-econômicas ao longo 

do período de seu governo e dar conhecimento por meio do envio de sua Mensagem ao 

Congresso. 

 & 1o As metas de  que trata o caput deste artigo devem expressar a redução do número de 

famílias e/ou pessoas que estejam vivendo abaixo da linha oficial de pobreza definida no art. 1o.; 

 & 2o O presidente da República, por ocasião do envio da Mensagem ao Congresso 

Nacional, referida no inciso XI do Art. 84 da Constituição Federal, deverá apresentar um balanço 

da evolução das metas definidas no caput deste artigo, considerando as últimas informações sócio 

econômicas disponíveis. 

 & 3o A linha oficial de pobreza deverá orientar a elaboração dos planos plurianuais, das leis 

de diretrizes orçamentárias, dos orçamentos anuais e dos planos e programas nacionais, regionais 

e setoriais, nos termos da art. 165 da Constituição Federal. 

 Art. 3o O presidente da República deverá enviar ao Congresso Nacional as metas de que 

trata o caput do artigo 2o , 30 dias após a regulamentação desta lei. 

 Art. 4o Esta lei deverá ser regulamentada em 90 dias, a partir da data de sua aprovação. 

 Art. 5o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

C) O Fundo Brasil de Cidadania 

 Projeto de Lei no. 82, de 1999. 

 Autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo Brasil de Cidadania, instituir o conselho 

deliberativo desse fundo, e dá outras providências. 

 O Congresso Nacional decreta: 
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 Art. 1o. O Poder Executivo fica autorizado a instituir o Fundo Brasil de Cidadania – 

CIDADANIA, vinculado ao Ministério da Fazenda, destinado ao repasse de recursos e ao 

oferecimento de financiamento ao Programa de Garantia de Renda Mínima – PGRM, ou seja, de 

uma renda mínima garantida aos brasileiros como um direito à cidadania. 

 Parágrafo único.  O CIDADANIA é um fundo contábil, de natureza financeira, 

subordinando-se, no que couber, à legislação vigente. 

 Art. 2o Configurará como capital inicial do CIDADANIA 10% (dez por cento) da 

participação acionária da União nas empresas públicas e sociedades de economia mista, inclusive 

instituições financeiras. 

 Art 3o. Constituem recursos do CIDADANIA: 

I- dotações consignadas no Orçamento Geral da União; 

II- cinqüenta por cento dos recursos recebidos em moeda corrente, títulos e créditos, 

inclusive decorrentes de acordos específicos, no âmbito do Programa Nacional de 

Desestatização; 

III- cinqüenta por cento dos recursos oriundos da concessão de serviço público e de 

obra pública, bem como da permissão ou  autorização para a prestação de serviço 

público; 

IV- cinqüenta por cento dos recursos oriundos da autorização ou concessão das 

atividades previstas no & 1o do art. 176 da Constituição Federal; 

V- cinqüenta por cento dos recursos oriundos da contratação,com empresas estatais ou 

privadas, da realização das atividades previstas nos incisos I a IV do art. 177 da 

Constituição Federal; 

VI- cinqüenta por cento da renda oriunda dos imóveis pertencentes à União; 

VII- outros bens, direitos e ativos da União, bem como créditos, transferências e repasses 

que lhe sejam conferidos; 

VIII- rendimentos de qualquer natureza, auferidos como remuneração, decorrentes de 

aplicação do patrimônio do CIDADANIA; 

IX- doações, contribuições em dinheiro, valores, bens móveis e imóveis que venha a 

receber. 

Parágrafo único.  Os saldos verificados no final de cada exercício serão obrigatoriamente 

transferidos para o crédito do CIDADANIA no exercício seguinte. 

Art 4o Visando conferir segurança, rentabilidade, solvência e liquidez às disponibilidades 

financeiras do CIDADANIA, as aplicações dessas disponibilidades deverão ser efetuadas em 



 50

conformidade com as mesmas diretrizes estabelecidas, pelo Conselho Monetário Nacional, para 

as entidades de previdência privada fechada. 

Art 5o. O Tesouro Nacional observará, para repasse dos recursos ao CIDADANIA, os 

mesmos prazos legais estabelecidos para a distribuição do Fundo de Participação dos Estados, 

Distrito Federal e Municípios. 

