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RESUMO 
 

Esta dissertação objetiva analisar a trajetória percorrida pela Renda Básica de Cidadania, desde 

as discussões iniciais ocorridas em 1991, com o Programa de Garantia de Renda Mínima 

(PGRM), até a promulgação da Lei nº 10.835/2004. Como pergunta de pesquisa, buscou-se 

responder como a formação de um subsistema de política pública de transferência de renda 

possibilitou a aprovação da Renda Básica de Cidadania (RBC). Para tanto, como referencial 

teórico, utilizou-se, de maneira complementar, os modelos analíticos do Advocacy Coalition 

Framework (ACF) e do Multiple Streams (MS), elaborando-se modelo analítico composto por 

categorias advindas do ACF e do MS e que subsidiaram a análise empírica. De natureza 

explicativa e qualitativa, os dados foram coletados por meio de pesquisa bibliográfica, de 

pesquisa documental de primeira mão e da realização de entrevistas semiestruturadas. Ao fim, 

concluiu-se pela existência do que se denominou de subsistema de política pública de 

transferência de renda, no bojo do qual, concomitante ao Programa Bolsa Família, houve a 

aprovação, mas não a implementação, da Lei da Renda Básica de Cidadania. Enquanto 

limitações da pesquisa, têm-se (a) revisão bibliográfica não extensiva ao que se produziu sobre 

transferência de renda pós-2004, não adentrando ao motivo pelo qual não houve a 

implementação da RBC; (ii) dados coletados oriundos de pequeno número de jornais; (iii) 

reduzido número de entrevistados; e (iv) discussão superficial sobre as mazelas sociais 

brasileiras que compuseram o ambiente histórico em que o subsistema de política pública de 

transferência de renda se desenvolveu. Como contribuições, tem-se a apresentação do tema sob 

uma perspectiva histórica, com análise realizada por meio de modelo analítico único, ainda que 

cunhado a partir de categorias pré-existentes. Adicionalmente, a partir deste trabalho, poder-se-

á pensar na análise comparativa entre os níveis de atenção dados aos programas de transferência 

de renda condicionada e aos de renda universal, estabelecendo-se 2004 como referencial 

temporal, culminando-se na retomada das discussões sobre a viabilidade da implementação da 

RBC, em decorrência da pandemia da COVID-19 decretada em 2020 e da experiência com o 

Auxílio Emergencial.  

 

 

Palavras-chave: Programa de Garantia de Renda Mínima. Renda Básica de Cidadania. 

Programa Bolsa Família. Subsistema de política pública de transferência de renda. Renda 

mínima. Renda universal.  
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ABSTRACT 
 

This dissertation aims to analyze the trajectory followed by the Citizenship Basic Income, from 

the initial discussions held in 1991, with the Minimum Income Guarantee Program, until the 

enactment of Law 10.835/2004. As a research question, we sought to answer how the formation 

of a public policy subsystem for income transfer enabled the approval of the Citizen's Basic 

Income. As a theoretical framework, the analytical models of the Advocacy Coalition 

Framework (ACF) and the Multiple Streams (MS) were used, in a complementary way, 

developing an analytical model composed of categories from the ACF and the MS and which 

supported the empirical analysis. Of an explanatory and qualitative nature, data were collected 

through bibliographical research, first-hand documents research and semi-structured 

interviews. In the end, it was concluded that the existence of what was called the subsystem of 

public income transfer policy, in the context of which, concomitant with the Bolsa Família 

Program, there was the approval, but not the implementation, of the Citizenship Basic Income 

Law. As limitations of the research, there are (a) a non-extensive bibliographic review of what 

has been produced about post-2004 cash transfers, not delving into the reason why the RBC 

was not implemented; (ii) data collected from a small number of newspapers; (iii) reduced 

number of respondents; and (iv) superficial discussion about the Brazilian social ills that made 

up the historical environment in which the subsystem of public income transfer policy was 

developed. As contributions, there is the presentation of the theme from a historical perspective, 

with analysis carried out from a single analytical model, although coined from pre-existing 

categories. Additionally, based on this work, one can think of a comparative analysis between 

the levels of attention given to conditional cash transfer programs and to universal income 

programs, establishing 2004 as a temporal reference, culminating in the resumption of 

discussions on the feasibility of implementing the RBC, because of the COVID-19 pandemic 

decreed in 2020 and the experience with the Auxílio Emergencial.  

 
 
Keywords: Minimum Income Guarantee Program. Citizenship Basic Income. Bolsa Família 

Program. Income transfer public policy subsystem. Minimum income. Universal income. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 
 

Liberdade, para além do direito de ir e vir, está intrinsecamente ligada à condição 

necessária à expressão, por um indivíduo, de suas necessidades – materiais ou não – com 

autonomia e independência. Sen (2000, p.23), ao afirmar que “[...] a privação de liberdade 

econômica, na forma de pobreza extrema, pode tornar a pessoa uma presa indefesa na violação 

de outros tipos de liberdade [...]”, correlaciona o nível de liberdade de um indivíduo ao grau de 

recursos financeiros a que tem acesso que, por sua vez, decorre da capacidade que os Estados 

têm de gerar empregos e distribuir riquezas.   

Sob essa perspectiva, ainda que a discussão acerca da desigualdade econômica seja 

recorrente, a decretação da pandemia, em face do coronavírus, pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS) (WHO, 2020a), justifica a retomada do assunto. Considerando que uma das 

diretrizes para a contenção do vírus é o isolamento social, o arrefecimento da atividade 

econômica e a diminuição dos postos de trabalho serão consequências com as quais os Estados 

terão de lidar, com políticas públicas emergenciais, mas também de médio e longo prazos. 

Piketty (2014, p. 22) afirma que a “[...] queda da desigualdade de renda que se deu nos 

países ricos entre 1914 e 1945 é, antes de tudo, fruto das guerras mundiais e dos violentos 

choques econômicos e políticos que delas sobrevieram [...]”. Quais as chances de o combate a 

um ser vivo invisível a olho nu suscitar uma discussão sobre uma política pública de renda 

universal incondicional? 

O inesperado da pandemia da COVID-19 trouxe à tona a discussão sobre a interrelação 

entre liberdade econômica e o grau de recursos financeiros a que um cidadão tem acesso. A 

Renda Básica Universal (RBU) volta à agenda, em um contexto de crise social nacional e 

internacional, para o qual discutir alternativas de renda, que visem à diminuição do impacto 

negativo da pandemia da COVID-19, são urgentes.  

No século XVI, Thomas More defendia um Estado que garantisse o mínimo necessário 

à subsistência de seus cidadãos. No Brasil, Eduardo Suplicy, após anos atuando à frente da 

pauta, obteve a aprovação, pelo Congresso Nacional, da Lei nº 10.835/2004, por meio da qual 

a Renda Básica de Cidadania foi sancionada. Embora seja antiga a ideia da RBU, o presente 

trabalho se justifica pelo fato de ser discussão permanente e não superada, tanto mais agravada 

pela pandemia da COVID-19, dada a ausência de política pública continuada que permita aos 

cidadãos subsistirem, independentemente de um posto fixo de trabalho.   

Para Bidadanure (2019, p. 484), liberdade, escolha, dignidade e igualdade são atributos 

inerentes e indissociáveis de uma RBU que, em si, costuma ser apresentada como um 
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instrumento de libertação dos cidadãos das políticas paternalistas do Estado. Van Parijs (1991, 

2000) afirma que uma renda básica universal ou renda básica incondicional, ou simplesmente 

renda básica, se denota por ser um subsídio regularmente pago por um governo, em dinheiro, a 

todo cidadão, independentemente de sua situação financeira, i.e., ex ante – sem análise prévia 

da renda do beneficiário, em decorrência de um direito adquirido e, em geral, em complemento 

a políticas públicas de bem-estar social existentes.  

Renda mínima ou renda mínima condicionada, por outro lado, diz respeito a um tipo de 

transferência de renda que exige que seu receptor comprove atender a determinados critérios, 

sendo um benefício pago, em geral, a apenas um membro de uma família – sendo a família a 

unidade-base do cálculo do valor –, por um período limitado (BIDADANURE, 2019, p. 484). 

Ferreira (2019, p. 38) ressalta que uma proposta de garantia de renda mínima se caracteriza pela 

transferência de renda que busca a superação da pobreza, exigindo de seus contemplados a 

comprovação de carência e o cumprimento de condicionalidades, a exemplo da busca por 

empregos ou da obrigação de se matricular as crianças da família na escola.  

Feitas essas considerações, esclarece-se que o objetivo principal deste trabalho é 

analisar a trajetória percorrida pela Renda Básica de Cidadania, desde as discussões iniciais 

ocorridas em 1991, com o Programa de Garantia de Renda Mínima (PGRM), passando pela 

submissão de novo Projeto de Lei ao Senado, em 2001, até a promulgação, em 08 de janeiro de 

2004, da Lei nº 10.835. Essa análise considerará a atuação, no período de 1991 a 2004, de 

Eduardo Suplicy, tomando-o por seu empreendedor político, em observância à definição 

estabelecida por Kingdon (2014) e consoante Ferreira (2019).  

Mesquita, Jaccoud e Santos (2010, p. 318) afirmam que, apesar de não haver um 

consenso, no Brasil, sobre o papel dos programas de transferência de renda condicionada, 

reconhece-se publicamente o “[...] caráter inovador representado pela intervenção estatal no 

campo específico da garantia de renda diante das situações de pobreza”. Em consulta ao Portal 

da CAPES, utilizando-se como parâmetros exatamente os termos “renda mínima” ou “renda 

universal” no título, foram localizados 21 (vinte e um) artigos publicados, em qualquer idioma, 

nos últimos 20 anos. Noutra consulta, lançando-se mão do termo “Bolsa Família” no título, 

retornaram 786 (setecentos e oitenta e seis) artigos publicados, em qualquer idioma, também 

nos últimos 20 anos. Observa-se que, embora a busca tenha se atido a artigos científicos 

disponíveis em uma única base de dados, renda mínima e renda universal são assuntos 

amplamente estudados e debatidos no meio acadêmico.  

Nesse sentido, enquanto pergunta de pesquisa, propõe-se, nesta pesquisa, responder a  

como a formação de um subsistema de política pública de transferência de renda possibilitou a 
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aprovação da Renda Básica de Cidadania. Ademais, compreende-se que esta pesquisa, a 

despeito de se debruçar mais uma vez sobre o tema da transferência de renda, apresenta-o sob 

uma perspectiva histórica com foco na atuação protagonizada por Eduardo Suplicy, inovando 

ao analisá-lo por meio de um modelo analítico único, ainda que cunhado a partir de categorias 

pré-existentes, utilizando-se, para tanto, precipuamente de excertos de jornais, sendo estas as 

suas principais contribuições teórica e empírica para o campo de estudos das políticas sociais.   

Por outro lado, mesmo tendo a análise findado na sanção da Lei da Renda Básica de 

Cidadania, não avançando na discussão sobre a sua não implementação, intuiu-se, ao elencar 

experimentos reais de imposto de renda negativo e de renda básica, bem como ao tratar do 

PGRM e de seus efeitos positivos para as discussões empreendidas no Brasil desde então, 

exemplificar o potencial de uma política pública de transferência de renda, no que tange a seus 

efeitos positivos para a redução da pobreza e da desigualdade social, a exemplo da melhoria do 

índice de Gini no período. 

Isso posto, como referencial teórico, serão utilizados, complementarmente (CAIRNEY, 

2013), os modelos analíticos do Advocacy Coalition Framework, proposto por Paul A. Sabatier 

(1986), e do Multiple Streams, de John Kingdon (2014).  Para tanto, com vistas a responder à 

pergunta de pesquisa, a dissertação se divide em sete capítulos. Além desta Introdução, no 

Capítulo 2 – Referencial Teórico, são apresentados os modelos de análise do Advocacy 

Coalition Framework e do Multiple Streams, com o objetivo de, em uma perspectiva 

complementar entre os conceitos, apresentar o modelo analítico elaborado com base neles e que 

foi utilizado durante a pesquisa. No Capítulo 3 – Metodologia, trata-se do método, da 

abordagem e da forma de coleta de dados utilizados na pesquisa.  

 O Capítulo 4 – Percurso Histórico da Transferência de Renda pretende localizar, no 

tempo, a discussão afeita à transferência de renda no mundo, remontando ao século XVI e 

relacionando cinco experimentos de imposto de renda negativo e renda básica incondicional. 

No Capítulo 5 – Renda Mínima no Brasil, situa-se o debate sobre renda mínima no Brasil, 

relacionando-se o Programa de Garantia de Renda Mínima (1991); o Bolsa Escola (1995); o 

Comunidade Solidária e o Fome Zero (1995/2001); o Bolsa Família (2003); finalizando com a 

Renda Básica de Cidadania (2004). 

 No Capítulo 6 – Resultados, será respondida a pergunta de pesquisa, como a formação 

de um subsistema de política pública de transferência de renda possibilitou a aprovação da Lei 

da Renda Básica de Cidadania, aplicando-se o modelo analítico proposto no Capítulo 2. O 

Capítulo 7 – Considerações Finais trata das conclusões identificadas, tecendo-se alguns 

comentários.  
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CAPÍTULO 2 – REFERENCIAL TEÓRICO  
 

Neste capítulo, será apresentado o referencial teórico que embasará a discussão empírica 

da trajetória percorrida pela Renda Básica de Cidadania no Brasil – desde o que se referencia 

por ser sua gênese, em 1991, com o Programa de Garantia de Renda Mínima (PGRM), 

(PARIJS; VANDERBORGHT, 2018, p. 16), até a promulgação, em 2004, da Lei da Renda 

Básica de Cidadania (RBC) –, de modo a responder como a formação de um subsistema de 

política pública de transferência de renda possibilitou a sua aprovação.  

Para tanto, serão utilizados os modelos de análise do Advocacy Coalition Framework 

(coalizão de defesa) – desenvolvido por Paul Sabatier; e do Multiple Streams (ou múltiplos 

fluxos) de John Kingdon. A opção por esses modelos se justifica pela proeminência de sua 

utilização na análise de mudanças de políticas públicas – conforme Ritter et al. (2018, p. 1540), 

os modelos de coalizão de defesa e de múltiplos fluxos, até 2018, já haviam sido utilizados em 

mais de 400 (quatrocentos) artigos científicos dos mais diversos assuntos de políticas públicas.  

Ademais, consoante Cairney (2013), lançar mão de uma abordagem complementar entre 

vários conceitos ou teorias, de maneira a produzir uma série de perspectivas para explicar 

resultados empíricos – ainda que superficiais e limitados por recursos –, é intuitivamente 

atraente e frequentemente valiosa. Apesar de uma abordagem complementar precisar fazer 

compromissos significativos entre a cobertura teórica e a profundidade empírica, produzindo 

múltiplas lentes, tende a resultar em projetos de pesquisa singulares baseados, na maioria das 

vezes, em análise documental complementada por entrevistas. 

Nesse sentido, o capítulo iniciar-se-á com uma breve definição do que cada um dos 

modelos escolhidos trata, destacando-se, na sequência, as categorias e o modelo analítico que 

serão utilizados na análise dos dados empíricos coletados ao longo desta pesquisa.  

 

2.1 Modelo de Coalizão de Defesa e Modelo de Múltiplos Fluxos 
 

O Advocacy Coalition Framework ou modelo de coalizão de defesa (ACF) objetiva 

explicar como as políticas públicas mudam ao longo do tempo, focando sua análise nos sistemas 

de crenças das coalizões de defesa e seu funcionamento no subsistema de políticas públicas – 

conjunto de atores oriundos de uma variedade de organizações públicas e privadas que estão 

ativamente preocupados com a resolução de um problema de política pública (SABATIER, 

1986) (SABATIER, 1988). Para tanto, estabelece três pontos principais: (1) dada a 

pressuposição de que a formulação de políticas nas sociedades modernas é complexa, o ACF 



 

 

18 

supõe que a maior parte da formulação de políticas públicas ocorre entre especialistas, cujo 

comportamento é afetado por fatores que transbordam os sistemas político e socioeconômico, 

dentro de um subsistema de políticas públicas; (ii) um modelo de indivíduo fortemente 

inspirado na psicologia social, que enfatiza a dificuldade de se mudar crenças normativas e a 

tendência dos indivíduos de se relacionar com o mundo, a partir de um conjunto de filtros 

perceptivos compostos por crenças preexistentes e cuja mudança é árdua, sendo adequado a 

explicar a escalada e a continuidade dos conflitos em que as políticas públicas estão envoltas; 

(iii) uma convicção de que a melhor maneira de lidar com a multiplicidade de atores em um 

subsistema é agregá-los em coalizões de defesa, uma vez que o ACF assume que os atores se 

esforçam para traduzir suas crenças em políticas públicas reais, antes que seus oponentes o 

façam (SABATIER; WEIBLE, 2007).  

O modelo de Multiple Streams ou múltiplos fluxos (MS), por sua vez, busca 

compreender os processos pré-decisórios na formulação de políticas públicas, i.e., como as 

questões se tornam itens na agenda do governo, como as escolhas feitas pelos tomadores de 

decisão são formuladas e por qual razão algumas possíveis questões e alternativas nunca são 

consideradas. Demarcando o estudo de políticas públicas, a partir de três categorias ou fluxos, 

quais sejam: problemas, política e políticas públicas (JONES et al., 2016, p. 14),  o modelo se 

organiza em torno da busca por respostas a questões do tipo: (a) o que faz com que as pessoas, 

dentro e ao redor do governo, dediquem-se, em um dado momento, a um problema e não a 

outro; (b) quais são as forças, i.e., pressão de grupos de interesse, apoio ou oposição necessários 

a alçar o problema à agenda (CAPELLA, 2006, p. 29), que movem os processos de formulação 

de políticas públicas; (c) como as escolhas são filtradas ante um amplo repertório de alternativas 

de políticas (KINGDON, 2014). 

Ritter et al. (2018) afirmam que a política pública para o ACF é a tradução das crenças 

dos atores em programas de ação, podendo as mudanças ocorrer quando há uma perturbação 

externa significativa, que é então respondida pela coalizão dominante; ou quando uma nova 

coalizão e suas crenças se torna dominante, ou, ainda, quando a coalizão dominante muda suas 

crenças secundárias, em decorrência de um aprendizado obtido com outras políticas públicas. 

Para o MS, a agenda de políticas públicas, e, consequentemente, a oportunidade em que a 

mudança pode ocorrer, é definida pela confluência entre o fluxo dos problemas, o fluxo de 

alternativas (ou políticas públicas) em que uma série de soluções potenciais são exploradas 

continuamente, e o fluxo político, que inclui forças políticas organizadas, percepções do humor 

nacional e fenômenos governamentais, a exemplo do ciclo orçamentário.  
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Por entender que os modelos do ACF e do MS se complementam, utilizando-se do que 

Cairney (2013) denominou de versão proxy das categorias de cada teoria, na próxima seção 

serão especificadas as categorias de análise, em torno das quais se organizará a discussão 

analítica da Renda Básica de Cidadania, (a) iniciando-se pelos conceitos do ACF – subsistemas 

de políticas, crenças, comportamento das partes interessadas e coalizões de defesa –; e (b) 

finalizando-se com os apresentados pelo MS – problemas, alternativas, janelas de 

oportunidades, agenda, empreendedores e humor nacional.  

 

2.2 Categorias de análise 
 
2.2.1 Subsistemas de políticas 
 

Sabatier e Weible (2007) afirmam que, nas sociedades modernas, o processo de 

elaboração de políticas públicas é tão complexo, que seus participantes devem ser especialistas 

em alguma matéria, devendo o espaço de criação da política ser ocupado não apenas por 

legisladores, servidores públicos e líderes de grupos de interesses, mas também por 

pesquisadores, jornalistas especializados e servidores públicos do judiciário. Uma vez que, para 

o ACF, informações técnicas e científicas desempenham papel importante na modificação das 

crenças dos partícipes das políticas públicas, é natural que grande parte do processo de 

elaboração das políticas públicas ocorra em seus subsistemas e envolva negociações entre os 

especialistas. 

Subsistemas de políticas públicas são atores de uma variedade de organizações públicas 

e privadas que estão ativamente preocupados com um problema de política ou questão 

(SABATIER, 1986) e comportam repartições públicas, comitês legislativos e grupos de 

interesse em um determinado nível de governo e atores de vários níveis de governo com atuação 

na formulação e implementação de políticas, bem como jornalistas, pesquisadores e analistas 

de políticas. Eles nascem não apenas da disseminação de informações, mas também da 

insatisfação dos atores com a indiferença ou negligência de subsistemas existentes em relação 

a determinadas pautas, ou mesmo da identificação de um grupo de interesse com uma pauta em 

específico (SABATIER, 1988). Dentro de cada subsistema, esse amplo conjunto de atores se 

juntam em coalizões de defesa, agindo, geralmente, de forma coordenada, mediante a adoção 

de estratégias que visam à promoção de inovações institucionais e à tradução das crenças da 

coalizão em projetos de políticas (SABATIER, 1988) (WEIBLE et al., 2011, p. 351).  
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2.2.2 Crenças 
 

Crenças, enquanto valores básicos, suposições causais e percepções de problemas, 

sugerem que as coalizões tendem a relutar a alterar suas próprias convicções sobre questões 

centrais, a exemplo do que se entende por escopo adequado da atividade governamental e 

atividade de mercado; sua orientação sobre conflitos políticos básicos; a distribuição relativa 

de autoridade entre os diferentes níveis de governo; ou sua identificação com grupos sociais 

cujo bem-estar é mais crítico.  