Art. 6o É instituído o Conselho Deliberativo do Fundo Brasil de Cidadania – 

CDCIDADANIA, composto de nove membros e respectivos suplentes, com mandato de 02 (dois) 

anos, sendo permitida uma recondução, e assim definidos: 

I- cinco representantes da sociedade civil, sendo um dos beneficiários ou de 

organizações de beneficiárias do PGRM, um das entidades e organizações de 

assistência social, três de notório saber nas áreas de assistência social, de educação 

e de economia, indicados e nomeados pelo  presidente da República, bem como 

seus suplentes; 

II- um representante do Ministério da Fazenda; 

III- um representante do Ministério do Orçamento e Gestão; 

IV- um representante do Ministério da Previdência e Assistência Social; 

V- um representante do Ministério da Educação; 

& 1o Compete ao representante do Ministério da Fazenda a presidência do 

CDCIDADANIA. 

& 2o Os ministros de Estado serão os membros titulares do respectivo Ministério, cabendo 

a cada um deles, indicar o respectivo suplente. 

& 3o. A atividade exercida pelos membros do CDCIDADANIA é considerada como de 

relevante serviço prestado à nação, não recebendo seus membros qualquer remuneração; 

& 4o As reuniões e decisões do CDCIDADANIA terão ampla publicidade e divulgação. 

 Art. 7o Compete ao CDCIDADANIA gerir o CIDADANIA e deliberar sobre as seguintes 

matérias: 

I- aprovar e acompanhar a execução dos Planos de Trabalho Anual e Qüinqüenal do 

PGRM e os respectivos orçamentos; 

II- deliberar sobre a prestação de contas e os relatórios de execução orçamentária e 

financeira do CIDADANIA; 

III- elaborar e divulgar, anualmente, a proposto orçamentária do CIDADANIA e o 

quadro demonstrativo do planejamento plurianual das respectivas receitas e 
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despesas, visando o equilíbrio orçamentário e financeiro nos cinco exercícios 

subseqüentes, bem como eventuais alterações; 

IV- propor o aperfeiçoamento da legislação relativa ao PGRM e regulamentar os 

dispositivos desta lei no âmbito se sua competência; 

V- decidir sobre sua própria organização, elaborando seu regimento interno; 

VI- fiscalizar a administração do Fundo, podendo solicitar informações sobre 

quaisquer atos administrativos; 

VII- divulgar, no Diário Oficial da União, todas as decisões proferidas pelo Conselho, 

bem como as contas do CIDADANIA e os respectivos pareceres emitidos; 

VIII- publicar relatório anual detalhado de suas atividades e resultados; 

IX- definir sobre a aplicação das disponibilidades transitórias de caixa do fundo; 

X- deliberar sobre outros assuntos de interesse do PGRM e do CIDADANIA. 

 Art. 9o O Banco do Brasil S.A funcionará como agente financeiro do CIDADANIA. 

 Art 10o São condições para a obtenção de financiamento ou de repasse de recursos do 

CIDADANIA: 

I- o compromisso de implementação na unidade da Federação receptora do 

investimento do PGRM, através de legislação específica; 

II- a comprovação de atendimento dos requisitos estabelecidos na Lei de Organização 

e Assistência Social – LOAS. 

Parágrafo único- A definição dos projetos que terão preferência na liberação dos recursos 

do fundo será feita pelo CDCIDADANIA. 

 Art. 11o Os recursos do CIDADANIA integrarão o orçamento da seguridade social, na 

forma da legislação pertinente. 

 Art. 12o O Poder Executivo regulamentará esta lei, no prazo de 60 (sessenta) dias de sua 

publicação. 

 Art. 13o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 Art. 14o Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

D) O Projeto de Lei que institui a renda de cidadania no Brasil 

 Projeto de Lei no    , de 2001. 

 Institui a renda básica incondicional ou  a renda de cidadania e dá outras providências. 

 O Congresso Nacional decreta: 
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 Art. 1o. É instituída, a partir de 2005, a renda de cidadania, que se constituirá no direito de 

todos os brasileiros residentes no país, e estrangeiros residentes há pelo menos cinco anos no 

Brasil, não importando sua condição sócio –econômica, receberem, anualmente, um benefício 

monetário. 

 & 1o. O pagamento do benefício mencionado no caput deverá ser de igual valor para 

todos. 

 & 2o O pagamento deste benefício poderá ser feito em parcelas iguais e mensais. 

 Art. 2o Caberá ao Poder Executivo definir o valor do beneficio mencionado no caput do 

artigo 1o , suficiente para atender as despesas mínimas de cada pessoa com alimentação, 

habitação, educação, saúde, considerando para isso o grau de desenvolvimento do país e as 

possibilidades orçamentárias. 

 Art. 3o A Justiça Eleitoral, por ocasião do pleito eleitoral em 2004, submeterá a 

referendum popular a proposta contida no caput do artigo 1o.. 