Alternâncias relativamente duradouras de pensamento ou intenções comportamentais 

dos indivíduos resultam da experiência e/ou novas informações com que entram em contato, o 

que os leva a se preocupar com a realização ou a revisão dos objetivos de uma política pública 

(SABATIER; WEIBLE; 2007). A mudança nas políticas públicas é melhor vista como 

flutuações no sistema de crenças dominante, ou seja, aqueles incorporados à política pública, 

em um determinado subsistema de política, ao longo do tempo. Entretanto, ainda que a análise 

e o aprendizado de políticas possam afetar fortemente os aspectos secundários de tais sistemas 

de crenças, as mudanças nos aspectos centrais da política do subsistema são geralmente o 

resultado de alterações em parâmetros sistêmicos não cognitivos (SABATIER, 1988). 

O ACF enfatiza a dificuldade de se mudar crenças normativas e a tendência dos 

indivíduos de se relacionar com o mundo, a partir de um conjunto de filtros perceptivos 

compostos por crenças preexistentes e cuja mudança é árdua, embora reconheça dois sistemas 

de raciocínio normativo: a lógica da adequação, em que um bom comportamento significa 

seguir regras, e a lógica da consequência, em que um bom comportamento envolve maximizar 

as boas consequências (SABATIER; WEIBLE, 2007).  

 

2.2.3 Comportamento das partes interessadas 
 

Entender o comportamento das instituições governamentais, bem como dos grupos de 

interesse, do público em geral e da mídia é requisito necessário a qualquer teoria sobre 

formulação e implementação de políticas públicas e seus efeitos. Uma vez que o ACF prevê 

que as crenças e os comportamento das partes interessadas estão inseridos em redes informais 

constituídas por importantes participantes das políticas públicas, a elaboração das políticas 

públicas passa a ser estruturada, em parte, por essas redes. Capella e Brasil (2015, p. 62-63), ao 

tratarem de redes de políticas públicas, afirmam que elas explicam o relacionamento entre 
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Estado e atores que, além de partícipes da burocracia, são também atores sociais que mantém 

relações com outros atores que, por sua vez, têm interesse na produção de políticas públicas.  

O ACF assume que os participantes das políticas públicas se esforçam para traduzir suas 

crenças em políticas reais, antes que seus oponentes o façam (SABATIER, 1991, p. 196). Desse 

modo, as coalizões de defesa resultam da busca desses atores por aliados com quem 

compartilham ideias similares e de um nível de coordenação decorrente do trabalho em 

conjunto visando a um resultado similar, em relação a determinada política pública 

(SABATIER; WEIBLE, 2007). A participação de atores em potencial – públicos e privados 

que, de posse das informações apropriadas, podem se tornar ativos no processo (e.g. 

especialistas e técnicos em determinados assuntos e de diversos níveis do governo ou de 

instituições privadas) – também deve ser considerada, vez que, indiferentes às disputas 

políticas, compartilham as crenças do grupo, contribuindo com habilidades que lhes são 

peculiares e contrabalançando as disputas de poder internas aos subsistemas de políticas 

públicas. Todos esses atores, organizados em subsistemas, são agregados em categorias macro 

denominadas de coalizões de defesa (SABATIER, 1988). 

Importante dizer que o entendimento do processo de política pública demanda olhar a 

comunidade intergovernamental – burocratas, servidores do legislativo, líderes de grupos de 

interesse, pesquisadores e jornalistas especializados – como uma unidade básica de estudo e 

considerar os efeitos das regras institucionais sobre o comportamento dos atores e a tomada de 

algumas decisões em específico (SABATIER, 1991). As regras de desenho institucional, 

conforme Immergut (1990), fornecem vantagens procedimentais e impedimentos para traduzir 

o poder político em políticas concretas. Regras de facto decorrentes dos resultados eleitorais e 

dos sistemas partidários mudam as formas como essas instituições formais funcionam na 

prática. Juntas, essas regras institucionais estabelecem lógicas distintas de tomada de decisão 

que definem os parâmetros tanto para a ação executiva dos atores quanto para a influência de 

grupos de interesses.  

 

2.2.4 Coalizões de defesa 
 

O ACF parte da premissa de que, para compreender a mudança de política nas 

sociedades industriais modernas, não é qualquer organização governamental a unidade 

agregada de análise mais útil, mas um subsistema de política, ou seja, os atores de uma 

variedade de organizações públicas e privadas que estão ativamente preocupados com um 

problema de política (SABATIER, 1986, p. 40).  Para tanto, são constituídas coalizões de 
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defesa, nas quais há atores que compartilham um sistema de crenças específico – valores 

básicos, suposições causais e percepções de problemas – e que, ao longo do tempo, demonstram 

um grau não trivial de atividade coordenada (Id. ibid., p. 139). Essas coalizões se organizam 

em torno de crenças comuns que, hipoteticamente, mantém-se relativamente estáveis ao longo 

do tempo, assim como a própria composição da coalizão, uma vez que seus atores são 

motivados por interesses de longo prazo (SABATIER, 1991, p. 153).  

As coalizões de defesa se interessam pelo contexto socioeconômico em que estão 

inseridas e pelos efeitos das intervenções governamentais, de maneira a alcançar seus objetivos. 

Sabatier (Id. ibid.) ressalta que mudanças nos aspectos principais das políticas públicas 

demandam a substituição de uma coalizão por outra, algo que, em tese, resulta de alterações 

externas ao subsistema. Manipular a atribuição de responsabilidades do programa, de modo que 

as unidades governamentais possam ter mais autonomia, é uma estratégia básica das coalizões 

de defesa, a depender dos recursos que têm à sua disposição. Apesar de o sistema de crenças 

das coalizões de defesa ser o núcleo de seu modelo de análise, a habilidade de os atores 

traduzirem-no em decisões de políticas públicas é criticamente afetada pelos recursos políticos 

à sua disposição e pelas regras institucionais – formais e informais que afetam o comportamento 

dos atores em uma arena de ação (SABATIER, 1988, p. 142-143). 

Encerrando, neste subitem, a apresentação das categorias do ACF, nos próximos, serão 

apresentadas as categorias do MS – problemas, alternativas, janelas de oportunidades, agenda, 

empreendedores e humor nacional –, seguindo a lógica de combinação entre os elementos 

fornecidos por ambos os modelos, conforme dito no início deste Capítulo. De acordo com 

Howlett (2016), os modelos do ACF e do MS podem trazer percepções complementares e 

cumulativas sobre como as políticas públicas são feitas e, assim, gerar uma maior apreciação 

do processo de política como um todo, a partir da combinação entre os elementos de cada um. 

  

2.2.5 Problemas 
 

Uma questão se torna um problema quando as pessoas a percebem como tal e se 

convencem de que algo deve ser feito para solucioná-la (KINGDON, 2014, p. 114). Um 

problema, antes de o sê-lo, é uma condição – uma situação social percebida (CAPELLA, 2006) 

que nem sempre se torna um problema, o que, em si, é crítico para a definição da agenda. 

Igualmente, um problema pode deixar a agenda, por motivos que vão desde falhas do governo 

em dar-lhe uma solução, passando pela sua normalização, até a elevação positiva de indicadores 

que antes apontavam para um olhar mais atento para uma determinada condição.  
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 Reconhecimento de problemas, geração de propostas de políticas e eventos políticos 

são processos que podem impulsionar ou restringir uma agenda. Enquanto impulso, aos 

problemas é dado maior destaque na pauta; enquanto restrição, impede-se o alçamento à agenda 

– e.g. problemas cujos custos financeiros são elevados e tecnicamente inviáveis – dos que não 

têm aprovação pública ou dos que não têm, em comparação aos demais, urgência na análise 

(KINGDON, 2014).  

A ascensão de um problema à agenda envolve muito mais do que a necessidade de 

resolvê-lo: governos são levados a agir não por altruísmo pura e simplesmente. Políticos 

querem deixar sua marca e se reeleger; burocratas desejam manter seus empregos; a pressão de 

grupos de interesses importa, ainda que a solução de um problema não seja seu objetivo 

principal. Entretanto, vincular uma proposta a um problema, percebido como real e importante, 

parece elevar a perspectiva de ser alçada à agenda (Id. ibid.).  

 

2.2.6 Alternativas 
 

O modelo da lata de lixo é um modelo de escolha organizacional que se aplica, quando 

as preferências dos atores são problemáticas, em que não há clareza quanto a seu propósito e 

em que a participação é fluida, sendo constante a mudança de opinião e decisão dos 

participantes (ZAHARIADIS, 2007). Ambiguidade no enquadramento de um problema; 

competição por atenção – poucos problemas alcançam o topo da agenda; seleção imperfeita de 

alternativas; reduzida disponibilidade de tempo dos atores; e processo de tomada de decisão 

não racional tampouco linear são características do processo de políticas públicas que o modelo 

de lata de lixo permite identificar (CAIRNEY; JONES, 2016, p. 39). 

 O processo do modelo da lata de lixo é aquele em que problemas, alternativas e 

participantes se movem de uma oportunidade de escolha para outra, em um entrelaçamento 

entre a natureza da escolha, o tempo que toma e os problemas que resolve (COHEN et al., 

1972).  Pressupõe-se, a partir disso, que a gênese de uma alternativa não é o problema em si, 

mas a manutenção ou o atendimento de algum interesse particular dos atores envolvidos. Por 

estarem à mão, as alternativas concebidas buscam por problemas que demandam uma 

resolução, em uma lógica da solução para o problema, ou por uma mudança na administração 

que favoreça sua adoção. Os atores se debruçam sobre um problema, apenas quando problema, 

solução e participantes em uma situação de escolha tornam isso possível (KINGDON, 2014).  

Ou seja, as alternativas são mais afetadas pelo fluxo de soluções (ou de políticas 

públicas), seguindo o mesmo roteiro de definição das agendas: uma lista que, filtrada, passa a 
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ter uma configuração reduzida de opções que acabam por ser o foco na definição das soluções 

para os problemas que passaram a ocupar a agenda. No MS, o fluxo de políticas públicas se 

caracteriza pela existência de propostas, alternativas e soluções à mão que se apresentam aos 

governos em busca de problemas a serem solucionados ou simplesmente à disposição de 

eventos políticos que possam elevar a probabilidade de serem adotadas (Id. ibid.). 
 

2.2.7 Janelas de oportunidades 
 

Janelas são oportunidades que os atores têm para emplacar soluções ou chamar a atenção 

para problemas especiais, vez que o acoplamento entre os fluxos de problemas, de políticas e 

de políticas públicas é eventualmente por elas ativado (WINKEL; LEIPOLD, 2016, p. 110). 

Quando abertas, assim o permanecem por curtos períodos, sendo que é nesses momentos de 

abertura que os fluxos de problemas, de soluções e de política se juntam e se acoplam 

(KINGDON, 2014). Eventos, no fluxo de política, criam oportunidades para que determinados 

problemas emerjam. Não obstante, com receio de arriscar um resultado pior do que o status 

quo, os atores, por vezes, optam por não abrir nenhuma janela – implicando, em razão de sua 

transitoriedade, um longo tempo até que uma nova janela, pequena e escarça, se abra 

(CAPELLA, 2006, p. 30). 

Uma janela aberta, em virtude da assunção do governo por um determinado partido ou 

porque um problema novo pressiona por uma solução e captura a atenção dos agentes políticos 

e burocratas, afeta a agenda governamental e a agenda de decisão – lista reduzida de itens que 

constituem a agenda governamental e para os quais há interesse em elaborar soluções. De 

acordo com Sabatier (1991, p. 151), a janela de oportunidade do MS que propicia uma reforma 

substancial, em política públicas, ocorre quando todos os fluxos se encontram e um problema 

é reconhecido como tal pela comunidade política que, por sua vez, apresenta solução financeira 

e tecnicamente realizável a políticos que enxergam vantagens em sua aprovação.  

 

2.2.8 Agenda 
 

A agenda governamental é uma lista de assuntos que recebe, em determinada época, 

atenção especial das partes interessadas e que são classificados como de prioridade 

governamental. Uma vez que se definem no bojo dos fluxos de problemas ou de políticas, há a 

separação entre os problemas que farão parte das discussões e aqueles que não ocuparão um 

lugar de destaque nas discussões. Pode ser estruturada pelos problemas ou pela política, ao 
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passo que a probabilidade de um item ser alçado à agenda de decisão aumenta, 

substancialmente, se houver a união entre problemas, soluções e política, sendo que nenhum 

dos fluxos é individualmente suficiente para colocar um item na agenda de decisão 

(KINGDON, 2014).  

Mudanças nas agendas ocorrem quanto os fluxos de problemas, de alternativas – as 

políticas públicas em si – e de política convergem (CAPELLA, 2006). Ainda, a agenda de 

política pública pode ser alterada conforme a disponibilidade de uma alternativa que responda, 

em algum nível, a uma nova situação política. Limitações orçamentárias podem retardar a 

entrada de alguns itens na agenda, com a atenção se voltando para iniciativas que custam pouco, 

mesmo que não contribuam, necessariamente, para a economia real de custos. Em suma, novas 

políticas surgem, na agenda, quando os fluxos independentes de problemas, de políticas e de 

políticas públicas convergem e se acoplam em decorrência da manipulação de empreendedores 

de políticas que exploram as janelas de oportunidade (WINKEL; LEIPOLD, 2016, p. 110).   

 

2.2.9 Empreendedores 
 

Empreendedores de políticas públicas são pessoas que, pela natureza do cargo ou da 

posição que ocupam, têm direito a audiências com personalidades; que são conhecidos por suas 

conexões políticas ou habilidades para negociação; que são persistentes e que têm disposição 

para investir recursos na divulgação de suas propostas ou problemas preferidos. São 

responsáveis não apenas por fazer com que pessoas importantes prestem atenção a suas 

propostas, mas também por unir soluções a problemas e por unir problemas e soluções à 

política. Escrevem para jornais, dão entrevistas, obtêm a cobertura da imprensa e encontram-se 

interminavelmente com pessoas de destaque e outras não tão relevantes. Lançam ideias, 

analisam reações, revisam propostas à luz das reações e as lançam novamente, de maneira a 

chamar a atenção dos políticos para determinados problemas, em troca de ganhos futuros 

(KINGDON, 2014).   

A principal atividade de um empreendedor de políticas não é a busca pela satisfação de 

um interesse próprio per se, mas clarificar e dar significado a alternativas para os formuladores 

de políticas que, nos termos do modelo da lata de lixo, não têm clareza sobre suas preferências. 

Empreendedores de políticas são manipuladores com objetivos e metas a atingir, sendo os 

elaboradores de políticas públicas o público-alvo dessa manipulação. Todavia, para uma 

solução ser considerada boa o suficiente, necessário ser politicamente validada por seus 

elaboradores e não pelos empreendedores (ZAHARIADIS, 2007). 
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O esforço dos empreendedores de políticas se materializa por uma solução para 

determinado problema se colocar como uma alternativa, quando a corrente política abre uma 

janela que torna o momento propício à sua adoção. A corrente política pode ser propiciada por 

um novo governo ou por uma mudança no humor nacional – ocasião em que um determinado 

número de pessoas se atenta para as mesmas questões também por um determinado período 

(CAPELLA, 2006, p. 29). Uma vez que janelas abertas oportunizam a vinculação completa 

entre problemas, propostas e políticas e o alçamento ao topo da agenda de decisão, 

empreendedores de políticas devem se antecipar à sua abertura e desenvolver suas ideias, 

conhecimentos e propostas (KINGDON, 2014). 

 O desenvolvimento cumulativo e de longo prazo de alternativas, conjugado ao lento 

progresso de uma ideia em direção à aceitabilidade dentro da comunidade de políticas públicas, 

completa-se quando os formuladores de políticas estão receptivos à solução e têm o motivo e a 

oportunidade para adotá-la, pelo que é crítico o papel desempenhado pelos empreendedores de 

políticas cuja atuação é limitada por seus ambientes, sendo surfistas à espera de uma onda 

(CAIRNEY; JONES, 2016, p. 41). 

 Uma comunidade de políticas públicas, aliás, se define por sua composição por 

especialistas que atuam em áreas específicas e se concentram em gerar propostas para a solução 

de problemas. As alternativas ou são geradas e filtradas na própria dinâmica das políticas 

públicas ou com o envolvimento dos participantes invisíveis – burocratas, pesquisadores e 

grupos de interesse –, que agem de forma mais ou menos coordenada, e da influência que 

exercem sobre as escolhas (KINGDON, 2014). Capella e Brasil (2015, p. 65) destacam que 

comunidades de políticas públicas “[...] são espaços importantes para a geração de ideias 

relativas a soluções e alternativas que podem ser desenvolvidas e adotadas como políticas 

públicas pelos tomadores de decisão”. Dado que os fluxos dos problemas, das alternativas e da 

política são independentes, as comunidades, segundo esses autores, desenvolvem ideias que 

podem, eventual e não necessariamente, ser consideradas como uma solução pelos 

formuladores de políticas públicas.    

 

2.2.10 Humor nacional 
 

Orientação geral do público em face de determinados problemas, valores ou soluções 

para problemas de políticas públicas compõem o humor nacional – um subcomponente do fluxo 

de política do modelo de Kingdon (2014) (JONES et al., 2016, p. 16). Quando combinado às 

eleições, o humor nacional tem mais força para definir a agenda do que grupos de interesses 
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cuja atuação volta-se mais para barrar determinadas propostas ou adaptá-las a suas preferências, 

do que a dar início a agendas próprias. A avaliação do humor nacional possibilita que os atores 

governamentais tanto promovam alguns itens de suas agendas políticas, quanto impeçam que 

outros ganhem destaque.  

Diz-se que o fluxo da política se compõe da análise do humor nacional, dos caprichos 

da opinião pública, dos resultados das eleições, das mudanças na administração, das alterações 

na distribuição de cadeiras no congresso, e das campanhas de pressão dos grupos de interesse, 

(KINGDON, 2014, p. 147). Capella (2006, p. 29) afirma que, no fluxo da política, a formação 

de coalizões resulta do processo de negociação política e barganha, razão pela qual o humor 

nacional exerce influência fundamental sobre a agenda governamental. Ao possibilitar o que 

chama de “solo fértil” à germinação de ideias, Capella acredita que o alçamento de 

determinadas questões à agenda e o descarte de outras se explica “[...] pela percepção, pelos 

participantes do processo decisório, de um humor nacional favorável [...]” que estimula a 

discussão.   

 

2.3 Quando as mudanças ocorrem? 
 

À luz das categorias apresentadas, questiona-se em que momento ocorrem mudanças 

em políticas públicas. Resultado negativo de indicadores de monitoramento, crises ou desastres 

ou mesmo feedback relativo a algum programa demonstram que algo precisa ser feito. Para que 

um item se mova de uma arena menos visível para a agenda governamental, é preciso um 

acontecimento: uma crise real que não pode ser ignorada pelos tomadores de decisão do 

governo (KINGDON, 2014, p. 91-98).  Crises e desastres, eventos inesperados por si só não 

alçam um problema à agenda, mas reforçam a percepção preexistente de um problema ou 

servem como um alerta precoce, para o que pode vir a ser considerado um problema. Tomadores 

de decisão e aqueles próximos a eles usam indicadores – que tornam objetivos a existência de 

um problema – para avaliar a magnitude e para se inteirarem das mudanças potencialmente 

advindas do problema. 

Para tanto, as condições políticas devem se deteriorar ao nível de uma crise, antes que 

o assunto alcance visibilidade suficiente para se tornar um item ativo na agenda. As crises 

também podem decorrer não só da deterioração das condições políticas, mas também de 

problemas estruturais como a pobreza e o desemprego – temas que passam a ocupar posição 

central na agenda (YAZBEK, 2012). Por outro lado, itens potenciais tendem a permanecer em 
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segundo plano por falta de uma crise que os alce à agenda ou até que importantes formuladores 

de políticas públicas tragam o assunto à tona, em virtude de suas experiências pessoais. 

A mudança em políticas públicas também pode ser entendida como o produto da 

competição entre várias coalizões de defesa compostas por indivíduos de diversos ambientes 

institucionais e que compartilham um conjunto de valores básicos e percepções sobre fatores 

que afetam o tópico de política. Modificações nos aspectos centrais de uma política pública 

geralmente resultam de um processo de perturbação externa ao subsistema: condições 

macroeconômicas ou a ascensão de uma nova coalizão governamental, por exemplo 

(SABATIER; JENKINS-SMITH, 1988).  Ainda, de acordo com o ACF, na medida em que uma 

de suas premissas é a de que os subsistemas de políticas envolvem atores de todos os níveis de 

governo, a mudança de política pública deve ser examinada não apenas em nível nacional, pois 

as inovações podem ocorrer, primeiramente, em nível local e, somente então, expandir-se para 

o restante do território (JENKINS-SMITH; SABATIER, 1994, p. 179). 

 Em resumo, de acordo com Ritter et al. (2018, p. 1540), a mudança em políticas 

públicas, sob o ACF, pode ocorrer por meio de uma série de mecanismos: quando as condições 

externas ao subsistema são significativamente alteradas, então respondidas pela coalizão 

dominante ou quando uma nova coalizão (com suas crenças concomitantes) se torna dominante 

– mecanismos de mudanças de políticas públicas não incrementais; e/ou quando a coalizão 

dominante muda suficientemente suas crenças secundárias, por meio do aprendizado de 

políticas, caracterizando-se como uma mudança incremental.  

 Sob a ótica do MS, Ritter et al. (Ibid.) sintetizam que a mudança em políticas públicas 

se dá quando da confluência entre os fluxos (a) dos problemas; (b) das alternativas (ou políticas 

públicas), em que uma série de soluções potenciais são exploradas continuamente; (c) e da 

política, que inclui forças políticas organizadas, percepções do humor nacional e fenômenos 

governamentais. Dado que uma política pública ocorre sob condições de ambiguidade com 

participação fluida e requer a interpretação ou construção de problemas e soluções, a mudança 

se torna possível apenas quando uma janela de oportunidade se abre e as três correntes, que 

normalmente seguem sua própria lógica e ritmos muito diferentes, se alinham. Portanto, uma 

solução se associa a um problema que está de acordo com a dinâmica dentro da corrente 

política, ao passo que esse alinhamento da corrente ocorre por meio do trabalho dos 

empreendedores de políticas.  
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2.4 Conclusão  
  

 Em uma lógica de complementação (CAIRNEY, 2013) entre os modelos do ACF e do 

MS, propõe-se o modelo de análise que será utilizado nesta dissertação – Figura 1. Howlett, 

McConnell e Perl (2016) são assertivos ao dizer que nem o Modelo de Coalizão de Defesa e 

nem o Modelo de Múltiplos Fluxos é suficiente, por si só, para fornecer estruturas, categorias 

de análise totalmente funcionais que sejam capazes de compreender a totalidade de uma política 

pública. Não resta claro se o MS pode ser utilizado, diretamente, para explicar a dinâmica de 

não definição de agenda, tampouco se o ACF pode oferecer percepções satisfatórias sobre 

aspectos importantes da formulação de políticas, como a mecânica da aceitação ou rejeição de 

opções de políticas públicas. Porém, a combinação de elementos fornecidos por cada um dos 

modelos pode, de acordo com esses mesmos pesquisadores, propiciar a avanço do pensamento 

sobre políticas públicas, de maneira mais útil do que colocar seus elementos em posições 

opostas e conflitantes.  

Nesse ponto, é importante retomar a definição atribuída, por Kingdon (2014), a 

comunidades de políticas públicas: compostas por especialistas em uma determinada área de 

políticas públicas, são pessoas que, participando ou não do governo, têm em comum o interesse 

por determinado problema de política pública. Essas comunidades, apesar de afetadas e de 

reagirem a mudanças externas, são independentes de eventos políticos. Como dito por Capella 

e Brasil (2015, p. 65) e referenciado anteriormente, as comunidades de políticas públicas têm 

sua importância enquanto locais propícios à geração de soluções para os problemas.  

Por isso, a resposta à pergunta de pesquisa “como a formação de um subsistema de 

política pública possibilitou a aprovação da Renda Básica de Cidadania?”  parte da premissa de 

que subsistemas e comunidades de políticas públicas são conceitos análogos, tendo-se optado 

por utilizar, em sua elaboração, subsistema em vez de comunidades, em razão das categorias 

de análise utilizadas: crenças, comportamento dos atores e partes interessadas e coalizões de 

defesa. Considera-se que os subsistemas, unidade básica de análise do ACF, guardam em si as 

comunidades de políticas públicas do MS, uma vez que os atores, com suas crenças e 

comportamentos próprios, desenvolvem soluções para problemas que apenas aguardam a 

abertura de uma janela e o alçamento à agenda, para se colocar como alternativas. Quando os 

fluxos independentes da política, dos problemas e das políticas públicas se acoplam, os atores 

organizados no subsistema de política pública, que comporta uma comunidade de políticas 

públicas, têm uma janela de oportunidade para emplacar alternativas ou focalizar um 

determinado problema.  
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Nesse sentido, com o fito de responder à referida pergunta, será utilizado o modelo 

analítico, em uma versão proxy das categorias do ACF e do MS (CAIRNEY, 2013),  

representado na Figura 1. O modelo se organiza a partir do (i) subsistema de política pública, 

no qual se acomodam os atores que compartilham (ii) crenças, i.e., valores básicos, suposições 

causais e percepções de problemas que, por sua vez, (iii) determinarão seus comportamentos, 

com vistas à sua organização em (iv) coalizões de defesa. Essas coalizões de defesa resultam 

da busca dos atores – que compartilham de um sistema de crenças – por aliados com quem 

partilhar ideias similares em relação à identificação de (v) problemas, bem como de (vi) 

alternativas para solucioná-los.  

Quando acionada, a janela de oportunidade possibilita que um assunto seja alçado à (vii) 

agenda e receba atenção especial, sendo interessante notar que uma agenda pode ser alterada 

conforme a disponibilidade de solução que atenda a uma nova condição política. Nesse 

momento, os (viii) empreendedores de políticas públicas desempenham papel fundamental, 

pois têm a habilidade de manipular as janelas de oportunidade, fazendo com que os fluxos 

independentes de problemas, de políticas e de políticas públicas convirjam e se acoplem. Em 

um contexto de (ix) humor nacional favorável à promoção dos itens da agenda política dos 

atores conjugado à atuação dos empreendedores políticos, tem-se a (x) mudança em política 

pública. 

Concluindo, neste capítulo, foram indicadas e explicitadas, à luz do ACF e do MS, as 

categorias que subsidiarão a análise empírica desta dissertação, mediante a proposição de 

modelo analítico (Figura 1) embasado em Sabatier (1988) e Kingdon (2014). No próximo 

capítulo, será explicitada a metodologia utilizada nesta pesquisa, descrevendo-se como os 

dados foram coletados. 
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Figura 1. Modelo analítico proposto. 

 
Fonte: elaboração própria, com base em Sabatier (1988) e Kingdon (2014).



 

 

32 

CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA 
 

Gil (2008) relaciona o método monográfico entre os métodos investigativos que, nos 

estudos dos fatos sociais, proporcionam, ao pesquisador, meios que garantam a objetividade e 

a exatidão da análise. O método monográfico se encontra entre os mais utilizados nas ciências 

sociais, dado pressupor que o estudo aprofundado de um determinado objeto pode representar 

outros semelhantes.  

Partindo-se do método monográfico, esta pesquisa tem natureza explicativa, por buscar 

explicar como a formação de um subsistema de política pública possibilitou a aprovação da Lei 

da Renda Básica de Cidadania, atendendo ao requisito definido por Gil (Ibid.), qual seja: a 

identificação dos fatores que determinaram ou contribuíram para a sua ocorrência.  

Quanto à abordagem, trata-se de pesquisa qualitativa vez que, ao se aprofundar na análise 

da Renda Básica de Cidadania (RBC), localizando-a no contexto histórico, objetivou-se 

responder à pergunta de pesquisa supracitada, aplicando-se o modelo analítico proposto no 

Capítulo 2, a partir de dados empíricos e descritivos (SILVEIRA e CÓRDOVA, p. 31-42, apud 

GERHARDT e SILVEIRA, 2009). 

No que tange à coleta dos dados, foram utilizados os seguintes procedimentos: (a) 

pesquisa bibliográfica; (b) pesquisa documental de primeira mão; e (c) entrevistas 

semiestruturadas realizadas com atores que se envolveram ou acompanharam, enquanto atores 

políticos, da academia e/ou da sociedade, no e o debate sobre programas de renda mínima. Os 

subitens abaixo tratam de cada um dos procedimentos citados, esmiuçando-os.  

 

3.1 Pesquisa bibliográfica 
 

 Uma pesquisa bibliográfica é a que, conforme Gil (2008, p. 50), desenvolve-se “[...] a 

partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. Com 

vistas à compreensão e ao aprofundamento no tema das políticas públicas de transferência de 

renda , procedeu-se à leitura dos livros que embasaram o referencial teórico e, na sequência, à 

escolha e à análise dos livros e artigos científicos que seriam utilizados na escrita dos capítulos 

seguintes. No caso do Programa de Garantia de Renda Mínima e da Renda Básica de Cidadania, 

as fontes principais de consulta foram os livros publicados por Eduardo Suplicy. Em relação 

aos experimentos de renda universal, indicados no Capítulo 4, consultas aos respectivos sítios 

eletrônicos se constituíram na fonte primordial, quando não a única, à exceção do Mincome 
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Experiment, para o qual artigos científicos já foram publicados. Toda a bibliografia consultada, 

da qual parte esta pesquisa e que lhe dá suporte, encontra-se referenciada ao final.  

 

3.2 Pesquisa documental 
 

 Apesar de se aproximar da pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental recorre a 

fontes como jornais, revistas, documentos oficiais, podendo, inclusive, se utilizar de vídeos, 

diferenciando-se da primeira pelo tipo de tratamento analítico dispensado a tais documentos ser 

inédito, consoante o objetivo da pesquisa. Esse tipo de pesquisa se diferencia, na classificação 

dos documentos, entre os de primeira e os de segunda mão, sendo que, nesta dissertação, foram 

utilizados apenas os de fontes primárias: publicações em diários oficiais, reportagens de jornal 

e programas de governo (GIL, 2008, p. 51). 

 Dado que a pergunta a que se busca responder, nesta pesquisa, é como a formação de 

um subsistema de política pública possibilitou a aprovação da Renda Básica de Cidadania 

(RBC), a análise passa, necessariamente, pelos Projetos de Lei que tramitaram no Congresso, 

iniciando-se pelo Programa de Garantia de Renda Mínima (PGRM). Nesse sentido, foi 

utilizada, como fonte de dados precípua os portais eletrônicos da Câmara dos Deputados, do 

Senado Federal, do Diário Oficial da União e do Diário Oficial do Distrito Federal, tendo se 

tomado o período entre 1991 e 2004 como o de pesquisa, por coincidir com a submissão do 

Projeto de Lei do PGRM (1991) e com a sanção da Lei da Renda Básica de Cidadania (2004). 

 Além dos Projetos de Lei, também foram considerados os pronunciamentos que o ex-

Senador Eduardo Suplicy fez a cada sessão que antecedeu a apreciação dos projetos ou que 

sucedeu sua aprovação. Somam-se a esses registros o Decreto que instituiu o Bolsa Família no 

Distrito Federal e respectivo regulamento, porquanto ser o primeiro programa de renda mínima 

instituído no país, sendo um produto das discussões sobre como combater a fome, a miséria e 

a baixa escolaridade dos brasileiros, em uma trajetória oficial iniciada pelo PGRM.  

 

Tabela 1. Documentos oficiais.  

Nº 
Data da 
sessão ou do 
documento   

Data da 
publicação Fonte Título Anexo 

1 
27/12/1991 24/03/1992 

Diário do 
Congresso 
Nacional  

Projeto de Lei do Senado nº 80, de 1991 
A 

2 Projeto de Lei nº 2.561, de 1992 

3 17/04/1991 08/05/1991 
Diário do 
Congresso 
Nacional 

Pronunciamento do Senador Eduardo Suplicy, à época da 
tramitação do Projeto de Lei do Senado nº 80, de 1991 

B 

4 17/05/1991 18/05/1991 
Diário do 
Congresso 
Nacional 

Pronunciamento do Senador Eduardo Suplicy, à época da 
tramitação do Projeto de Lei do Senado nº 80, de 1991 C 
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5 04/06/1991 05/06/1991 
Diário do 
Congresso 
Nacional 

Pronunciamento do Senador Eduardo Suplicy, à época da 
tramitação do Projeto de Lei do Senado nº 80, de 1991 D 

6 16/10/1991 22/10/1991 
Diário do 
Congresso 
Nacional 

Pronunciamento do Senador Eduardo Suplicy, à época da 
tramitação do Projeto de Lei do Senado nº 80, de 1991 

E 

7 05/12/1991 06/12/1991 
Diário do 
Congresso 
Nacional 

Pronunciamento do Senador Eduardo Suplicy, à época da 
tramitação do Projeto de Lei do Senado nº 80, de 1991 

F 

8 12/12/1991 13/12/1991 
Diário do 
Congresso 
Nacional 

Pronunciamento do Senador Eduardo Suplicy, à época da 
tramitação do Projeto de Lei do Senado nº 80, de 1991 G 

9 14/12/1991 15/12/1991 
Diário do 
Congresso 
Nacional 

Pronunciamento do Senador Eduardo Suplicy, à época da 
tramitação do Projeto de Lei do Senado nº 80, de 1991 

H 

10 17/12/1991 18/12/1991 
Diário do 
Congresso 
Nacional 

Pronunciamento do Senador Eduardo Suplicy, à época da 
tramitação do Projeto de Lei do Senado nº 80, de 1991 I 

11 11/01/1995 12/01/1995 

Diário 
Oficial do 
Distrito 
Federal 

Decreto nº 16.270, de 11 de janeiro de 1995. 
Institui o Programa Bolsa Familiar para a Educação 

J 

12 09/02/1995 10/02/1995 

Diário 
Oficial do 
Distrito 
Federal 

Regulamento do Programa Bolsa Familiar para a Educação 

13 04/12/2001 05/12/2001 
Diário do 
Senado 
Federal 

Projeto de Lei do Senado nº 266, de 2001 K 

14 19/12/2001 20/12/2001 
Diário do 
Senado 
Federal 

Parecer nº 1.382, de 2002 KA 

15 08/10/2003 11/10/2003 

Diário da 
Câmara 
dos 
Deputados 

Parecer da Comissão de Finanças e Tributação – PL nº 254-
A/2003 vinculado ao PLS nº 266/2003 KB 

16 27/11/2003 28/11/2003 

Diário da 
Câmara 
dos 
Deputados 

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação – 
PL nº 254-A/2003 vinculado ao PLS nº 266/2003  

KC 

17 04/12/2001 05/12/2001 
Diário do 
Senado 
Federal  

Pronunciamento do Senador Eduardo Suplicy, à época da 
tramitação do Projeto de Lei do Senado nº 266, de 2001 

KD 

18 10/12/2002 11/12/2002 
Diário do 
Senado 
Federal 

Pronunciamento do Senador Eduardo Suplicy, à época da 
tramitação do Projeto de Lei do Senado nº 266, de 2001 KE 

19 13/08/2003 14/08/2003 
Diário do 
Senado 
Federal 

Pronunciamento do Senador Eduardo Suplicy, à época da 
tramitação do Projeto de Lei do Senado nº 266, de 2001 

KF 

20 28/11/2003 29/11/2003 
Diário do 
Senado 
Federal 

Pronunciamento do Senador Eduardo Suplicy, à época da 
tramitação do Projeto de Lei do Senado nº 266, de 2001 KG 

21 08/01/2004 09/01/2004 
Diário 
Oficial da 
União 

Lei nº 10.835, de 8 de janeiro de 2004 L 

Fonte: Diversas. Elaboração própria.  
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 Adicionalmente, utilizou-se do acervo da Folha de São Paulo, por se tratar, junto com 

O Globo e O Estado de São Paulo, de um dos três maiores jornais em circulação no Brasil1, 

bem como por dispor, na Internet, das edições, em formato digital, publicadas desde 19602. O 

total de 35 (trinta e cinco) excertos foram incluídos como Anexos e seguiram a lógica de busca, 

no sítio eletrônico do jornal, especificada na sequência.  

Primeiramente, a pesquisa, no acervo da Folha de São Paulo, considerou os seguintes 
parâmetros:  
 

• Termos – opção “exatamente esta frase”: Eduardo Matarazzo Suplicy  

• Período: 01/01/1991 a 02/03/2004  

• Conteúdo – opção “jornais”: Folha de São Paulo.  
 

Como resultado, retornaram 38 (trinta e oito) arquivos digitalizados que atendiam aos 

parâmetros especificados, dos quais, após leitura, de maneira a identificar a correlação dos 

excertos com o Programa de Renda Mínima (PGRM) e/ou com a Renda Básica de Cidadania 

(RBC), foram considerados os 10 (dez) arquivos indicados na Tabela 2: 

 

Tabela 2. Excertos de jornal. Resultados – parâmetro de pesquisa: “Eduardo Matarazzo Suplicy”.   
Nº Data Caderno Seção Título Autor Anexo 
1 18/04/1991 

Opinião Tendências/Debates 

A garantia de renda mínima 

Eduardo 
Matarazzo 
Suplicy 

M 

2 18/10/1991 O Brasil, se quiser, pode eliminar a 
miséria 

N 

3 15/02/1995 As pessoas em primeiro lugar, para valer O 
4 06/05/1996 A aceitação da renda mínima P 
5 28/12/1996 Progresso social insatisfatório Q 
6 21/05/1997 A renda mínima pronta para ser votada R 
7 06/06/2000 Um debate para São Paulo S 
8 26/04/2001 Sou candidato à Presidência para vencer T 
9 17/03/2002 Um Brasil justo e civilizado U 
10 12/06/2003 Democracia e paz no Iraque V 

Fonte: Acervo da Folha de São Paulo. Elaboração própria.  

 

Importante dizer que, no Caderno Opinião, seção Tendências/Debates, consta o registro 

de que os artigos assinados não representam a opinião formal do jornal, mas que a sua 

publicação obedece ao propósito de estimular o debate dos problemas brasileiros e mundiais, 

além de refletir as tendências do pensamento contemporâneo.  

Constatando-se a ausência de ocorrências nos anos 1992, 1993, 1994, 1998, 1999 e 

2004, nova pesquisa foi realizada, no acervo da Folha de São Paulo, considerando-se os 

seguintes parâmetros:  

 
1Após crítica do Globo, jornal Folha de São Paulo para de divulgar audiência. Poder 360. 27 mai. 2021. 
Disponível em: <https://www.poder360.com.br/midia/apos-critica-do-globo-jornal-folha-de-s-paulo-para-de-
divulgar-audiencia/>. Acesso em: 16 ago. 2021.  
2Acervo Folha. Disponível em: <https://acervo.folha.com.br/index.do>. Acesso em: 16 ago. 2021.  
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• Termos – opção “exatamente esta frase”: Eduardo Suplicy  

• Período: 01/01/1992 a 31/12/1992 [adequando-se o período aos anos supracitados]  

• Conteúdo – opção “jornais”: Folha de São Paulo.  
 

Com esses parâmetros, retornaram: 

 

• 1992: 30 (trinta) arquivos digitalizados, tendo sido considerados, após análise, 01 (um) 

arquivo.  

• 1993: 22 (vinte e dois) arquivos digitalizados, tendo sido considerados, após análise, 01 

(um) arquivo.  

• 1994: 19 (dezenove) arquivos digitalizados, tendo sido considerados, após análise, 03 

(três) arquivos.  

• 1998:  47 (quarenta e sete) arquivos digitalizados, tendo sido considerados, após análise, 

03 (três) arquivos. 

• 1999: 22 (vinte e dois) arquivos digitalizados, tendo sido considerados, após análise, 03 

(três) arquivos.  

• 2004: nenhum arquivo digitalizado.  

 

Os 11 (onze) excertos encontram-se especificados na Tabela 3 e foram incluídos como 

Anexos.  

 

Tabela 3. Excertos de jornal. Resultados – parâmetro de pesquisa: “Eduardo Suplicy”. 
Nº Data Caderno Seção Título Autor Anexo 

1 03/01/1992 Dinheiro Opinião Econômica 
O imposto de renda negativo – o 
carinho do leão 

Fernando Antônio 
Hadba W 

2 08/10/1993 Opinião Tendências/Debates A proposta de renda mínima Luiz Carlos Bresser 
Pereira 

X 

3 26/06/1994 

Especial 
A-2 

Brasil 95 

‘Milagre’ dos anos 70 reduziu 
pobreza 

Carlos Alberto 
Sardenberg 

Y 
Especial 
A-3 

Miséria ‘crítica’ só acaba com 
educação Reportagem Local 

4 11/07/1994 Brasil FIESP Documento avalia possível 
governo Lula 

Antônio Carlos 
Seidl 

Z 

5 06/10/1994 Opinião  Tendências/Debates Uma utopia realista para o Brasil 
de hoje 

Philippe Van Parijs A1 

6 26/09/1998 Especial 
Mapa da 
Exclusão 

Renda Mínima Projeto deve receber R$ 200 mi 
em 1999 Reportagem Local B1 

7 03/10/1998 Eleições 
São 
Paulo 

Entrevista Eduardo 
Suplicy 

Renda mínima será prioridade 
Reportagem Local  C1 

8 05/10/1998 Eleições Senado Vitória fortalece Suplicy no PT 
paulista Clóvis Rossi D1 

9 06/04/1999 Opinião - Deus salve as criancinhas Eliane Cantanhêde E1 
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10 24/04/1999 Brasil - Programa de renda mínima sai do 
papel 

Daniela Falcão e 
William França 

F1 

11 19/10/1999 Brasil - Suplicy reclama de desinteresse 
do PT 

Reportagem Local G1 

Fonte: Acervo da Folha de São Paulo. Elaboração própria.  

  

Salienta-se que a opção por utilizar, nas buscas, os parâmetros “Eduardo Matarazzo 

Suplicy” e “Eduardo Suplicy” se justifica pela vinculação entre o Programa de Garantia de 

Renda Mínima e a Renda Básica de Cidadania com seu empreendedor político, como será visto 

ao longo desta pesquisa.  

Ainda assim, estranhando-se a ausência de reportagens publicadas, no período de 

01/01/2004 a 31/12/2004, que atendessem aos critérios supracitados e porquanto ter sido o ano 

de aprovação da Lei da Renda Básica de Cidadania, nova consulta foi realizada, conforme 

parâmetros abaixo, porém, com resultado igualmente nulo.  

 

• Termos – opção “exatamente esta frase”: Renda Básica de Cidadania  

• Período: 01/01/2004 a 31/12/2004  

• Conteúdo – opção “jornais”: Folha de São Paulo.  

 

Na sequência, tendo em vista as referências realizadas nos artigos indicados nas Tabelas 

2 e 3, terceira pesquisa foi realizada, no acervo da Folha de São Paulo, considerando-se os 

seguintes parâmetros: 

 

• Termos – opção “exatamente esta frase”: “nome do autor” ou “renda mínima”  

• Período: data referenciada no artigo; 

• Conteúdo – opção: Folha de São Paulo.  
 

Como resultado, foram também considerados, como documentos de primeira mão, os 

15 (quinze) excertos referenciados na Tabela 4.   