 & 1o Caso aprovada a proposta contida no caput deste artigo, o Poder Executivo deverá 

enviar, em 30 dias, ao Congresso Nacional, um crédito adicional consignando no Orçamento da 

União para exercício financeiro de 2005, dotação orçamentária suficiente para implementar o 

projeto. 

 & 2o A partir de 2005, os projetos de lei relativos aos planos plurianuais e a diretrizes 

orçamentárias deverão especificar os cancelamentos e as transferências de despesas, bem como 

outras medidas julgadas necessárias à execução do Programa. 

 Art. 4o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Sala das Sessões 

 Senador Eduardo Matarazzo Suplicy. 
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ANEXO II – A criação do BIEN e dez postulados básicos de cidadania 

 

Em 1986, um grupo de estudiosos  de vários países europeus resolveu fundar a Rede 

Européia da Renda Básica (Basic Income European Network – BIEN), com a finalidade de 

defender a instituição de uma renda básica universal (Suplicy, 2002). 

 

Alguns dos mais importantes membros fundadores da BIEN, como Philippe Van Parijs e 

Guy Standing, atuais secretário-geral e presidente dessa organização, vieram ao Brasil em 2001 

para fazer palestras e seminários em várias universidades, no DIEESE (Departamento 

Intersindical de Estatísticas e Estudos Sócio-Econômicos) e no Senado Federal. 

Em documento elaborado para o seminário internacional “Políticas e instrumentos para 

combater a pobreza na União Européia: Uma renda mínima garantida” 1, organizado sob o 

comando português da União Européia, Van Parijs enumerou alguns postulados básicos da renda 

universal (Suplicy, idem). 

Ele adotou como definição de uma renda básica, como “uma renda paga por uma 

comunidade política a todos os seus membros individualmente, independente de sua situação 

financeira ou exigência de trabalho”.   É interessante desmembrar um a um todos os termos desta 

definição, para que haja uma compreensão mais clara do tema. 

 

 

 

II – 1  Uma renda 

 

                                                           
1 Documento preparado para o seminário internacional “Políticas e instrumentos para combater a pobreza na União 
Européia: Uma renda mínima garantida”, organizado sob a égide da presidência portuguesa da União Européia 
(Almancil, Portugal, 1-2/2/2000).  Escrito como parte do projeto de pesquisa interuniversitário PAI P4/32 “A Nova 
Questão Social”, do Gabinete do primeiro-ministro do governo federal belga (Serviços Científicos Técnicos e 
Culturais), o documento foi concebido como núcleo de uma introdução prospectiva à renda básica a ser 
disponibilizada em hipertexto no site da Rede Européia de Renda Básica (http://www.etes.ucl.ac.belbien/bien.html). 
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  Uma renda  básica paga-se em dinheiro, em vez de bens ou serviços, pois, dessa forma, 

possibilita-se a  sua utilização do jeito que desejarem os  beneficiários,  de acordo com suas 

necessidades prioritárias.  

  

II – 2  Regularidade 

 

A renda básica possui uma regularidade de pagamento, que poderia ser de uma semana, 

um mês ou um ano.   Ele poderia ser pago de uma só vez: a partir de uma certa idade ou ao 

ingressar numa universidade. 

 

II – 3  Paga por uma comunidade política 

A renda básica é paga por um governo de alguma espécie a partir de recursos controlados 

pelo poder público.   Este governo pode ser estadual, federal ou supranacional. 

 

II – 4  Redistribuição 

 

A renda básica pode ser financiada especificamente, embora não haja essa necessidade de 

vinculação.  As receitas de seu financiamento poderão vir de fontes diversas, tais como um 

imposto fundiário ou imposto sobre recursos naturais, como Paine (1796), passando por um 

imposto sobre valor agregado expandido e vão até a criação de novos instrumentos tributários, 

tais como “taxa Tobin” sobre movimentações de capital especulativo (vide BRESSON, 1999) ou 

“impostos bit” sobre transferências de informação (vide SOETE, 1996). 

 

 

 

 

II – 5  Renda Universal 

 

A renda básica deve ser estendida a todos os membros da comunidade.  Alguns propõem 

que ela deva ser paga apenas para nacionais do país e outros para todos que residem há um certo 

tempo nesse país.  O Alasca, pioneiro nesta experiência, concede a renda mínima a todos que lá 

residem há pelo menos um ano. 
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Existem, também, propostas com relação à faixa etária.  Há quem acredite que a renda 

básica deva ser paga durante toda a vida.  Isso inclui as crianças, que deverão recebe-la.    Mas, 

há aqueles que acham que só deva ser paga a partir da idade adulta. 