 

Tabela 4. Excertos de jornal. Resultados complementares – renda mínima por acadêmicos, jornalistas e políticos.  
Nº Data Caderno Seção Título Autor Anexo 

1 26/12/1991 Dinheiro Opinião Econômica 
Pobreza e garantia de renda 
mínima 

José Márcio 
Camargo 

H1 

2 28/03/1993 Finanças Opinião Econômica Os miseráveis José Márcio 
Camargo 

I1 

3 26/06/1994 

Especial 
A-4 

Brasil 95 

Propostas pouco afetam pobreza 
real Marcelo Leite 

J1 
Especial 
A-5 

Betinho lança campanha por 
empregos 

Reportagem Local 

4 11/01/1995 Opinião - Economia social de mercado Antônio Delfim 
Netto 

K1 

5 18/01/1995 Opinião - Renda mínima 
Antônio Delfim 
Netto L1 



 

 

38 

6 12/08/1995 Opinião Tendências/Debates 

Uma alternativa que se abre 
José Roberto 
Magalhães Teixeira 

M1 Os miseráveis 2 José Márcio 
Camargo 

Pretensão fatal Ubiratan Iorio 

7 29/10/1995 Finanças - 
Renda mínima requer 
aperfeiçoamento Reportagem Local N1 

8 28/04/1996 Brasil 

Renda Mínima 1 Ajuda para 35 milhões custaria 
R$ 7 bi 

Fernando 
Rodrigues, José 
Roberto de Toledo e 
André Lahôz 

O1 
Renda Mínima 2 

Aluno na escola dá salário para 
famílias Marta Salomon 

Renda Mínima 3 Programa é opção a aumento de 
salário 

Gilberto Dimenstein 

9 03/10/1997 Opinião - Só se Deus fosse brasileiro Eliane Cantanhêde P1 

10 04/12/2000 Brasil Rumo a 2002 
PT oficializa pré-candidatura de 
Suplicy Lucas Figueiredo 

Q1 

11 21/04/2001 Brasil Rumo a 2002 
Suplicy decide manter disputa 
com Lula 

Kennedy Alencar 
R1 

12 12/12/2001 Brasil Rumo a 2002 Suplicy diz que é 
‘marginalizado’ pelo PT 

Renata Lo Prete S1 

13 13/12/2001 Brasil Rumo a 2002 
Cúpula do PT reage a Suplicy 
para isolá-lo Fábio Zanini 

T1 

14 21/02/2002 Opinião Tendências/Debates Marchezan e o Bolsa-Escola Eduardo Graeff U1 
15 01/05/2003 Brasil Painel Obsessão reconhecida - V1 

Fonte: Acervo da Folha de São Paulo. Elaboração própria. 

 

Por fim, entendeu-se importante analisar os programas de governo dos candidatos que 

concorreram à Presidência da República, em 1994, 1998 e 2004, a fim de verificar como o tema 

da transferência de renda direta, condicionada ou não, constituir-se-ia ou não em uma diretriz 

do governo daquele que tivesse resultado favorável nas urnas. Também se buscou o programa 

de 2006, com vistas a identificar a existência ou não de uma intenção, por partes dos candidatos, 

em implementar a RBC.  

Além do critério “ano-eleitoral”, foram considerados apenas os programas dos 

candidatos (a) que tiveram maior quantidade de votos no 1º turno (1º e 2º lugar), em 1994 e 

1998; e (b) que seguiram para o 2º turno da disputa eleitoral, em 2002. Foram anexadas apenas 

as páginas em que se trata das políticas sociais, tendo em vista a extensão dos programas. 

Porém, como forma de suprir eventual lacuna, na Tabela 5, encontram-se indicadas as páginas 

eletrônicas em que o inteiro teor dos documentos pode ser consultado.  

  

Tabela 5. Programas de Governo. PSDB e PT, 1994, 1998, 2002 e 2006. 

Nº 
Ano 
do 
pleito 

Candidato   Partido Nome Fonte Anexo 

1 1994 

Fernando 
Henrique 
Cardoso 

PSDB-SP 
Mãos à obra, Brasil: 
proposta de governo 

https://static.scielo.org/scielobooks/b27 
wf/pdf/cardoso-9788599662663.pdf 
 

W1 

Luiz 
Inácio 

PT-SP Lula Presidente: 
uma revolução 

https://fpabramo.org.br/csbh/wp-
content/uploads/sites/3/2017/04/02-
basesdoprogramadegov.pdf 

X1 
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Lula da 
Silva 

democrática no 
Brasil 

2 1998 

Fernando 
Henrique 
Cardoso 

PSDB-SP 

Documento não 
localizado na base 
do PSDB Utilizado 
excerto da Folha de 
São Paulo publicado 
em 04/09/1998. 

Acervo Folha de São Paulo - 
https://acervo.folha.com.br Y1 

Luiz 
Inácio 
Lula da 
Silva 

PT-SP União do Povo: 
muda Brasil 

https://fpabramo.org.br/csbh/wp-
content/uploads/sites/3/2017/04/06-
uniaodopovomudabrasil.pdf 

Z1 

3 2002 

José Serra PSDB-SP Trabalho e 
progresso para todos 

https://pt.slideshare.net/grcmoreira/jose-
serra-programa-presidencia-
2002?from_action=save 

A2 

Luiz 
Inácio 
Lula da 
Silva 

PT-SP Lula 2002 
https://fpabramo.org.br/csbh/wp-
content/uploads/sites/3/2017/04/09-
concepcaoediretrizesdoprog.pdf 

B2 

4 2006 

Geraldo 
Alckmin PSDB-SP 

Por um Brasil 
decente 

https://pt.slideshare.net/grcmoreira/programa-
de-governo-alckmin-presidente-2006 C2 

Luiz 
Inácio 
Lula da 
Silva 

PT-SP Lula de novo com a 
força do povo 

https://fpabramo.org.br/csbh/wp-
content/uploads/sites/3/2017/04/ 
Programa_de_governo_2007-2010.pdf 

D2 

Fonte: Programas de Governo do PT e do PSDB. Elaboração própria.  

 

3.2 Entrevistas  
 

No que tange especificamente às entrevistas, foi elaborado roteiro de entrevista (Apêndice 

A) com perguntas que abarcassem o que se tomou por marcos do processo de construção dos 

subsistemas de políticas públicas de transferência de renda, quais sejam: (i) a apresentação, em 

1991, do projeto de lei do PGRM;  (ii) o interstício entre 1991 e 2004, coincidente com a 

implementação dos primeiros programas de transferência de renda mínima condicionada no 

país e com a sanção da Lei da Renda Básica de Cidadania; e (c) a não implementação da Renda 

Básica de Cidadania, apesar de legalmente instituída. Por ser semiestruturada, os entrevistados 

não estavam obrigados a responder a todas às perguntas, uma vez que se pretendia, com as 

entrevistas, precipuamente, compreender, a partir do olhar individual do entrevistado – que em 

si é limitado e restrito ao seu ambiente de atuação –, o contexto histórico em que se desenvolveu 

o subsistema de políticas públicas de transferência de renda. Nesse sentido, as categorias de 

análise referenciadas no modelo analítico proposto na Figura 1 foram contempladas, no total, 

pelas respostas dos entrevistados e pelas informações advindas do levantamento bibliográfico 

e documental realizado longo desta pesquisa.  

O projeto de pesquisa e respectivo roteiro foram aprovados pelo Comitê de Conformidade 

Ética em Pesquisas Envolvendo Seres Humanos da Fundação Getulio Vargas (CEPH/FGV), no 

bojo do qual a pesquisadora especificou que, aos participantes, seria informado que seriam 
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utilizadas, na dissertação, apenas as informações associadas ao objeto de pesquisa e que não 

haveria a anonimização dos dados. A eles, foi encaminhado o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (Apêndice A), para que tomassem conhecimento do conteúdo e o assinassem.  

A seleção dos participantes levou em consideração seu envolvimento e atuação no debate 

sobre o PGRM e a RBC, no período de 1991 a 2004, conforme sua representatividade, isto é, 

se oriundos da política, da sociedade civil ou da academia, bem como disponibilidade para 

concessão das entrevistas. Os atores foram escolhidos porquanto: (a) ser representante de grupo 

de interesses externo ao governo, caso do consultor e analista político do Departamento 

Intersindical de Assessoria Parlamentar, Antônio Augusto de Queiroz; (b) ser ator da 

comunidade epistêmica que, no subsistema de políticas públicas de transferência de renda, 

atuou como proponente de alternativa para o problema da fome e da miséria e, depois, enquanto 

ator político, implementou o Bolsa Escola, caso do ex-reitor da UNB e ex-governador do 

Distrito Federal, Cristovam Buarque; (c) ser elaborador de políticas públicas e empreendedor 

político do PGRM e da RBC, caso do ex-Senador Eduardo Suplicy; (d) ser ator da comunidade 

epistêmica cuja produção acadêmica se volte para a análise da desigualdade e da pobreza, caso 

do professor da UNICAMP, Josué Pereira da Silva; (e) ser ator da sociedade civil e também da 

comunidade epistêmica, que tem, em seu sistema de crenças, a renda básica universal, caso do 

presidente da Rede Brasileira de Renda Básica, Leandro Teodoro Ferreira. 

As 05 (cinco) entrevistas ocorreram por vídeo ou ligação telefônica, com respectiva 

gravação em áudio do conteúdo, à exceção do Entrevistado B, que preferiu encaminhar suas 

respostas por escrito. Os contatos foram estabelecidos por e-mail remetido à assessoria ou 

diretamente ao entrevistado, ou por telefone e posterior envio do Termo de Consentimento por 

e-mail, no caso dos entrevistados D e E. Na Tabela 6, abaixo, são identificados os entrevistados, 

o setor que representam e a caracterização resumida de sua atuação em relação ao tema, além 

do meio pelo qual a entrevista se deu e respectiva duração, se o caso. 

 

Tabela 6. Caracterização das entrevistas.  

Nº Entrevistado Setor Caracterização Meio da 
entrevista 

Duração da 
entrevista 

A 
Antônio 
Augusto de 
Queiroz 

Sociedade 
Civil 

Consultor e analista político, foi diretor do 
Centro de Acompanhamento da Constituinte e 
Diretor de Documentação do Departamento 
Intersindical de Assessoria Parlamentar – 
órgão técnico fundado em 1983 e responsável 
por prestar assistência às entidades filiadas 
em relação ao andamento de projetos de lei 
junto aos Poderes da República3.  

Por telefone, com 
gravação de 
áudio. 

39:50 

 
3Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Sítio eletrônico: https://www.diap.org.br  
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B Cristovam 
Buarque 

Político  

Responsável pela implementação no Distrito 
Federal, em 1995, do Programa Bolsa Escola 
- 1º programa de renda mínima condicional 
introduzido no Brasil e cuja gênese se deu no 
Núcleo de Estudos do Brasil Contemporâneo 
da UNB, do qual foi coordenador. Foi reitor 
da UNB, além de Governador do Distrito 
Federal e Senador. 

Por telefone, com 
gravação de 
áudio. 

45:54 

C 
Eduardo 
Matarazzo 
Suplicy 

Político  

Ex-Senador da República, atualmente 
Vereador em São Paulo e Presidente de Honra 
da Rede Brasileira de Renda Básica. 
Empreendedor político da renda básica 
universal no Brasil. 

Por telefone, com 
gravação de 
áudio. 

1:19:46 

D 
Josué Pereira 
da Silva Acadêmico 

Professor de Sociologia aposentado da 
UNICAMP, estudioso dos temas da renda 
básica, da cidadania, do trabalho e da 
desigualdade. Autor do livro Por que Renda 
Básica? (2014)4 e dos artigos 
Reconhecimento, redistribuição e as 
ambivalências o discurso sobre o Bolsa 
Família (2009) e Inequality in contemporary 
Brazilian debate (2015)5, entre outros.  

Por e-mail – 
respostas 
encaminhadas 
por escrito.  

- 

E 
Leandro 
Teodoro 
Ferreira 

Sociedade 
Civil e 
Acadêmico 

Presidente da Rede Brasileira de Renda 
Básica 6 – uma associação privada que, 
conforme informações disponíveis em seu 
sítio eletrônico, tem por missão “disseminar a 
ideia da Distribuição de Renda no Brasil e 
incentivar os órgãos de governo e a iniciativa 
privada a seguir o caminho para a 
implantação, para que todos consigam a 
verdadeira liberdade (do sistema capitalista), 
e como consequência, alcançar o fim das 
fronteiras e a paz mundial”. O entrevistado 
também escreveu dissertação de mestrado 
sobre a Renda Básica, apresentada ao 
Programa de Pós-graduação em Políticas 
Públicas da Universidade Federal do ABC. 

Por vídeo, com 
gravação de 
áudio. 

1:13:01 

Elaboração própria. 

 

Os arquivos das entrevistas de áudio encontram-se salvos no computador pessoal da 

pesquisadora. Trechos das entrevistas foram transcritos e citados, acompanhados pelo nome do 

Entrevistado e seguidos da denotação “Entrevistado A/B/C/D/E”. 

 
4Eduardo Suplicy destaca lançamento de livro sobre renda básica. Senado notícias. 27 mai. 2014. Disponível 
em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2014/05/27/eduardo-suplicy-destaca-lancamento-de-livro-
sobre-renda-basica>. Acesso em: 01 jul. 2021.   
5 SILVA, Josué Pereira. Reconhecimento, redistribuição e as ambivalências o discurso sobre o Bolsa Família. 
Ciências Sociais Unisinos, n. 45, v. 3, p. 196-205, set./dez. 2009. Disponível em: < 
https://www.researchgate.net/publication/251065887_Reconhecimento_redistribuicao_e_as_ambivalencias_do_
discurso_sobre_o_Bolsa_Familia>. Acesso em: 17 ago. 2021. 
_. Por que renda básica? São Paulo: Annablume, 2014.  
_.  Inequality in contemporary Brazilian debate. Civitas, Porto Alegre, n. 4, v. 15, p. 703-722, out-dez. 2015. 
Disponível em: <http://dx.doi.org/10.15448/1984-7289.2015.4.22370>.  Acesso em: 17 ago. 2021. 
6Rede Brasileira de Renda Básica. Sítio eletrônico: http://www.rendabasica.com.br  
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Importa dizer que, durante a seleção, houve o envio de pedido à socióloga e 

pesquisadora Anna Peliano7, coordenadora do Mapa da Fome e do Comunidade Solidária, além 

de ter contribuído para o desenho do Bolsa Família; assim como a representante de advocacy 

da Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida. Porém, não houve retorno aos 

pedidos. Ademais, salienta-se que, por se tratar de um debate iniciado no início da década de 

1990, não foi possível entrevistar algumas pessoas que participaram diretamente ou 

contribuíram com as discussões sobre o tema, seja pela não localização, seja por falecimento, 

entre os quais, o professor Antônio Maria da Silveira, falecido em 20068, um dos responsáveis 

por ajudar, à época, o Senador Eduardo Suplicy na formulação do PGRM (SUPLICY, 2010, p. 

132).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7Anna Peliano faleceu em 19 de agosto de 2021.  Disponível em: < 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/08/mortes-contribuiu-para-o-combate-a-fome-e-a-pobreza-no-
brasil.shtml>. Acesso em: 22 ago. 2021.  
8Nota de falecimento de Antônio Maria da Silveira. Disponível em: 
<https://www.scielo.br/j/rbe/a/z49FXLnTSBNPQj9n7Fcrs7K/?lang=pt>. Acesso em: 11 jul. 2021.  
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CAPÍTULO 4 – PERCURSO HISTÓRICO DA TRANSFERÊNCIA DE RENDA 
 

Neste capítulo, serão apresentadas, brevemente, as ideias de Thomas More (1516), Juan 

Luis Vivès (1526), Thomas Paine (1796) – expoentes da Idade Moderna e precursores das 

propostas contemporâneas de Milton Friedman (1962), Phillipe Van Parijs (1991, 2000), 

Thomas Piketty (2014) e Guy Standing (2021) sobre o que passou a se compreender e se 

denominar por renda básica. 

Ao final deste percurso histórico, serão relacionados, não exaustivamente, 01 (um) 

experimento de imposto de renda negativo e 04 (quatro) de renda básica empreendidos em 

cidades e/ou Estados localizados em países tão distintos quanto Estados Unidos e Brasil, por 

exemplo. Esses experimentos buscam entender como uma política pública de transferência de 

renda afeta, positiva ou negativamente, os indivíduos que a recebem.  

 

4.1 Do século XVI ao século XVIII 
 

A história do surgimento do Estado moderno é a história desta tensão: do sistema 
policêntrico e complexo dos senhorios de origem feudal se chega ao Estado territorial 
concentrado e unitário através da chamada racionalização da gestão do poder e da 
própria organização política imposta pela evolução das condições históricas materiais.  
(BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 1997, p. 426) 

  

O Estado moderno europeu, politicamente ordenado e temporalmente localizado entre 

os séculos XIII e XIX, em seu início transita do feudalismo e do poder absoluto e divino dos 

reis, para um Estado detentor do monopólio da força que, apartado da religião, se caracteriza 

pelas relações sociais organizadas e dominadas por instituições que previnem e mediam 

conflitos. É um Estado que, em sua evolução, se assenta sobre o direito e coincide com o 

estabelecimento de um ordenamento jurídico que enxerga o indivíduo e reconhece seus direitos, 

constituindo-se, mais à frente, em um Estado social que necessita atender às demandas das 

classes sociais inferiores (BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 1997, p. 425-431).  

É nesse contexto que Thomas More, em 1516, narra ocasião em que um viajante 

presenciou a punição extrema a ladrões, quando mais sensato seria que as pessoas tivessem 

assegurada a subsistência, sendo um contrassenso terem de assumir o risco da morte, em 

decorrência do cometimento de furtos necessários à sua sobrevivência (MORE, 2018, p. 54). 

Juan Luis Vivés, em 1526, e Thomas Paine, em 1796, igualmente tratam da necessidade de o 

Estado prover uma renda básica incondicional a uma determinada camada da população, sob 

uma justificação moral cristã, que representa uma idealização da renda básica que remonta ao 

Estado moderno (VAN PARIJS; VANDERBORGHT, 2018, p. 120) e que acaba por antecipar, 
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ainda que infimamente, as questões sociais que eclodiram na segunda metade do século XIX 

(BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 1997, p. 403). No próximo subitem, são descritas, 

resumidamente, as denotações atribuídas à renda universal pelos três autores citados.  

 

4.1.1  Thomas More (1516), Juan Luis Vivés (1526) e Thomas Paine (1796) 
 

Em Utopia (1516), Thomas More traz à discussão temas como pobreza e injustiça social, 

ao sublinhar que furtos e roubos ocorridos na Inglaterra do século XVI são sintomas da fome 

dos pobres que não dispõem de meios necessários à sua subsistência, vez que inseridos em uma 

sociedade organizada em torno de uma lógica de propriedade privada.  

Como o próprio nome sugere, Utopia é um não lugar, uma quimera de comunidade que 

não vive em prol do lucro financeiro. Um Estado que garanta a seus cidadãos meios necessários 

à sua sobrevivência, conforme proposto por Thomas More, pode ser interpretado como um 

embrião para o que, atualmente, denomina-se de renda básica.  

Juan Luis Vivès publica, 10 anos depois, De subventione pauperum, em formato de 

manual prático para lidar com as causas da injustiça social, delimitando, ao pensar em soluções 

para os problemas de saúde pública, os princípios gerais do estado de bem-estar social 

(TRAVILL, 1987; TOURNOY, 2004). 

Ao propor um programa de saúde pública que previa a garantia de postos de trabalho a 

seus beneficiários, bem como complementação de salário, se necessário fosse, Vivès delineou 

com suas ideias, no longevo século XVI, uma política pública de transferência de renda, ainda 

que, condicionar a renda básica à obrigatoriedade do trabalho, em termos conceituais, não a 

caracterize como tal (VAN PARIJS, 2000, p. 190).   

Pouco mais de duzentos e cinquenta anos, desde a Utopia de Thomas More, Thomas 

Paine publica, em 1796, Agrarian Justice, no qual tratou da constituição de um Estado que 

provesse seus cidadãos com o mínimo necessário à sua subsistência, mediante a criação de um 

fundo nacional que pagasse a qualquer pessoa, ao completar 21 anos, determinada quantia que 

as compensasse pela perda de sua herança natural – porquanto a introdução, na sociedade, de 

um sistema de propriedade fundiária –, além do pagamento de uma quantia anual a qualquer 

pessoa que completasse 50 anos, independentemente de ser rica ou pobre.  

Apesar de as ideias de Paine se aproximarem mais de uma indenização básica ou de 

uma lógica de previdência social, afastando-o do que classicamente se entende por estado de 

bem-estar social (VAN PARIJS, 2000, p. 180), não se pode deixar de apontá-lo como um dos 

precursores do que se compreende por política pública de renda básica. 
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4.2 Do século XX ao século XXI  
 

Uma definição de Estado contemporâneo envolve numerosos problemas, derivados 
principalmente da dificuldade de analisar exaustivamente as múltiplas relações que se 
criaram entre o Estado e o complexo social e de captar, depois, os seus efeitos sobre 
a racionalidade interna do sistema político. Uma abordagem que se revela 
particularmente útil na investigação referente aos problemas subjacentes ao 
desenvolvimento do Estado contemporâneo é a da análise da difícil coexistência das 
formas do Estado de direito com os conteúdos do Estado social.   
(BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 1997, p. 401) 

  
Em um contexto de contemporaneidade, após a Segunda Guerra Mundial, os Estados se 

viram diante da exigência de garantir a seus cidadãos, como direito político e não em formato 

de caridade, o mínimo de renda, alimentação, saúde, habitação e educação (BOBBIO; 

MATTEUCCI; PASQUINO, 1997, p. 416) – o denominado estado de bem-estar social. Antes, 

porém, no período entre guerras, discussões sobre uma renda básica se desenrolaram na 

Inglaterra, tendo sido protagonizadas por Bertrand Russell e outros pensadores da época. 

Apesar da ausência de resultados práticos, posto que as propostas britânicas para 

implementação de uma renda básica universal (RBU) não foram adiante (VAN PARIJS; 

VANDERBORGHT, 2018, p. 130-136), é evidente que o tema subsiste e vez e outra ascende 

à agenda.  

Milton Friedman, um economista neoliberal – cujas ideias, provavelmente, foram 

influenciadas pelo conflito político-ideológico da Guerra Fria e sua reverberação na economia 

norte americana –, propôs um imposto de renda negativo como substitutivo dos programas 

assistenciais existentes, à época, nos Estados Unidos, como uma opção à caridade privada 

(Ibid., p. 139). Mesmo sem ter defendido a renda básica, pode-se dizer que as ideias de 

Friedman sobre o imposto de renda negativo, em certa medida, se confluem com as de Philippe 

Van Parijs e Guy Standing, que desenvolvem sua produção acadêmica nas últimas décadas do 

século XX e adentram o século XXI e tratam da liberdade que a renda confere aos indivíduos.  

Nos subitens abaixo, as ideias desses autores são sumarizadas e se juntam às do 

economista Thomas Piketty (2014) que defende – na segunda metade do século XXI, 

atravessado por questionamentos sobre o capitalismo patrimonial e suas consequências sobre a 

iniquidade na distribuição das riquezas –, um sistema fiscal progressivo que possibilite uma 

maior arrecadação e consequente direcionamento de mais recursos às políticas de um estado de 

bem-estar social, de maneira a alcançar o maior número de pessoas possível, principalmente as 

mais desfavorecidas. 
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4.2.1  Milton Friedman (1962)  
 

 Friedman (1962, p. 193-195) afirma que a distribuição de renda, em uma sociedade de 

livre mercado, se sustenta sobre o princípio “a cada um de acordo com o que produz com seus 

instrumentos", salientando, por outro lado, que a desigualdade real pode resultar dos arranjos 

concebidos para satisfazer os desejos dos homens, ao passo que a contratação e o pagamento 

de pessoas pelos serviços prestados podem ser afetados por tais preferências. Argumenta que, 

embora a desigualdade de renda resultante do pagamento conforme produto reflita uma 

diferença equalizadora, na maior parte do tempo significa uma diferença na dotação inicial, 

quer seja de capacidade humana, quer seja de propriedade, atribuindo uma difícil questão ética 

àquele princípio.  

 Embora considere o pagamento de acordo com o produto uma maneira eficiente de 

alocação dos recursos, Friedman (Ibid., p.198) pondera que essa função é um juízo de valor 

aceito pela sociedade que dele lança mão, vez que, provavelmente, considere-o gerador de 

justiça distributiva em um sistema capitalista. Friedman afirma que o capitalismo, em 

comparação a sistemas não capitalistas, implica menos desigualdade, pois que oferece 

oportunidades, a homens e mulheres, de ampliação, de desenvolvimento e de melhoria de suas 

capacidades produtivas (Ibid., p. 201), por, sob seu ponto de vista, introduzir a mobilidade 

social e enfraquecer o status quo (Ibid., p. 204). 

 Tributação gradual sobre a renda e a herança são métodos utilizados pelos governos 

para alterar a distribuição de renda (Ibid., p. 204), porém, enquanto liberal, Friedman acredita 

que a tributação progressiva, justificada unicamente para redistribuição de renda, é um clássico 

exemplo de coerção da liberdade dos indivíduos (Ibid., 207). Por outro lado, Friedman expressa 

a necessidade de o Estado ter programa direcionado a ajudar os pobres (Ibid., p. 229), como 

pessoas e não como membros de algum grupo ou de alguma faixa de renda, propondo o que 

chama de imposto de renda negativo – sistema em que a renda líquida de um indivíduo não 

poderia ficar abaixo de um determinado piso, demandando suplementação pelo governo, em 

vez do pagamento de imposto.  

 Para ele, tratava-se de um arranjo vantajoso, por fornecer ajuda aos indivíduos em 

dinheiro, o que lhes garantiria a liberdade necessária para utilizá-lo como lhes aprouvesse, ao 

mesmo tempo em que substituiria outras políticas públicas de bem-estar social, além de ser 

transparente quanto ao valor suportado pelo contribuinte. Contrariamente a um sistema de renda 

mínima condicionada, a suplementação da renda a um patamar mínimo fixo não eliminaria o 

incentivo ao trabalho. Politicamente, entretanto, Friedman considerava desvantajoso o imposto 
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de renda negativo, por impor um arranjo de cobrança de impostos a um grupo para transferência 

a outro grupo (Ibid., 1962, p. 230-233).  

 

4.2.2 Philippe Van Parijs (1991, 2000) 
 

Van Parijs (1991, p. 102), doutor em Ciências Sociais e em Filosofia e conhecido por 

ser um dos proponentes e defensores da renda mínima desde os anos 1980, além de fundador 

da Basic Income Earth Network (BIEN)9, argumenta que uma teoria liberal defensável da 

justiça, comprometida, em igual medida, com todos os indivíduos, e que não faça discriminação 

entre concepções de boa vida, justifica, em condições factuais apropriadas, uma renda básica 

substancial e incondicional.  

Renda básica incondicional se caracteriza como subsídio pago a um indivíduo, 

independentemente de condicionalidades, inclusive da disposição para o trabalho. Essa última 

característica, de acordo com o autor, suscita controvérsias éticas que precisam ser enfrentadas, 

pois – ainda que se reconheça que a implementação de uma renda básica contínua, inclusive 

em substituição a benefícios outros, é viável e tem potencial para elevar a eficiência da 

economia – a sua implementação pode nunca ocorrer, porquanto a disposição em se preservar 

o que se percebe por distribuição justa ou menos injusta.  

Van Parijs assume que uma concepção liberal defensável de justiça social precisa 

maximizar a liberdade real das pessoas, i.e., os meios de que necessitam para a busca de sua 

concepção de uma vida boa, seja ela qual for, sob a alegação de que a formulação mais sensata 

da concepção libertária real de justiça justifica, sob condições factuais apropriadas, a concessão 

de uma renda incondicional substantiva (Id. ibid., p. 103-104).  

Ademais, uma renda básica tenderia, consoante Van Parijs (2000, p. 186) (a) a uma taxa 

de resgate mais elevada, se comparada a um benefício de transferência de renda condicionada, 

em que sobre o beneficiário recaria o ônus de comprovar os critérios definidos; (b) a uma taxa 

de adesão igualmente maior, vez que não distingue entre ricos e pobres, ou seja, desprovida do 

estigma de benefícios direcionados a pessoas em situação de vulnerabilidade social; bem como 

(c) não seria interrompida, na hipótese de o beneficiário ser admitido no mercado de trabalho, 

conferindo-lhe mais segurança e até mesmo maior conforto psicológico, para lidar com uma 

não descartada situação de desemprego ou mesmo dando ao beneficiário a possibilidade de se 

recusar a permanecer em um emprego mal remunerado ou precário.  

 
9O sítio da Basic Income Earth Network pode ser acessado pelo seguinte endereço: https://basicincome.org.  
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A renda básica emana da inexigibilidade de verificação ex ante da renda do indivíduo 

conjugada, necessariamente, à desobrigação do trabalho formal, conferindo ao beneficiário a 

liberdade para escolher entre não trabalhar ou trabalhar e, em querendo trabalhar, que tipo de 

trabalho realizar. Esse poder de escolha e de controle sobre a própria vida não significa que a 

ociosidade seja uma realidade: e.g., pessoas impossibilitadas de trabalhar no mercado formal, 

por cuidarem das crianças e/ou dos idosos da família passam a se beneficiar de uma não 

condicionalidade que lhes garante o mínimo de renda para suprir suas necessidades, enquanto 

exercem atividades domésticas não remuneradas (Id. ibid., p. 191) 

Van Parijs também chama à atenção para o caráter de realocação de poder aquisitivo da 

renda básica, o qual gera um custo de distribuição para os contribuintes e um custo econômico, 

a partir do desincentivo criado. Por outro lado, considerando os avanços da tecnologia da 

informação, os custos administrativos inerentes à referida política pública poderiam contribuir 

para a redução de seus custos, em comparação a uma política de transferência de renda 

condicionada (ex post), razão pela qual afirma que a RBU tem um custo menor, ainda que 

distribuída para todos indistintamente (Id. ibid., p. 196). 

 

4.2.3 Thomas Piketty (2014) 
 

 Na segunda década do século XXI, Thomas Piketty (2014, p. 233) se pergunta: “[...] de 

onde vem a crença difundida de que o crescimento moderno favorece naturalmente o trabalho 

em detrimento da herança, a competência em lugar das origens familiares?”. O economista 

organiza suas ideias em torno da distinção feita entre renda do trabalho e renda do capital – em 

que a primeira diz respeito aos salários e, a segunda, à advinda de títulos de propriedade 

independentemente de trabalho –, e da tese de que a desigualdade total resulta da díspar 

combinação entre ambas (Id. ibid. p. 238).  

 Piketty lembra que a principal dimensão do que chama de conflito distributivo é 

justamente a repartição da produção entre a remuneração do trabalho e a do capital, na medida 

em que, além de extremamente elevada, a concentração da propriedade do capital é muito 

maior, quando comparada à desigualdade entre salários (PIKETTY, 2014, p. 45-46). Capital 

são conjuntos de ativos não humanos que incluem todo tipo de riqueza que pode ser doada, 

comprada ou vendida, permanentemente, no mercado (Id. ibid., p. 51-52). Salários dependem 

da disponibilidade de postos no mercado de trabalho, disponibilidade esta que pode ser sazonal, 

transitória, variável conforme o tipo de profissional que se deseja e, principalmente, limitada – 

caracteristicamente, não há vagas para todos.  
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 Em sendo o capital um estoque e a renda, um fluxo, a diferença entre rendas decorre da 

desigualdade entre as rendas do trabalho, bem como da desigualdade da renda do capital, 

porquanto a vultosa concentração de riqueza nas mãos de um reduzido percentual da população 

(PIKETTY, 2014, p. 56). Logo, em sendo, historicamente, o capital mais desigual do que o 

trabalho, em razão da concentração do primeiro, Piketty (Ibid., p. 251) demonstra, 

empiricamente, que dispor de 40% a mais de renda, ao longo de toda uma vida, significa, por 

exemplo, fazer escolhas do tipo: morar em um lugar com melhor ou pior qualidade de vida, 

decidir entre tirar férias ou não, comprar alimentos de melhor ou de pior valor nutricional.  

 Para evitar o aumento da desigualdade, em um contexto de capitalismo patrimonial, 

Piketty acredita que o estabelecimento de um imposto progressivo global sobre o capital seria 

o instrumento ideal para barrar a elevação da desigualdade, assim como para aumentar a 

transparência e a regulação do sistema bancário e dos fluxos financeiros internacionais (Ibid., 

p. 459). Porém, como um imposto progressivo global se caracteriza pela inerente utopia da 

ideia, um imposto progressivo sobre o capital, em vez do imposto progressivo sobre a renda, 

apresenta-se como solução mais favorável e de eficácia mais tangível, no que tange a combater 

a desigualdade.  

 Quanto maior a arrecadação fiscal, maiores são as despesas públicas e, por conseguinte, 

o envolvimento do Estado na vida econômica e social. Para justificar seu ponto, Piketty (Ibid., 

p. 466-467) demonstra que o Estado fiscal desenvolvido ao longo do século XX permitiu que 

um Estado social fosse constituído, no qual despesas públicas com educação e saúde, com 

rendas de substituição – aposentadoria, seguro-desemprego –, e com programas de transferência 

de renda fossem custeadas com recursos advindos de arrecadações obrigatórias, em um 

moderno sistema de redistribuição de renda.  

 Afirmando que a construção de um Estado passa, necessariamente, pelo 

desenvolvimento de um Estado fiscal e social (Id. ibid, p. 478), Piketty assevera que: 

 
O imposto não é uma questão apenas técnica, mas eminentemente política e filosófica, 
e sem dúvida a mais importante de todas. Sem impostos, a sociedade não pode ter um 
destino comum e a ação coletiva é impossível. Sempre foi assim. No cerne de cada 
transformação política importante, encontramos uma revolução fiscal. [...] É claro que 
a forma concreta assumida pelos impostos em todas as sociedades está no cerne do 
confronto político. Trata-se de criar um consenso sobre o que deve ser pago a quem e 
em nome de quais princípios (PIKETTY, 2014, p. 480-481) 

 

Embora não adentre, especificamente, na discussão sobre uma política pública de renda mínima 

condicionada ou de renda universal, Piketty destaca a necessidade de um sistema fiscal 

progressivo que torne a contribuição por parte das camadas mais abastadas proporcional ao 
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montante de capital que detêm, em uma lógica que ultrapasse a clássica taxação de renda salarial 

e de produtos de consumo (indireta) que tanto onera as camadas mais pobres da sociedade. Um 

sistema fiscal progressivo seria menos desigual, propiciando, concomitantemente, a 

arrecadação e o direcionamento de mais recursos às políticas de um estado de bem-estar social.  

 

4.2.4 Guy Standing (2020) 
 

 Guy Standing, economista britânico e co-fundador da Basic Income Earth Network 

(BIEN), defende uma renda básica cujo modesto valor seja regularmente pago aos indivíduos, 

de maneira a dar-lhes mais segurança e meios para comprar os bens necessários à sua 

sobrevivência, sendo um direito do cidadão, que independe de comportamento específico ou de 

indicador de mérito. Uma renda básica, mais que um meio de redução da pobreza e da 

desigualdade, é uma questão de justiça social, em um contexto de prevalência da herança 

privada cujos beneficiários pouco dão ao Estado e, por isso, de maneira ínfima contribuem para 

a sociedade como um todo (STANDING, 2020, p. 6-7). 

 Standing prossegue afirmando que, por mais modesta que seja, uma renda básica eleva 

a liberdade das pessoas e da comunidade, uma vez que lhes permite dizer não para 

empregadores exploradores ou opressivos e tomar decisões que não dependem da permissão 

prévia de pessoas ocupantes de lugar de poder. Mais do que o poder de compra, uma renda 

básica confere a seus beneficiários a emancipação resultante de sua liberdade, bem como um 

mínimo de segurança que lhes permite tomar decisões racionais e cuidar de sua saúde e bem-

estar (Ibid.).  

 Fortalecimento da solidariedade e das relações intrafamiliares, promoção da coesão 

social e de laços de solidariedade nacional são outros atributos que decorreriam do pagamento 

de uma renda básica. Uma renda básica universal (Id. ibid, p. 8): (1) reduziria a pobreza e a 

desigualdade de forma substancial e sustentável; (2) não tornaria pior a situação das pessoas 

alocadas na metade inferior do sistema de distribuição; (3) aumentaria a segurança econômica 

em todo o país; (4) não implicaria vultosa elevação da alíquota de imposto de renda; (5) não 

significaria o desmantelamento dos serviços sociais públicos; (6) reduziria o número de pessoas 

dependentes e sujeitas a testes de meios e de comportamento; (7) contribuiria positivamente 

para a luta contra a degradação ecológica. 

 Standing defende que a renda básica é necessária para combater a desigualdade, mesmo 

em Estados onde o número de empregos seja crescente, uma vez que o emprego não 

necessariamente retira as pessoas da pobreza (STADING, 2020, p. 14), aumentando-se a 
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distância entre os mais ricos e os mais pobres. Uma renda básica serve para conter os efeitos 

negativos da ascensão do capitalismo rentista, considerando a não taxação dos lucros e 

dividendos de empresas e a elevação de subsídios dados às corporações concomitantemente ao 

corte de benefícios e de não concessão de benefícios a grupos de renda mais baixa (Id. ibid, p. 

16-17), privilegiando-se o capital e a propriedade, em detrimento do emprego.  

Desigualdade, insegurança socioeconômica e ambiental, dívidas, estresse, precariedade, 

automação do trabalho, populismo e neofascismo são manifestações da sociedade 

contemporânea que, de acordo com Standing, poderiam ser enfraquecidas caso as pessoas 

pudessem contar com uma renda básica e um sistema de distribuição de renda que lhes desse 

segurança financeira e psicológica para com elas lidar. Stading afirma que experimentos 

psicológicos confirmaram que pessoas que têm acesso a uma renda básica tendem a ser mais 

tolerantes e cidadãs responsáveis (Id. ibid., p. 40). Outro ponto favorável ao pagamento de uma 

renda básica a todos os residentes de um território é que isso ajudaria a restaurar a fé dos 

cidadãos em um estado indutor do desenvolvimento de capacidades individuais e comunitárias, 

combatendo o paternalismo estatal e o crescimento do estado panóptico observados nas 

primeiras duas décadas do século XXI (Id. ibid., p. 57).  

 

4.3 Experimentos: imposto de renda negativo e/ou renda básica  
 

Bidadanure (2019) define a renda básica universal (RBU) como um subsídio mensal 

dado, em dinheiro, a todos os membros de uma comunidade, independentemente de 

merecimento pessoal, em um nível suficientemente alto para permitir uma vida livre de 

insegurança econômica. Um benefício universal, com estrutura de elegibilidade incondicional, 

periódica e diretamente transferido ao beneficiário, calculado por indivíduo (e não com base 

em unidade familiar). Ainda, a RBU permitiria a seus beneficiários converter o valor recebido 

em produtos e/ou serviços que desejassem, o que lhes conferiria a liberdade fundamental ao 

atendimento de seus próprios anseios e necessária a livrar-se do paternalismo estatal – caráter 

este tão latente em políticas públicas de bem-estar social, de transferência de renda 

condicionada a famílias, as quais desconsideram a individualidade de seu público-alvo e que se 

voltam para aqueles totalmente desassistidos (BIDADANURE, 2019, p. 483-484). 

Uma ideia de política pública que remonta ao século XVI e que, desde então, se apresenta 

como objeto de discussão seja por políticos profissionais, a exemplo do que aconteceu na 

Inglaterra após a Segunda Guerra Mundial ou nos Estados Unidos – por ocasião da eleição 

presidencial de 1972, em que George McGovern, derrotado por Richard Nixon, foi obrigado a 
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rever o plano de renda básica incluído em seu programa de governo (VAN PARIJS; 

VANDERBORGHT, 2018, p. 146-151) –, seja por economistas neoliberais como Milton 

Friedman ou marxistas como Thomas Pikkety. Para além da produção acadêmica, dos debates 

empreendidos durante campanhas políticas ou da conversão de proposta em Lei, a exemplo do 

que ocorreu no Brasil, a RBU permanece como uma utopia em termos de implementação, a não 

ser pelos experimentos que motiva.  

Alguns desses experimentos encontram-se relacionados na Tabela 7 – 01 (um) 

experimento de imposto de renda negativo e 04 (quatro) de renda básica –, sendo, na sequência, 

apresentadas as principais características de cada um.  

  
Tabela 7. Experimentos: imposto de renda negativo ou renda básica.  

Iniciativa Tipo Fonte do 
recurso 

Local Período Sítio eletrônico 

Mincome 
Experiment  

Imposto de 
renda negativo 

Pública Dauphin, 
Manitoba, Canadá 

1974-
1979 

https://mdl.library.utoronto.ca
/collections/numeric-
data/microdata/manitoba-
basic-annual-income-
experiment-mincome-1974-
1979 

Alaskan Dividend 
Fund 

Renda básica Pública Alasca, Estados 
Unidos 

Desde 
1976 

https://pfd.alaska.gov 

GiveDirectly Renda básica Privada 
(doações) 

Nairóbi, Quênia  Desde 
2016 

https://www.givedirectly.org 

The Stockton 
Economic 
Empowerment 
Demonstration 
(SEED)  
  

Renda básica Privada 
(doações) 

Stockton, 
Califórnia, 
Estados Unidos 

2019-
2021 

https://www.stocktondemonst
ration.org 

Renda Básica de 
Maricá  

Renda básica Pública Maricá, Rio de 
Janeiro, Brasil 

Desde 
2019 

https://www.maricabasicinco
me.com 

Fonte: elaboração própria.  

 
4.3.1 Mincome Experiment 
 

 Mincome Experiment ou Manitoba Basic Annual Income Experiment é o nome dado a 

um experimento científico conduzido, entre 1974 e 1979, no Canadá. Como parte de um 

programa de pesquisa, o experimento foi finalizado, abruptamente, em 1979, sem a efetiva 

análise dos dados colhidos tampouco publicação dos resultados. Em 1983, com a 

disponibilização dos dados por meio do Institute for Social and Economic Research, a pesquisa 

foi retomada e, em 1991, publicados os resultados pelos pesquisadores Derek Hum e Wayne 

Simpson, no livro Income Maintenance, Work Effort, and the Canadian Mincome Experiment.

 Em resumo, os participantes do experimento foram aleatoriamente selecionados entre 

os habitantes da cidade de Winnipeg, a comunidade de Dauphin e algumas pequenas 
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comunidades rurais. Uma vez que o objetivo principal da pesquisa era avaliar os efeitos de um 

imposto de renda negativo sobre o mercado de trabalho, foram excluídos do grupo de 

tratamento as pessoas idosas, com alguma deficiência ou institucionalizadas (HUM; 

SIMPSON, 1991, p. 45). Aos participantes do grupo de tratamento foi dado, mensalmente e por 

três anos, uma quantia mensal determinada, com o objetivo de analisar como a introdução de 

um programa de imposto de renda negativo, de maneira permanente e universal, afetaria a 

resposta à oferta de postos de trabalho, vez que alterações de resposta implicariam mudanças 

na renda familiar e, consequentemente, provocariam uma possível elevação dos custos dos 

valores transferidos. Em segundo lugar, os pesquisadores consideraram que mudanças 

sistemáticas no padrão de trabalho de muitos indivíduos afetariam o total de postos de trabalho 

disponível e, por consequência, reduziriam a renda nacional (Id. ibid., p. 50). 