 

Na maioria das propostas, há os que defendem que a renda básica seja concedida até 

mesmo após a aposentadoria.  Isso poderia ser no mesmo valor pago aos que ainda trabalham ou 

em um valor um pouco mais alto. 

 

Consensualmente, considera-se que algumas pessoas devam ser excluídas da renda básica, 

como por exemplo os criminosos que estejam presos, durante o período em que cumprirem suas 

penas. Para que os criminosos sejam mantidos na cadeia, o  Estado gasta muito mais dinheiro do 

que pagando uma renda básica 

 

 

II –6 Individual 

 

A renda básica é concebida como um direito natural e individual e, portanto,  é 

fundamental que seja recebida de forma isolada, como um direito natural, concedido pelo Estado. 

 

II –7  Independente da situação financeira 

 

Uma das grandes inovações da renda básica é não levar em conta o nível de renda.  Ela 

deve ser concedida igualmente a ricos e pobres, independentemente de qualquer verificação de 

renda.  O benefício é concedido de forma integral a todos, mesmo àqueles cuja renda exceda o 

mínimo estipulado.  Este postulado também se alinha de forma coerente ao princípio da justiça 

social e da igualdade, já que se todos os membros da comunidade são legítimos herdeiros deste 

direito natural, do direito à riqueza da nação, logo todos devem receber a mesma renda.  Seria 

benéfico à distribuição da renda, se pelo menos uma parcela do produto interno bruto do país 

fosse dividido entre todos os cidadãos de forma rigorosamente igual. 

 

II – 8  Combate à armadilha do desemprego 

 



 56

A renda mínima condicionada à situação financeira pode gerar a chamada armadilha do 

desemprego, que consiste na falta de um diferencial de renda positiva significativo entre 

desemprego e trabalho mal remunerado. No nível mais baixo da distribuição de rendimentos, 

se cada real de rendimentos for compensado, ou quase totalmente compensado, ou mais que 

compensado, por uma perda de um real em benefícios, não será preciso ser preguiçoso para não 

aceitar a proposta de um emprego que proporcione tais rendimentos. 

 

A renda básica pode ser uma potente ferramenta para o trabalhador.  Ela dá a ele um 

poder de barganha diante dos empregadores, além da capacidade de recusar empregos que 

possam lhes dar condições de trabalha desumanas e, também, a exploração abusiva de sua mão-

de-obra. 

 

II – 9 Imposto de renda negativo 

 

Trata-se de um crédito fiscal uniforme e reembolsável, baseado na situação financeira dos 

beneficiários, através do qual haveria a extinção do benefício menos abruptamente à medida que 

se aumentassem os rendimentos.  À medida que a renda aumentar, o benefício será reduzido em 

ritmo mais lento.  Alguém que não tenha renda e, portanto, não tenha obrigação de pagar imposto 

de renda, irá receber um valor igual ao da renda básica.  A sua definição é a da redução do 

imposto de renda devido por cada família no mesmo valor fixado, enquanto paga como um 

benefício em dinheiro entre este valor e o imposto devido sempre que esta diferença for positiva. 

 

Sob o sistema do Imposto de Renda Negativo, as transferências são todas num único 

sentido: transferências positivas (ou impostos negativos) para famílias que estão abaixo do 

chamado ponto de equilíbrio, transferências negativas (ou impostos positivos) para famílias que 

estão acima dele. 

 

II – 10 Sem exigência de trabalho 

 
A renda básica é incondicional, é um direito natural e inalienável de todos os membros de 

uma determinada comunidade.  Ela contrasta totalmente com toda e qualquer forma de renda 

garantida que se vincula a uma garantia de emprego. Essa sua incondicionalidade a distingue de 

qualquer espécie de subsídio vinculado a algum emprego, por mais amplo que seja. 
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Verifica-se por todos estes postulados que a renda mínima será uma grande inovação e 

uma conquista inestimável para o século XXI.  Em um mundo cada vez mais desigual, com 

bilhões de seres humanos vivendo abaixo de uma linha básica de pobreza e de indigência, a 

garantia de uma renda incondicional a todos os membros de uma determinada sociedade 

constitui-se numa necessidade urgente e inadiável. As idéias de Rousseau (1762) de que os 

interesses da coletividade devem ser mais importantes do que os interesses individuais formam a 

base deste pensamento, pois é mais importante para a coletividade de um Estado, país e mesmo 

de toda a raça humana , que haja uma justiça social e que todos os seus membros componentes 

tenham pelo menos acesso a condições de dignidade mínimas e não passem fome do que apenas 

uma parcela de sua população tenha condições e acesso a um padrão de vida digno. 

 