 Uma vez que, ao final, apenas a amostra de Winnipeg foi disponibilizada e analisada 

por Hum e Simpson (1991), no que tange especificamente aos aspectos do mercado de trabalho, 

concluiu-se que a resposta da oferta de trabalho às mudanças no sistema de transferência de 

impostos, como aqueles envolvidos em programas de manutenção de renda, foi pequena – com 

exceção dos efeitos de salários cruzados para mulheres casadas, que requereriam 

aprofundamento nas pesquisas –, ou seja, indivíduos e famílias são susceptíveis de ser bastante 

insensíveis às mudanças no sistema de transferência de impostos (Id. ibid., p. 91). Respostas à 

questão de como a segurança de uma renda fixa afeta os indivíduos, porém, restaram 

indefinidas.  

Todavia, é importante registrar as conclusões alcançadas por Forget (2011) que, ao 

analisar uma amostra dos dados originais, pode verificar que os filhos adolescentes das famílias 

do grupo de tratamento completaram um ano extra de escolaridade, em comparação com os 

adolescentes do grupo controle; e que, contrariamente à expectativa dos economistas da época, 

de que o programa pudesse encorajar os participantes a deixar seus empregos, as taxas de 

emprego permaneceram as mesmas durante todo o experimento.  

 

4.3.2  Alaskan Dividend Fund 
 

 Criado em 1976, o Alaskan Dividend Fund é o resultado da preocupação do governador 

do Estado do Alasca, no período de 1974 a 1982, Jay Hammond – quando da obtenção da 

propriedade do campo de petróleo Prudhoe Bay –, com a possibilidade de a consequente 

extração de petróleo não beneficiar as gerações futuras de alasquianos. O fundo, aprovado 

mediante emenda à Constituição, previa, inicialmente, a distribuição anual, a todos os 



 

 

54 

residentes do Estado, de um dividendo proporcional à quantidade de anos em que efetivamente 

moravam no Alasca (VAN PARIJS; VANDERBORGHT, 2018, p. 151-153).  

A versão inicial do programa foi impugnada na Suprema Corte, implicando a sua 

adequação para um programa de renda básica universal, paga, em igual valor, a todos que 

residissem há pelo menos seis meses no Estado. Em 14 de junho de 1982, houve a distribuição 

dos primeiros cheques de dividendos, no valor nominal de $ 1.000.10 Em 2021, para se 

qualificar ao recebimento dos dividendos do Fundo, o candidato deverá preencher a todos os 

seguintes requisitos11:  

 

(a) ter residido no Alasca durante todo o ano de 2020;  

(b) na data de solicitação do dividendo, ter a intenção de permanecer residente no Alasca 

por tempo indeterminado;  

(c) não ter reivindicado a residência em qualquer outro estado ou país ou ter obtido 

benefício como resultado de uma reivindicação de residência em outro estado ou país, 

em qualquer momento desde 31 de dezembro de 2019;  

(d) não ter sido condenado pelo cometimento de crime durante 2020;  

(e) não ter sido preso, a qualquer momento, durante o ano de 2020, em decorrência de 

condenação por crime doloso;  

(f) não ter sido preso, a qualquer momento, durante o ano de 2020, por contravenção, 

no Alasca, em razão de condenação por um crime anterior ou por duas ou mais 

contravenções anteriores desde 1º de janeiro de 1997;  

(g) ter se ausentado do Alasca por mais de 180 dias, salvo se por ausência permitida; (h) 

ter estado fisicamente presente no Alasca por pelo menos 72 horas consecutivas. em 

algum momento durante 2019 ou 2020. 

 

De acordo com as informações disponíveis em sua página na Internet, o pagamento 

anual dos dividendos permite que os habitantes do Alasca compartilhem uma parte das receitas 

minerais do Estado, de maneira a beneficiar as gerações atuais e futuras12. Van Parijs e 

Vanderborght (2018, p.153) afirmam que, embora insuficiente à cobertura de todas as 

necessidades básicas de um indivíduo, esses dividendos se caracterizam como uma genuína 

renda básica, na medida em que há distribuição, periódica, de recursos em dinheiro, pelo 

 
10Informações disponíveis em: <https://pfd.alaska.gov/Division-Info/Historical-Timeline>. Acesso em: 04 ago. 
2021. 
11Informações disponíveis em: <https://pfd.alaska.gov/Eligibility/Requirements>. Acesso em: 04 ago. 2021.  
12Informações disponíveis em: <https://pfd.alaska.gov/Division-Info/About-Us>. Acesso em: 04 ago. 2021.   
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Estado, aos indivíduos que residem no Alasca, sem a necessidade de atendimento a uma 

condicionalidade previamente imposta.  

 

4.3.3 GiveDirectly  
 

A GiveDirectly é uma organização sem fins lucrativos, que arrecada doações e 

possibilita o seu envio, em dinheiro, diretamente às pessoas mais pobres do mundo, e que se 

autointitula líder do maior e mais longo experimento do mundo, até o momento, sobre os efeitos 

de uma Renda Básica Universal em uma comunidade. O projeto, iniciado em 2016, prevê o 

pagamento de uma renda básica, em dinheiro, aos habitantes de 295 (duzentas e noventa e 

cinco) aldeias localizadas na área rural do Quênia, conforme grupos abaixo indicados13:  

 
a) Grupos de tratamento:  

• Renda básica de longo prazo: 44 aldeias (4.966 pessoas) com beneficiários 

recebendo cerca de US$ 0,75 por adulto por dia, entregue mensalmente durante 

12 anos. Todos os pagamentos para todos os grupos são feitos em xelins 

quenianos. 

• Renda básica de curto prazo: 80 aldeias (7.333 pessoas) com beneficiários 

recebendo a mesma quantia mensal, mas apenas por 2 anos. 

• Soma global: 71 aldeias (8.548 pessoas) com os destinatários recebendo a 

mesma quantia que o grupo de renda básica de curto prazo (em valor presente 

líquido), mas tudo adiantado como uma “quantia global”. 

 

b) Grupo de controle: 100 aldeias que não recebem transferências de dinheiro. 

• Aldeias piloto: GiveDirectly selecionou 2 aldeias adicionais para receber 

pagamentos mensais por 12 anos. As pessoas que vivem nessas aldeias não 

fazem parte do estudo de pesquisa formal, permitindo que GiveDirectly e outros 

tenham conversas qualitativas mais profundas com eles sobre como é receber 

uma renda básica. 

 

Haushofer e Shapiro (2016) publicaram artigo, no qual relatam os resultados da 

avaliação de impacto a curto prazo realizada por eles, no que se refere às transferências de renda 

incondicionais efetuadas pelo GiveDirectly. Os autores argumentam que esse estudo se difere 

 
13Informações disponíveis em: <https://www.givedirectly.org/ubi-study/>. Acesso em: 04 ago. 2021.  
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de outros experimentos de renda básica, vez que as transferências foram totalmente 

incondicionais, de volume expressivo e concentradas no tempo, além de ter havido uma 

dedicação dos pesquisadores à análise do bem-estar psicológico dos beneficiários.  

Os pesquisadores concluíram (HAUSHOFER; SHAPIRO, 2016, p. 2025-2028) que as 

famílias do grupo de tratamento aumentaram tanto o consumo de alimentos quanto sua 

poupança – na forma de investimento em bens duráveis ou na pecuária –, ao passo que foi 

possível observar a elevação do bem-estar psicológico dos beneficiários e o aumento do 

empoderamento feminino, nos grupos em que as transferências foram realizadas diretamente 

para as mulheres. Os resultados obtidos sugerem que transferir recursos em dinheiro para 

indivíduos pobres impacta positivamente seu bem-estar, havendo pouca evidência sobre efeitos 

negativos, a exemplo do aumento de conflitos ou do consumo de itens supérfluos. Haushofer e 

Shapiro (Ibid.) admitem que esses resultados, apesar de encorajadores, são tão somente um 

ponto de partida – inclusive porque o projeto continua – para a realização de estudos que 

comparem o efeito das transferências de renda com os de outras intervenções eficazes à 

melhoria dos resultados dos países em desenvolvimento.  

 

4.3.4 The Stockton Economic Empowerment Demonstration (SEED)  
 

De acordo com as informações disponíveis na página eletrônica do SEED, Stockton, na 

Califórnia, é a 18ª cidade do Estados Unidos em pobreza infantil, com quase 25% de seus 

residentes vivendo abaixo da linha de pobreza definida pelo governo federal. O DATA USA, 

por sua vez, indica que, em 2019, 7,9% da população de Stockton, ou 54.300 (cinquenta e 

quatro mil e trezentas) pessoas de um total de 303.000 (trezentas e três mil), viviam abaixo da 

linha de pobreza – um número superior à média nacional de 12,3% –, sendo os maiores grupos 

demográficos que, naquele momento, viviam na pobreza, as mulheres de 25 a 34 anos, seguidas 

pelas mulheres de 35 a 44 anos e pelas de 6 a 11 anos.14 

É nesse contexto que nasce o SEED – Stockton Economic Empowerment 

Demonstration: considerado o primeiro experimento de renda básica liderado por um prefeito 

de uma cidade dos Estados Unidos. Lançado em fevereiro de 2019, pelo ex-prefeito Michael 

D. Tubbs, o SEED deu a 125 (cento e vinte e cinco) indivíduos, aleatoriamente selecionados 

entre moradores de bairros com renda média inferior à renda mediana de US$ 46.000 (quarenta 

e seis mil dólares) por ano, por 24 (vinte e quatro meses), US$ 500 (quinhentos dólares) 

 
14Informações disponíveis em: <https://datausa.io/profile/geo/stockton-ca/#economy>. Acesso em: 04 ago. 2021. 
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mensais, de maneira totalmente incondicional. Para fins de pesquisa, um grupo de controle de 

200 (duzentos) indivíduos que atendiam aos mesmos critérios também foi estabelecido. 

Objetivando testar o que se considerou uma solução simples, mas inovadora para o combate à 

pobreza e à desigualdade, o projeto é financiado com recursos de doações privadas.  

A partir de um estudo randomizado controlado15, os resultados preliminares do SEED 

(WEST et al., 2021) mostram como uma pequena quantia mensal pode transformar a vida de 

seus beneficiários.16 Sob avaliação de pesquisadores independentes, o estudo busca respostas 

às seguintes perguntas de pesquisa: (i) como uma renda básica afeta a volatilidade da renda? 

(ii) como as mudanças na volatilidade da renda afetam a saúde psicológica e o bem-estar físico? 

(iii) como a renda básica gera agência sobre o futuro? Em março de 2021, com a divulgação 

dos resultados preliminares do primeiro ano de experimento, os quais abrangem o período pré-

COVID-19, de fevereiro de 2019 a fevereiro de 2020, foi possível identificar que:  

 

(a) a renda básica reduziu a volatilidade da renda ou as flutuações de renda mês a mês 

enfrentadas pelas famílias; 

(b) a renda básica possibilitou a seus beneficiários buscar um emprego em tempo integral; 

(c) os beneficiários da renda básica estavam mais saudáveis, demonstrando menos 

depressão e ansiedade e maior bem-estar; 

(d) a renda básica aliviou a escassez financeira, criando oportunidades para 

autodeterminação, escolhas, estabelecimento de metas e assunção de riscos. 

 

Ainda que se trate de resultados preliminares e divulgados muito recentemente, em 03 

de março de 202117, pode-se dizer que as reações ao lançamento do estudo foram positivas, 

com os resultados vistos como uma evidência de que programas de transferência de renda 

incondicional não dissuadem os participantes de trabalhar, mas lhes dão a estabilidade 

 
15Pre-Analysis Plan – Stockton Economic Empowerment Demonstration. Disponível em: 
<https://static1.squarespace.com/static/6039d612b17d055cac14070f/t/605029f652a6b53e3dd39044/1615866358
804/SEED+Pre-analysis+Plan.pdf>. Acesso em: 04 ago. 2021. 
16Informações disponíveis em: <https://www.stocktondemonstration.org>. Acesso em: 04 ago. 2021.   
17Results from Guaranteed Income Study Released. Disponível em: <https://www.csw.utk.edu/results-from-
guaranteed-income-study-released/>. Acesso em: 04 ago. 2021.   
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necessária à busca por um novo emprego, ao mesmo tempo em que evidenciam que a pobreza 

resulta da falta de dinheiro e não da falta de caráter das pessoas.18,19 

 

4.3.5 Renda Básica de Maricá 
 

Em 19 de junho de 2019, o Prefeito de Maricá sancionou a Lei nº 2.869, que alterou a 

Lei nº 2.641, de 11 de dezembro de 2015, a qual instituiu o Programa de Renda Básica de 

Cidadania naquele município do Estado do Rio de Janeiro, definindo que se constituiria, a partir 

de então, em um direito ao recebimento mensal de benefício monetário, independentemente de 

condição socioeconômica, por qualquer indivíduo que atenda às seguintes condições: (a) 

brasileiros nascidos e residente em Maricá há 3 (três) anos; (b) brasileiros residentes em Maricá 

há 3 (três) anos; (c) estrangeiros residentes há pelo menos 5 (cinco) anos em Maricá.  

O programa beneficia cerca de 42.500 (quarenta duas mil e quinhentas) pessoas, as quais 

recebem, mensalmente, R$ 130 (cento e trinta) reais, pagos aos beneficiários em Mumbucas – 

uma moeda digital cuja circulação é restrita ao município, sendo uma das ações que compõem 

o esforço da cidade em estabelecer uma economia solidária.20,21Em 06 de abril de 2021, a 

Prefeitura de Maricá anunciou que o empreendedor de número 10 mil efetuara o cadastro de 

seu estabelecimento, tornando-o apto a receber Mumbucas como forma de pagamento.22   

Assim como o Alasca, o município de Maricá conta com recursos advindos da 

exploração de petróleo, tendo, inclusive, criado, em dezembro de 2017, o Fundo Soberano de 

Maricá que recebe aportes de 1% a 5% da arrecadação bruta com royalties e participações 

especiais mensais.23 Esses recursos conferem a Maricá uma realidade fiscal que o distingue de 

outros municípios brasileiros e que, à primeira vista, lhe possibilitou se tornar a primeira cidade 

brasileira a conceder à sua população uma renda básica incondicional.  

 
18PIQUEMAL, Pierre. Key findings from the first year of the Stockton study released. Disponível em: 
<https://basicincome.org/news/2021/04/key-findings-from-the-first-year-of-the-stockton-study-released/>. 
Acesso em: 04 ago. 2021.  
19LOWREY, Annie. Stockton’s Basic-Income Experiment Pays Off. Disponível em: < 
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2021/03/stocktons-basic-income-experiment-pays-off/618174/>. 
Acesso em: 04 ago. 2021.  
20Informações disponíveis em: <https://www.marica.rj.gov.br/tag/renda-basica-da-cidadania/>. Acesso em: 04 
ago. 2021.  
21Informações disponíveis em: <https://www.maricabasicincome.com/pt/sobre-a-pesquisa>. Acesso em: 04 ago. 
2021.  
22Renda Básica beneficia 10 mil empreendedores de Maricá. 12 de abril de 2021. Disponível em: < 
https://www.marica.rj.gov.br/2021/04/12/renda-basica-beneficia-10-mil-empreendedores-de-marica/>. Acesso 
em: 04 ago. 2021.  
23Fundo Soberano de Maricá alcança R$ 500 milhões em arrecadação. 03 de maio de 2021. Disponível em: < 
https://www.marica.rj.gov.br/2021/05/03/fundo-soberano-de-marica-alcanca-r-500-milhoes-em-arrecadacao/>. 
Acesso em: 04 ago. 2021.   
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Pondera-se que, apesar de incondicional e do pagamento em dinheiro realizado 

diretamente ao indivíduo, a Renda Básica de Maricá não é universal, uma vez que beneficia 

somente cerca de 25% da população (Silva et al., 2020, p. 154). Conforme indicado no ato 

legislativo, a abrangência do pagamento deverá ser alcançada em etapas, pelo que ora são 

priorizadas as pessoas cuja renda familiar mensal seja de até três salários-mínimos24. Não 

obstante, pode ser considerado o maior programa de renda básica não condicional 

implementado na América Latina25, salientando-se que se encontra, em curso, o projeto 

Avaliação do Programa Renda Básica de Cidadania do município de Maricá26,27 que objetiva 

avaliar os impactos macroeconômicos de um programa permanente de transferência de renda 

incondicional.  

 

4.4 Conclusão  
 

 Intencionou-se, neste capítulo, descrever como a ideia de uma renda básica remonta ao 

século XVI, adentra o século XX, perpassa o estado de bem-estar social e suas políticas sociais, 

volta à agenda pós-crise de 2008 e permanece em discussão, como um assunto talvez 

potencializado pela pandemia da COVID-19, no século XXI. A existência de experimentos, 

encerrados ou em curso ainda em 2021, de imposto de renda negativo ou de renda básica 

incondicional mostra que o tema sempre esteve presente na agenda, em que pesem as ideias 

superarem em número os casos práticos – até o momento, não se tem notícia da implementação 

de RBU no mundo, enquanto direito conferido a todos os habitantes de um território, paga 

regular e incondicionalmente. No próximo capítulo, será traçado o caminho percorrido, no 

Brasil, pelas discussões sobre políticas públicas de transferência de renda, relacionando-se os 

programas de renda mínima condicionada e implementados, no território brasileiro, a partir dos 

anos 1990.  

 

 

 
24Maricá a um passo da Renda Básica Universal. 30 de junho de 2020. Disponível em: < 
https://rendabasica.com.br/marica-a-um-passo-da-renda-basica-universal/>. Acesso em: 04 ago. 2021. 
25FERREIRA, Leandro; KATZ, Paul R. What a solidarity economy looks like. Boston Review, 9 de abr. de 
2020. Disponível em: < https://bostonreview.net/class-inequality/paul-katz-leandro-ferreria-brazil-basic-income-
marica>. Acesso em: 4 ago. 2021.  
26Avaliação do Programa Renda Básica de Cidadania do município de Maricá. Projeto de pesquisa em 
andamento. Informações disponíveis em: < http://www.extensao.uff.br/?q=content/avaliação-do-programa-renda-
básica-de-cidadania-do-munic%C3%ADpio-de-maricá>. Acesso em: 04 ago. 2021.  
27Renda Básica de Maricá – Ficha Técnica. Julho 2020. Disponível em: < 
https://static1.squarespace.com/static/5f03b142d0412e25521412d8/t/5f24b3824d08fe0d0b37c803/15962407705
86/Renda+Básica+de+Maricá+-+Ficha+Técnica.pdf>. Acesso em: 04 ago. 2021.  
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CAPÍTULO 5 – RENDA MÍNIMA NO BRASIL 
 

 Sabatier e Weible (2007) afirmam que o ACF parte da hipótese de que a alteração na 

dinâmica de pelo menos um fator externo – e.g., mudanças nas condições socioeconômicas, nas 

coalizões de governo e nas decisões de políticas públicas advindas de outros subsistemas – é 

condição necessária a mudanças mais substanciais em políticas públicas. Kingdon (2014), por 

sua vez, diz que a agenda, estabelecida a partir dos problemas, constitui-se em torno de 

indicadores (taxa de mortalidade decorrente de uma doença, por exemplo); de eventos-foco 

(desastres, situações que se destacam, dada sua excepcionalidade, em relação às demais); e de 

resultados de monitoramento de programas existentes ou de reclamações efetuadas pelos 

cidadãos (feedback).  

Como será visto nos próximos subitens deste Capítulo, a extrema pobreza e a pobreza 

e, consequentemente, a desigualdade social eram os problemas mais prementes, no Brasil, no 

período em que os programas de transferência de renda se desenvolveram, qual seja: de 1990 

a 2004. O índice de Gini – instrumento utilizado para medir o grau de desigualdade na 

distribuição da renda domiciliar per capita entre os indivíduos ou, noutras palavras, o grau de 

concentração de renda em determinado grupo, com valor variando de 0 (desigualdade 

inexistente) a 1 (desigualdade é máxima, com um indivíduo detendo toda a renda da sociedade) 

– variou, no Brasil, de 1990 a 2004, de 0,614 a 0,572, conforme indicado no Gráfico 1.  

 
Gráfico 1. Brasil – índice de Gini – 1990 a 2004 

 

Fonte: IPEA Data – série calculada a partir de respostas à Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad-IBGE). 
Disponível em: <http://ipeadata.gov.br>. Acesso em: 03 set. 2021 
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Em um período de 14 anos, verifica-se que houve a melhora no índice de Gini, o que 

pode ser atribuído, entre outros fatores, a uma menor taxa de desocupação ou desemprego; a 

uma melhor distribuição de renda e à redução da taxa de pobreza; bem como a políticas públicas 

voltadas para a distribuição de renda na sociedade. Ainda assim, em 2018, o Brasil permanecia, 

apesar da queda do índice de Gini, de 0,572, em 2004, para 0,539, um dos países mais desiguais 

do mundo, ocupando a 156ª posição no ranking mundial, à frente de Moçambique (157ª) e 

Suazilândia (158ª) e atrás de Botsuana (IBGE, 2020, p. 52).  

Observa-se, no Gráfico 2, que, em 1990, havia 27.659.557 (vinte e sete milhões e 

seiscentos e cinquenta e nove mil e quinhentos e cinquenta e sete) ou, aproximadamente, 

18,82%28 de pessoas extremamente pobres no Brasil, i.e., pessoas em domicílios com renda 

domiciliar per capita inferior à estimativa de valor de uma cesta de alimentos com o mínimo 

de calorias necessárias para suprir adequadamente uma pessoa, com base em recomendações 

da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e da Organização 

Mundial da Saúde (OMS).  

Com um pico de 28.739.397 (vinte e oito milhões e setecentos e trinta e nove mil e 

trezentos e noventa e sete) em 1993, ou aproximadamente, 19,56% da população brasileira, 

esse número decresceu, finalizando 2004 com 23.577.095 (vinte e três milhões e quinhentos e 

setenta e sete mil e noventa e cinco), representando em torno de 13%29 de brasileiros 

extremamente pobres – uma queda de 14,75%.  

 

 
28Os percentuais dos anos 1990 foram calculados tomando-se por base a população de 1991, qual seja: 146.917.459 
(cento e quarenta e seis milhões e novecentos e dezessete e quatrocentos e cinquenta e nove) brasileiros, 
considerando-se a série histórica do Censo Demográfico disponível no sítio do IBGE – Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9662-censo-
demografico-2010.html?=&t=series-historicas>. Acesso em: 03 set. 2021.   
29Os percentuais dos anos 2000 foram calculados tomando-se por base a população do ano 2000, qual seja: 
169.590.693 (cento e sessenta e nove milhões e quinhentos e noventa e seiscentos e noventa e três) brasileiros, 
considerando-se a série histórica do Censo Demográfico disponível no sítio do IBGE – Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9662-censo-
demografico-2010.html?=&t=series-historicas>. Acesso em: 03 set. 2021.   
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Gráfico 2. Brasil – número de pessoas extremamente pobres – 1990 a 2004. 

 

Fonte: IPEA Data – série calculada a partir de respostas à Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad-IBGE). 
Disponível em: <http://ipeadata.gov.br>. Acesso em: 03 set. 2021.  

 

No mesmo período, houve um aumento de 3,35% do número de pessoas pobres no 

Brasil, com renda per capita igual ao dobro da renda per capita de pessoas na linha de 
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Gráfico 3. Brasil – número de pessoas pobres – 1990 a 2004. 

 

Fonte: IPEA Data – série calculada a partir de respostas à Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad-IBGE). 
Disponível em: <http://ipeadata.gov.br>. Acesso em: 03 set. 2021.  

 

Ainda, em 1990, era de 30,50% o percentual mais pobre da população que dividia 

uma renda total equivalente ao montante de renda concentrado pelo 1% mais rico da mesma 

população, ao passo que, em 2004, esse percentual era de 23,29% (Gráfico 4). Para fins de 

comparação, em 1991, a população residente no Brasil era de 146.917.459 (cento e quarenta 

e seis milhões e novecentos e dezessete mil e quatrocentos e cinquenta e nove), sendo que, 

no ano 2000, a população era de 169.590.693 (cento e sessenta e nove milhões e quinhentos 

e noventa mil e seiscentas e noventa e três) pessoas30. 

 

 
30Dados sobre a população brasileira retirados do sítio do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9662-censo-demografico-
2010.html?=&t=series-historicas>. Acesso em: 03 set. 2021.   
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Gráfico 4. Brasil – percentual mais pobre da população com renda total igual à do 1% mais rico – 1990 a 2004. 

 

Fonte: IPEA Data – série calculada a partir de respostas à Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad-IBGE).  
Disponível em: <http://ipeadata.gov.br>. Acesso em: 03 set. 2021 
 

 Relativamente aos índices de analfabetismo entre indivíduos, o Brasil iniciou a década 

de 1990 com um percentual de 14,57% de pessoas, entre 10 e 14 anos, que não sabiam ler, 

tampouco escrever um bilhete simples. Desde então, os índices de analfabetismo sofreram 

contínuas quedas, alcançando, em 2004, o percentual de 3,84%. Igualmente, na faixa etária de 

15 a 17 anos, saiu-se de 9,79%, em 1990, para 2,14%, em 2004; e, na faixa etária de 15 a 24 

anos, passou-se de 9,73% para 3,19%, em 1990 e 2004, respectivamente, conforme Gráfico 5.   
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Gráfico 5. Brasil – percentual de analfabetismo, por faixa etária – 1990 a 2004. 

 

Fonte: IPEA Data – série calculada com dados do próprio IPEA.  Disponível em: <http://ipeadata.gov.br>. Acesso em: 05 set. 
2021 
 

Comparativamente, entre 1990 e 2004, observou-se a elevação do percentual de 

indivíduos, de 5 a 15 anos, frequentando a escola, em relação ao total de pessoas nessa faixa 

etária. Da análise do Gráfico 6, destaca-se o aumento, entre 1990 e 2004, em quase duas vezes, 

do percentual de crianças entre 5 e 6 anos que passaram a frequentar a escola, de 48,29% e 

81,11% respectivamente, sendo que, entre 1992 e 1997, nem 10% das crianças iam à escola. A 

faixa de 7 a 14 anos contou com uma certa estabilidade, ainda assim registrando aumento de 

84,43% para 97,06%, em 1990 e 2004, respectivamente. Na faixa de 15 a 17 anos, o aumento 

foi tão acentuado quanto o da faixa de 5 a 6 anos, com um percentual de frequência escolar de 

56,57%, em 1990, e de 81,83%, em 2004.  
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Gráfico 6. Brasil – percentual de frequência escolar, por faixa etária – 1990 a 2004.

 
Fonte: IPEA Data – série calculada com dados do próprio IPEA.  Disponível em: <http://ipeadata.gov.br>. Acesso em: 05 set. 
2021 
 

 No que tange à população ocupada, ou seja, pessoas de 10 anos ou mais que estavam 

trabalhando na semana de referência da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(Pnad/IBGE), de 1993 a 2004, o país vivenciou a elevação de 20,34% desse número, saindo de 

62.390.584 (sessenta e dois milhões e trezentas e noventa mil e quinhentas e oitenta e quatro) 

pessoas para 78.325.344 (setenta e oito milhões e trezentas e vinte e cinco mil e trezentas e 

quarenta e quatro) pessoas ocupadas. Contudo, o número de pessoas desocupadas, i.e., que 

procuraram, mas não encontraram ocupação profissional remunerada na semana de referência 

da Pnad/IBGE, também se elevou, no mesmo período, passando de 4.554.012 (quatro milhões 

e quinhentas e cinquenta e quatro mil e doze) pessoas para 8.420.848 (oito milhões e 

quatrocentas e vinte mil e oitocentas e quarenta e oito) pessoas, uma elevação de 46% em nove 

anos. Os dados citados podem ser observados no Gráfico 7.  
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Gráfico 7. Brasil – população ocupada e desocupada – de 1993 a 2004. 

 
Fonte: IPEA Data – números estimados, a partir dos microdados da semana de referência da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (Pnad-IBGE). Disponível em: <http://ipeadata.gov.br>. Acesso em: 05 set. 2021 
 

Tomando-se por referência os dados apresentados nos gráficos anteriores, vê-se que o 

Brasil se encontrava, no começo dos anos 1990, em uma situação preocupante de alta 

concentração de renda, elevada vulnerabilidade alimentar – com pessoas ingerindo menos 

calorias do que o recomendado pela FAO e pela OMS –, baixa escolaridade e persistente 

desemprego. Somava-se aos indicadores socioeconômicos a previsão, no art. 3º da Constituição 

(BRASIL, 1988), de que a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das 

desigualdades sociais e regionais se constituem objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil.  

É nesse contexto que se desenvolve e evolui o debate sobre renda mínima no Brasil. 
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iniciando-se pelo Programa de Garantia de Renda Mínima (1991) e pelo Bolsa Escola (1995), 

passando pelo Comunidade Solidária e pelo Fome Zero (1995/2001), pelo Bolsa Família (2003) 
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certa medida, para os demais programas de renda mínima condicionada posteriormente 

implementados.  

 

5.1 Programa de Garantia de Renda Mínima (1991) 
 

 Antônio Maria da Silveira, à época, professor de economia da Fundação Getulio Vargas, 

publica, em 1975, artigo em que defende uma política de redistribuição de renda que, a partir 

de um imposto de renda negativo, atenda às pessoas em situação de extrema pobreza. Silveira, 

a exemplo de Friedman (1962), sugeria que todo cidadão, cuja renda líquida fosse inferior a um 

nível mínimo de isenção, recebesse uma complementação monetária mensal proporcional ao 

nível mínimo de isenção e ao nível de subsistência fixados. Silveira considerava a redistribuição 

de renda, por meio do imposto de renda negativo, uma forma de se efetivamente erradicar a 

pobreza, e propunha sua implementação de maneira gradativa, sem perder de vista o intento de 

atender a toda população (SILVEIRA, 1975, p. 11-12).  

 Eduardo Suplicy (PT-SP), economista estudioso da renda mínima e que acompanhava 

os debates sobre o tema ocorridos desde a década de 1970, busca o auxílio de Antônio Maria 

da Silveira para, durante seu primeiro mandato de Senador Federal, em 1990, elaborar um 

projeto de renda básica e apresentá-lo ao Congresso (SUPLICY, 2010, p. 132). Na sessão de 

16/04/1991, o parlamentar entrega ao Senado o Projeto de Lei nº 80, de 1991 (PLS nº 80/1991), 

por meio do qual propunha o Programa de Garantia de Renda Mínima (PGRM): 

 

que beneficiaria, sob a forma de imposto de renda negativo, todas as pessoas 
residentes no país, maiores de 25 anos e que auferiam rendimentos brutos mensais 
inferiores a CR$ 45.000, que correspondiam a 2,5 vezes o salário mínimo [sic] da 
época. O imposto de renda negativo corresponderia a 50% da diferença entre aquele 
patamar e a renda da pessoa, no caso de a pessoa estar trabalhando, e 30% no caso de 
estar tendo rendimento nulo ou não estar exercendo atividade remunerada. 
(SUPLICY, 2010, p. 133). 

 
  

 Em 17/04/1991, Eduardo Suplicy, em discurso realizado no Plenário do Senado (Anexo 

B), afirma que o PGRM tem o intuito de erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais, 

a partir do provimento de renda mínima31 a pessoas que não alcançam determinado patamar 

mensal de rendimentos. Ressalta que, apesar de isso não estar previsto no projeto, o PGRM 

 
31A proposta de renda mínima apresentada se tratava de um imposto de renda negativo que, conforme explicado 
por Ramos (1994, p. 15), tem seu valor fixado a partir de parâmetros exogenamente estabelecidos, e.g., nível de 
pobreza da população, e estabelecimento de alíquota de imposto sobre os rendimentos. A depender dos 
rendimentos mensais e do valor fixo de referência, o indivíduo terá sua renda complementada (relação negativa) 
ou contribuirá para o financiamento da renda dos demais (relação positiva).  



 

 

69 

implicaria aporte de recursos na economia, uma vez que seus beneficiários adquiririam poder 

de compra. Entre as vantagens do PGRM, elenca o direito dado ao beneficiário de escolher 

como gastar seu dinheiro, com a respectiva substituição de programas mais abrangentes. Além 

disso, o PGRM evitaria a utilização de recursos públicos, por políticos, de maneira clientelista, 

a exemplo do que ocorria com a distribuição de cestas-básicas em período de eleição.  

Não obstante propor a implementação, a partir de 1º de janeiro de 1993, e prever, 

originalmente, a destinação de 5% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, à época, para custeá-

lo, o projeto tinha a desvantagem de não especificar a origem dos recursos necessários à sua 

implementação. Por essa razão, o Senador propunha que, com a aprovação do PGRM, 

Executivo e Congresso Nacional trabalhassem, ao longo de 1992, no corte de rubricas do 

orçamento e definissem as fontes de receita que o custeariam, considerando, para tanto, a 

previsão de atendimento a pelo menos 36 (trinta e seis) milhões de brasileiros, com 25 (vinte e 

cinco) anos ou mais, que, nos termos do projeto, teriam direito ao benefício do imposto de renda 

negativo.  

Essa proposta seguiu para a Comissão de Assuntos Econômicos, momento em que, 

segundo Suplicy, o relator, Senador Maurício Correa (PDT-DF) ponderou a necessidade de 

flexibilizá-la, de maneira que a introdução ocorresse gradualmente e de acordo com a 

disponibilidade de recursos. Em pronunciamento feito ao Plenário do Senado, em 16/10/1991, 

o Senador Suplicy informou que, naquela data, apresentaria à Comissão de Assuntos 

Econômicos um substitutivo a seu próprio projeto de lei (Anexo E), objetivando torná-lo mais 

“[...] flexível como instrumento da política econômica”. Em conjunto com a redução da alíquota 

do imposto de renda negativo e a introdução do programa por etapas, prevendo a redução da 

miséria até o ano 2000, o Senador defendeu a aprovação do PGRM associando-o à possibilidade 

de o Executivo, por meio de convênios com Estados e municípios, prover treinamento a seus 

beneficiários, de maneira a inseri-los no mercado de trabalho.  

Em 05/12/1991, a Comissão de Assuntos Econômicos apresentou parecer favorável ao 

substitutivo do PLS nº 80/1991, por unanimidade, ocasião em que a Presidência do Senado 

comunicou a aprovação ao plenário e abriu prazo para interposição de recurso à decisão pelos 

Senadores, dado que poderiam optar pelo encaminhamento da matéria para apreciação pelo 

Plenário (Anexo F). De acordo com Suplicy, o Senador Marco Maciel (PFL-PE), líder do 

governo Fernando Collor (PRN-AL), e que anteriormente já expressara dúvidas quanto a 

viabilidade da proposta, apresentou recurso junto com outros nove Senadores, para que o 

projeto fosse submetido à votação pelo plenário.  
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Recurso deferido em 12/12/1991, o projeto seguiu para votação em 16/12/1991, em 

sessão conduzida pelo então Presidente do Senado, Senador Mauro Benevides (PMDB-CE), e 

foi aprovado por 81 (oitenta e um votos) a favor, 04 (quatro) abstenções e zero votos contrários 

(SUPLICY, 2010, p. 134). Ao ser enviado para a Câmara dos Deputados, casa em que lhe foi 

atribuído o nome de Projeto de Lei nº 2.561, de 1992 (PL nº 2.561/1992), a nova redação previa 

a complementação dos rendimentos brutos do beneficiário em valor equivalente a 30% da 

diferença entre seus rendimentos brutos mensais e o limite de Cr$ 45.000,00 (quarenta e cinco 

mil cruzeiros).  

 Como forma de viabilizar a aprovação do projeto, a redação final do PL nº 2.561/1992 

não tratou da complementação da renda de pessoas com rendimento nulo ou que não 

exercessem atividade remunerada, assim como, diferentemente do texto inicial, previu a 

implementação gradual do pagamento, a partir de 1995 e ao longo de 08 (oito) anos, abrangendo 

inicialmente as pessoas maiores de 65 (sessenta e cinco) anos e finalizando, em 2002, com as 

maiores de 25 (vinte e cinco) anos.  

 Suplicy (2010, p. 135) afirma que, na Câmara dos Deputados, o PL nº 2.561/1992 

recebeu parecer favorável do deputado Germano Rigotto (PMDB-RS), porém não prosseguiu 

às fases seguintes do processo legislativo que viabilizariam a sua implantação a partir de 1995. 

Em 12/05/2015, 23 (vinte e três) anos após o envio do PL à Câmara dos Deputados, Deputado 

Afonso Florence (PT-BA), designado relator do PL nº 2.561/1992, na Comissão de Finanças e 

Tributação em 17/09/2013, manifestou-se desfavorável à continuidade do projeto. Ao analisar 

o PL, em conjunto com os projetos PL nº 4.822/1998, PL nº 1.069/1999 e PL nº 1.100/2003 

que também tratavam de matéria análoga, o Deputado considerou que sua aprovação afetaria 

negativamente as despesas da União, vez que não acompanhado das estimativas de impacto 

orçamentário e financeiro, conjugado a não restar claro quais políticas sociais, citadas no PL nº 

2.561/1992, seriam substituídas pelo imposto de renda negativo.32 Desde então, o projeto 

encontra-se aguardando parecer na Comissão de Finanças e Tributação, com novo Relator 

designado em 13/04/2021.33  

  Ramos (1994, p. 14-15), em análise do PGRM, dois anos após sua aprovação pelo 

Senado, apontou três argumentos que, no Brasil, justificariam a conveniência de sua 

implementação, quais sejam: (a) a identificação do programa como um direito à cidadania e 

 
32Relatório do Deputado Afonso Florence, de 12/05/2025. Disponível em: < 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=node0sbq6lsz2u10hr9o00i7c4b6y12
373174.node0?codteor=1344328&filename=Tramitacao-PL+2561/1992>. Acesso em: 06 ago. 2021.  
33Informações sobre a tramitação do PL, na Câmara dos Deputados, disponíveis em: < 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=18311>. Acesso em: 06 ago. 2021.  
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não como um benefício social que, conquanto ser uma política pública, por vezes, é utilizado 

pelos políticos para fins de obtenção de votos; (b) a possibilidade de alcançar pessoas fora da 

cobertura oficial das políticas públicas condicionadas ou do mercado de trabalho e, por isso, 

sem acesso aos benefícios dos empregados do setor formal; e (c) a pressuposição de que a renda 

mínima é instrumento de melhoria da distribuição de renda.  

 Considerando o PGRM um projeto que representava uma “[...] uma verdadeira ruptura 

com as políticas sociais [...]” (RAMOS, 1994, p. 28) até aquele momento desenvolvidas, Ramos 

relacionou, entre as inconsistências e limitações do PGRM: (a) a inexequibilidade operacional 

de fiscalização mensal das declarações de imposto de renda de todas as pessoas empregadas, 

bem como o risco de fraude das informações e o risco de imagem decorrente, uma vez que a 

difusão, pela imprensa, de notícias negativas do tipo poderiam diminuir o apoio à política 

pública; (b) a limitação de percentual do PIB, em face dos valores despendidos com o programa, 

o que, na prática, poderia inviabilizar a cobertura de todas as pessoas que, nos termos do projeto, 

atendessem aos critérios estabelecidos; e (c) a pretensão de se desativar os programas 

assistenciais, sem, de fato, saber se, com isso, os recursos liberados seriam suficientes ao 

financiamento do PGRM (RAMOS, 1994, p. 23-25).  

Relativamente a essa última, Ramos afirma que, considerando os dados disponíveis à 

época, a realocação dos recursos dos programas assistenciais para o PGRM seria insuficiente a 

seu financiamento, uma vez que os gastos federais com ações assistenciais eram mínimos. Em 

resumo, a falta de recursos, a impossibilidade de fiscalização da veracidade das declarações de 

imposto de renda – o que poderia induzir o aumento do número de vagas no mercado de trabalho 

–, e a incapacidade de mudança da estrutura que coloca as pessoas à margem da sociedade são 

questionamentos feitos em relação ao imposto de renda negativo.  

Comparando-se o texto inicial do PLS nº 80/199 e o texto do PL 2.561/1992 

encaminhado pelo Senado à Câmara dos Deputados, observa-se que os legisladores reduziram 

o percentual de complementação dos rendimentos brutos dos beneficiários, de 50% para 30% 

da diferença entre os rendimentos e o limite de Cr$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil cruzeiros); 

além de incluírem artigos que previam que o custeio do programa não ultrapassaria o limite de 

3,5% do PIB e que, a partir de 1994, os projetos de lei relativos aos planos plurianuais e às 

diretrizes orçamentárias deveriam especificar os cancelamentos e as transferências de despesas 

e outras medidas necessárias à execução do PGRM.34  

 
34No Apêndice B, há tabela com transcrição integral de ambos os Projetos de Lei e na qual se vê as diferenças 
entre o texto inicial e o texto encaminhado à Câmara dos Deputados, após aprovação pelo Senado. 
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 Suplicy (2010, p. 135), em 1996, em uma tentativa de seu projeto seguir adiante na 

Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, apresenta substitutivo ao PL, de 

maneira que sua implementação se inicie pelos Estados com menor renda per capita e 

beneficiários que tivessem filhos em idade escolar, a despeito da não exclusão dos demais. A 

introdução de uma condicionante do tipo no projeto, quatro anos após a sua aprovação pelo 

Senado, parece se constituir em um movimento de Suplicy em prol da acomodação de parte de 

suas próprias crenças e das crenças das partes interessadas, inclusive porque, conforme 

ressaltado por Ramos (1994, p. 28),  a inclusão de uma condicionante do tipo inverteria a ordem 

de prioridade de alcance do PL cujo texto aprovado previa o início do pagamento do imposto 

renda negativo a pessoas maiores de sessenta anos – em tese, pessoas sem filhos em idade 

escolar. Entretanto, como dito antes, isso não foi suficiente à tramitação terminativa. 

 

5.2 Bolsa Escola (1995) 
 

Em artigo publicado em 1997, Eduardo Suplicy e Cristovam Buarque consideraram que, 

no Brasil dos anos 1990, não havia como ignorar o empobrecimento da população e 

consequente aumento da desigualdade, agravada pelo acúmulo de riquezas pelos empresários 

agraciados com incentivos fiscais e créditos subsidiados dados a suas empresas, durante os anos 

1980, bem como pela elevação da inflação que, naqueles anos, corroía o poder de compra dos 

mais pobres. (SUPLICY; BUARQUE, 1997, p. 79). Ambos os políticos, Senador Federal e 

Governador do Distrito Federal, à época, afirmavam que era salutar elevar o padrão de vida da 

população brasileira, pois, no longo prazo, isso significaria coesão social, fortalecimento do 

sistema democrático, além de condição necessária ao crescimento econômico do país como um 

todo. Para eliminar a pobreza e reduzir as desigualdades distributivas, lançar mão das reformas 

agrária e urbana, bem como de programas de renda mínima eram medidas das quais não se 

podia prescindir (Ibid., p. 80).  

 Programas de renda mínima, salientam Suplicy e Buarque (Ibid., p. 84), são vantajosos 

por oferecerem aos indivíduos uma condição financeira que lhes permita superar as 

dificuldades, preservando-lhes a dignidade ao mesmo tempo em que não interferem na 

eficiência alocativa do mercado. Entretanto, representam desafios à sua implementação, pois 

não se resumem ao apoio político recebido, à identificação da fonte de recurso necessário a seu 

custeio ou ao estabelecimento de uma lei que defina o seu público-alvo, o cálculo do valor do 

benefício e as sanções aplicáveis a quem violar os critérios de recebimento.  
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 Concomitante às discussões do PGRM, iniciadas em 1991, surgiu a ideia do pagamento 

de um incentivo financeiro a famílias de uma determinada faixa de renda, com crianças em 

idade escolar, com o fito de lhes dar condições para renunciar à renda oriunda do trabalho dessas 

crianças e incentivá-las a matriculá-las na escola. Um menor número de crianças no mercado 

de trabalho implicaria o aumento de vagas destinadas aos adultos e, possivelmente, o 

pagamento de melhores salários (SUPLICY; BUARQUE, 1997, p. 86). Um esboço incipiente 

dessa proposta, capitaneada por Cristovam Buarque, foi apresentada ao “governo paralelo” do 

PT, instituído após a eleição de Fernando Collor de Mello (PRN-AL)35, mas acabou refutada 

pelo partido (ABRAMOVAY; ANDRADE; WAISELFISZ, 1998, p. 35). 

 Paralelamente, a proposta do PGRM foi aprovada pelo Senado Federal e encaminhada 

à Câmara dos Deputados, onde permanece desde então. Suplicy reforça que, apesar de o projeto 

do PGRM ter sido incluído na Plataforma do Governo Lula, por ocasião de sua candidatura à 

Presidência da República em 1994, – com uma redação que dava margem a sua rediscussão à 

luz de outros instrumentos que combatessem a fome e a miséria –, as mensagens da campanha 

presidencial não lhes deram a importância que, de acordo com seu autor, merecia. Na verdade, 

o PGRM enfrentava uma grande resistência inclusive dentro do próprio partido de Suplicy, 

tanto que alguns de seus economistas somente o aceitavam se atrelado ao incentivo à educação 

(SUPLICY, 2010, p. 140-141). José Márcio de Camargo, professor da PUC, ao publicar artigos 

de opinião, na Folha de São Paulo, sobre renda mínima, apresentou ao público, em 1991 e 1993, 

a ideia da condicionalidade da educação.  

 Contudo, desde 1986, Cristovam Buarque36 (ex-PT-DF, ex-PDT-DF), ainda enquanto 

reitor da Universidade Brasília (UNB), pensava sobre como solucionar os então problemas mais 

prementes do Brasil. O ex-governador afirma que o Bolsa Escola foi criado no Núcleo de 

Estudos do Brasil Contemporâneo da UNB (BUARQUE, 2011, p. 106) e que, inicialmente 

desprovido de apoio político, foi incluído em sua proposta de governo ao Distrito Federal, nas 

eleições de 1994. Com sua eleição e posse, o Bolsa Escola foi o primeiro programa de governo 

implantado por Cristovam Buarque, em janeiro de 1995. Pode-se dizer que o Bolsa Escola, uma 

política pública que condicionava o recebimento de uma renda mínima, por famílias carentes, 

com crianças entre 7 e 14 anos de idade completos, desde que estas frequentassem, 

obrigatoriamente 90% das aulas no período letivo, tornou-se, por assim dizer, o modelo de 

 
35PT criou “governo paralelo” para fiscalizar Collor. Folha de São Paulo, 25 nov. 2002. Disponível em: < 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc2511200206.htm>. Acesso em: 08 ago. 2021.  
36Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque. Verbete. Disponível em: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-
biografico/cristovam-ricardo-cavalcanti-buarque>. Acesso em: 08 ago. 2021.  
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combate à pobreza e à desigualdade adotado no país, em paralelo ao objetivo de se universalizar 

a educação (SUPLICY, 2010, p. 135-136). 

 O Programa Bolsa Familiar para a Educação – nome oficial do Bolsa Escola – foi 

instituído, no Distrito Federal, por meio do Decreto nº 16.270, de 11 de janeiro de 1995, e 

regulamentado pela Portaria nº 16, de 9 de fevereiro de 1995, concedendo um salário-mínimo 

mensal às famílias cujos requerentes comprovassem, além dos critérios indicados no parágrafo 

anterior, (a) residir no Distrito Federal há cinco anos consecutivos, (b) ter renda familiar que 

não ultrapassasse a média máxima de meio salário mínimo por pessoa e (c) estar inscritos em 

Programas de Emprego e Renda da Secretaria de Trabalho do Distrito Federal, se desempregado 

ou autônomo (Anexo J). Os recursos para custeio do programa advinham de dotações 

orçamentárias do próprio Distrito Federal, bem como da União. 

 Cristovam Buarque considerava que, ao contrário do PGRM de Suplicy cujo objetivo 

era enfrentar a pobreza aumentando a demanda das famílias por produtos, por meio do aumento 

do seu poder de compra –, o Bolsa Escola enfrentaria a pobreza aumentando a oferta de 

educação para as todas as crianças (ABRAMOVAY; ANDRADE; WAISELFISZ, 1998, p. 36). 

Esperava-se que, com o aumento do número de crianças na escola, além de prover as famílias 

com uma renda mínima, a exclusão social, a evasão escolar, o trabalho infantil e criminalidade 

juvenil seriam combatidos (Ibid., p. 43) e, possibilitando aos alunos melhores condições para 

se inserir no mercado de trabalho, quando na idade adulta.  

 Dados os resultados do Bolsa Escola no Distrito Federal37, seguido da implementação 

do Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima em Campinas, a partir de fevereiro de 

1995, surgiram, no país, outras experiências análogas de programas de renda mínima 

condicionadas a ações de educação, sendo a de Campinas considerada a pioneira em nível 

municipal38. Em Ribeirão Preto, também em 1995, famílias com crianças deficientes e/ou 

menores de 14 anos, que comprovassem frequência à escola, e com renda familiar de até dois 

salários-mínimos, poderiam se habilitar ao recebimento de benefício financeiro (SUPLICY; 

BUARQUE, 1997, p. 90).  

Levando em consideração essas e outras experiências, o ambiente político se tornou 

favorável à submissão de novos projetos de lei ao Congresso, pelo que Suplicy (2010, p. 141-

142) referencia que, em 10 de dezembro de 1997, a Lei nº 9.533 foi sancionada pelo Presidente 

 
37RODRIGUES, Fernando. Ajuda para 35 milhões custaria R$ 7 bi. Folha de São Paulo, 28 abr. 1996. 
Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1996/4/28/brasil/12.html>. Acesso em: 08 ago. 2021.   
38Conheça os principais projetos de renda mínima. Folha de São Paulo, 28 abr. 1996. Disponível em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1996/4/28/brasil/14.html>. Acesso em: 08 ago. 2021.   
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da República, autorizando o Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos municípios que 

instituíssem programas de garantia de renda mínima associados a ações socioeducativas e que 

não dispusessem de recursos financeiros suficientes para financiar integralmente a sua 

implementação.  

Publicação do Banco Mundial, de 15 de março de 2001, referente à avaliação dos 

programas de Bolsa Escola em andamento no país, afirmava que a pobreza, generalizada no 

Brasil, tinha a baixa escolaridade como um forte correlato e que, uma vez que lenta progressão 

escolar e trabalho infantil estão intimamente associados à pobreza, havia uma justificativa 

substancial para a implementação, no país, de programas como o Bolsa Escola, tanto que as 

iniciativas se multiplicaram.  

Em um intervalo de 6 anos, desde a implantação do Bolsa Escola no Distrito Federal e 

do Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima em Campinas, e de pouco mais de 3 anos 

da Lei nº 9.533/1997 entrar em vigor, o governo federal criou o Programa Nacional de Renda 

Mínima vinculada à educação, por meio da Lei nº 10.219, de 11 de abril de 2001. O Bolsa 

Escola Federal, sob gestão do Ministério da Educação e tendo a CAIXA como agente operador 

do pagamento dos benefícios, constituía, nos termos do §1º do art. 1º, instrumento de 

participação financeira da União, nos programas municipais de garantia de renda mínima 

associados a ações socioeducativas. Fariam jus ao benefício as famílias que tivessem sob sua 

responsabilidade crianças na faixa etária de 6 a 15 anos, regularmente matriculadas e com 

frequência escolar igual ou superior a 85%.  

 

5.3 Comunidade Solidária (1995) e Fome Zero (2001, 2003) 
 

Conjugado aos programas de renda mínima associados à educação referenciados no 

subitem anterior, havia, no Brasil, pelo menos desde o início do governo do Presidente 

Fernando Henrique Cardoso (PSDB-SP), políticas de combate à fome e à pobreza em curso, 

com especial destaque para o Comunidade Solidária. Peliano, Resende e Beghin (1995, p. 20-

21) apontam o ano de 1993 como o de gênese do Comunidade Solidária, quando o Conselho 

Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA) incluiu o combate à fome e à miséria como itens 

prioritários na agenda do Presidente da República.  

Resende (2000, p. 07) indica que, entre as articulações que contribuíram para gênese do 

Programa, a apresentação de documento, em fevereiro de 1993, pelas lideranças do PT, ao 

Presidente Itamar Franco (PMDB-MG) em que sugeriam a adoção, pelo governo, de uma 

política nacional de segurança alimentar, bem como a criação de um conselho nacional de 
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segurança alimentar. As propostas foram acatadas e o governo iniciou articulação com a 

sociedade civil, de modo a desenhar novas políticas públicas de enfrentamento da fome e da 

miséria. Nesse mesmo ano, nasce a Ação da Cidadania Contra a Fome, a Miséria e Pela Vida39 

– fundada pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho – com lançamento ocorrido em 24 de 

abril de 1993, mobilizando comitês locais da sociedade civil organizada, em torno de ações que 

pudessem ajudar os 32 (trinta e dois) milhões de brasileiros, que, naquele momento, estavam 

abaixo da linha de pobreza (PELIANO, 1993, p. 6).  

 No início do 1º mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso, o Programa 

Comunidade Solidária, vinculado à Presidência da República, foi instituído pelo Decreto nº 

1.366, de 12 de janeiro de 1995, e tinha por objeto a coordenação de ações governamentais 

voltadas para o atendimento de parcela da população em situação de vulnerabilidade social, 

constituindo-se em uma estratégia de combate à fome e à pobreza, por meio de ações 

descentralizadas e de parcerias entre os entes federal, estadual e municipal e a sociedade civil. 

Em 1995, o Governo Federal aportou pouco mais de R$ 5 milhões no Programa, nas seguintes 

áreas: (i) redução da mortalidade na infância; (ii) alimentação; (iii) saneamento e habitação; 

(iv) desenvolvimento rural; (v) geração de empregado e renda; (vi) apoio à educação infantil e 

ao ensino fundamental; (vii) defesa dos direitos e promoção social de crianças e adolescentes 

(PELIANO; RESENDE; BEGHIN, 1995, p. 31).  

Com a descontinuidade do Programa Comunidade Solidária, coincidente com o fim do 

2º mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso40, seu espaço foi ocupado pelo Programa 

Fome Zero cujo desenho e coalizão de defesa começaram a se estabelecer bem antes do início 

do 1º mandato do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT-SP)41. Em outubro de 2001, Luiz 

Inácio, então pré-candidato à Presidência da República, em pleito que ocorreria no ano seguinte, 

entregou, ao debate público, o Projeto Fome Zero: Uma Proposta de Política de Segurança 

Alimentar para o Brasil, fruto de discussões empreendidas com representantes de organizações 

não governamentais, movimentos sociais e especialistas (Instituto Cidadania, 2001, p. 11-37). 

 A proposta consolidava as ações de diversos atores do governo e da sociedade civil cuja 

trajetória começou a ser pavimentada no início da década de 1990. O texto do projeto esclarece 

que: 

 

 
39Nossa história. Ação da Cidadania. Informações disponíveis em: < https://www.acaodacidadania.org.br/nossa-
historia>. Acesso em: 09 ago. 2021.  
401º mandato: de 1º de janeiro de 1995 a 31 de dezembro de 1998; 2º mandato: de 1º de janeiro de 1999 a 31 de 
dezembro de 2002.   
411º mandato: de 1º de janeiro de 2003 a 31 de dezembro de 2006; 2º mandato: de 1º de janeiro de 2007 a 31 de 
dezembro de 2010.   
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[...] o eixo central do Projeto Fome Zero está na conjugação adequada entre as 
chamadas políticas estruturais – voltadas à redistribuição da renda, crescimento da 
produção, geração de empregos, reforma agrária, entre outros – e as intervenções de 
ordem emergencial, muitas vezes chamadas de políticas compensatórias.  
(Instituto Cidadania, 2001, p. 12) 

 

José Graziano da Silva, Walter Belik e Maya Takagi (2001, p. 39-51), coordenadores técnicos 

do Projeto, constataram que a fome, naquele momento, decorria não da falta de oferta, mas da 

falta de renda das pessoas para adquirir os alimentos em quantidade suficiente e constante, ao 

passo que entendiam que, se o Estado lançasse mão somente de políticas compensatórias, a 

exemplo da distribuição de cestas básicas – utilizada para fins clientelistas – o problema não 

seria solucionado. Afirmavam que a fome seria superada mediante a associação de política de 

segurança alimentar a estratégias de desenvolvimento econômico e social, a exemplo de 

programas de renda mínima e bolsa escola.  

 O Programa Fome Zero, continuam seus coordenadores, recolocou, na agenda nacional, 

o problema da fome e a necessidade de elaboração e implementação de políticas públicas que 

o enfrentassem. Com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para Presidente da República, o 

combate à fome tornou-se uma prioridade de seu governo. O início de sua implantação como 

política pública se iniciou ainda na transição governamental, inclusive com a utilização dos 

recursos humanos, físicos e orçamentários da Secretaria Executiva da Comunidade Solidária 

(TAKAGI, 2006, p. 53).  

 Aranha (2010, p. 85-109) consigna que o Programa Fome Zero promoveu a integração 

entre as políticas públicas de segurança alimentar e nutricional e as demais, priorizando, na 

agenda, o combate à extrema pobreza e à fome, a partir da coordenação e integração entre os 

Ministérios em torno de quatro eixos: (i) ampliação do acesso aos alimentos; (ii) fortalecimento 

da agricultura familiar; (iii) promoção de processos de inserção produtiva; e (iv) articulação e 

mobilização. Em não sendo uma soma das políticas públicas estabelecidas sob cada um desses 

eixos, inovou ao articular ações estruturantes e medidas emergenciais, a exemplo da instituição 

e expansão do Programa Bolsa Família.  

 Não obstante seu apelo simbólico – característica esta também compartilhada pelo 

Comunidade Solidária –, o Programa Fome Zero, afirma Yazbek (2004), não inovou, no que 

dizia respeito a seu desenho inicial, uma vez que direcionava suas ações, envoltas em forte 

apelo humanitário, a segmentos mais vulneráveis da sociedade. Segundo Peliano (2010, p. 40), 

entre todas as ações abrangidas pelo Programa Fome Zero, o Bolsa Família se destacou ao 

unificar, aprimorar e ampliar os programas de transferência de renda que se encontravam, até 
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aquele momento, diluídos entre os Ministérios, acabando por se tornar a principal política social 

do governo.  

 

5.4 Bolsa Família (2003) 
   

 Incluído no Programa de Governo do então candidato à Presidência da República, Luiz 

Inácio Lula da Silva, no pleito eleitoral de 2002, e figurando como uma das ações do Programa 

Fome Zero, o Bolsa Família adquiriu visibilidade de tal tamanho, ao longo de 2003, que foi 

capaz de motivar a edição da Medida Provisória (MP) nº 132, de 20 de outubro de 2003. Dizia-

se, em sua justificativa, que os programas de transferência de renda implementados pelo 

Governo Federal, a partir de 2001, não se constituíram em um conjunto integrado e, portanto, 

careciam dos atributos necessários à complementariedade entre as ações.  

A justificativa para sua implementação salienta que a setorialização das políticas, além 

de pulverizar os recursos, gerava disputas institucionais e as tornava pouco exitosas, ao passo 

que a unificação dos programas de renda possibilitaria (a) a racionalização na gestão do 

programa e maior efetividade do gasto; e (b) o amplo combate à pobreza, haja vista a 

obrigatoriedade de seus beneficiários cumprirem as condicionalidades previstas – e.g., 

realização de exame pré-natal pelas gestantes e frequência escolar de 85% pelas crianças 

matriculadas em estabelecimento de ensino regular –, não se reduzindo o programa a uma mera 

transferência de renda.  

Após tramitar na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, o Programa Bolsa Família 

foi sancionado, com a conversão da MP na Lei nº 10.826, de 09 de janeiro de 2004, e 

consequente unificação das ações de transferência de renda do Governo Federal, quais sejam: 

Programa Nacional de Renda Mínima vinculado à Educação (Bolsa Escola); Programa 

Nacional de Acesso à Alimentação; Programa Nacional de Renda Mínima vinculada à Saúde 

(Bolsa Alimentação); Programa Auxílio-Gás, além do Cadastramento Único do Governo 

Federal (CadÚnico42).  

 O Bolsa Família se constituiu em um programa de transferência direta de renda, 

mediante pagamento de benefício monetário a famílias em situação de extrema pobreza e 

pobreza. Uma política pública focalizada, que garante uma renda mínima aos beneficiários, 

desde que as condicionalidades previstas sejam cumpridas e que induz ao acesso a outras 

 
42O Cadastro Único ou CadÚnico reúne informações das famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema 
pobreza, sendo os dados são utilizados pelos entes da Federação, para implementação de políticas públicas que 
visem a melhoria de vida dessas famílias. Informação disponível em: 
<http://www.caixa.gov.br/cadastros/cadastro-unico/Paginas/default.aspx>. Acesso em: 10 ago. 2021.   



 

 

79 

políticas públicas. A CAIXA, enquanto Agente Operador do Programa, realiza os pagamentos 

via cartão magnético, a partir das informações advindas do Cadastramento Único. Atualmente, 

o Ministério da Cidadania43 é o responsável pelo Programa, ao passo que a execução e a gestão 

do Programa Bolsa Família são descentralizadas e coordenadas entre os entes da federação, 

conforme artigo 8º da Lei nº 10.836/2004. 

De acordo com Souza et al. (2019, p. 8), em 2006, houve o atingimento da meta inicial, 

estipulada em 2003, de 11 milhões de famílias beneficiárias, tendo, em 2011, a meta revista e 

estipulada em 13,8 milhões de pessoas atendidas pelo Bolsa Família. Em 2018, o Programa 

alcançou 14 (catorze) milhões de pessoas beneficiadas, o que significava mais de um quinto da 

população brasileira (Ibid., p. 11).  Em balanço dos primeiros quinze anos do Programa Bolsa 

Família sobre a pobreza e a desigualdade, consideraram-no fundamental para o sistema 

brasileiro de proteção social, uma vez que alcançou o patamar de 60% de cobertura entre os 

20% mais pobres, significando, em 2017, 3,4 milhões e 3,2 milhões, respectivamente, de 

pessoas retiradas da extrema pobreza e da pobreza. Os pesquisadores também identificaram 

que, entre 2001 – ano em que já havia políticas de renda mínima em curso, mas de amplitude 

restrita – e 2015, o Bolsa Família foi responsável por reduzir, em 0.080 pontos, o coeficiente 

de Gini, saindo de 0.594 para 0.514 (Ibid., p. 26). O índice de Gini mede até que ponto a 

distribuição de renda em uma economia ou, em alguns casos, a despesa de consumo entre 

indivíduos ou famílias, desvia-se de uma distribuição mais igualitária na sociedade (SOUZA et 

al., 2019, p. 29). 

Barros et al. (2010), em análise da desigualdade de renda, no Brasil, concluíram que a 

sua redução, em face do estrato mais pobre da população, no período de 2003 a 2007, se deu 

principalmente por melhorias na distribuição da renda derivada do trabalho e da renda não 

derivada do trabalho, na qual se incluem as transferências governamentais. Observou-se que a 

queda na desigualdade de renda, na primeira década dos anos 2000, deveu-se à expansão e à 

focalização dos programas de transferências de renda, assim como ao incremento da 

remuneração do trabalhador associado ao aumento da escolaridade que, na média, saltou de 6,4 

para 8,2 anos, entre 1997 e 2008 (Ibid., 2010, p. 38-39).  Uma vez que, no período, a renda 

média da população não sofreu alterações significativas (BARROS et al., 2006), pode-se inferir 

que a redução da desigualdade, medida à época, reflete o impacto de programas como Bolsa 

Família, em razão da progressividade dos benefícios e da focalização da política pública, no 

sentido da eficiência dos gastos sociais.  

 
43Informações disponíveis em: <https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acoes-e-programas/bolsa-familia>. Acesso 
em: 11 ago. 2021.  
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Ainda de acordo com o Silva et al. (2018, p. 219), o Bolsa Família, cujo desafio de 

implementação é multiplicado pela dimensão do território brasileiro e por sua estrutura 

federativa, é considerado, pelo Banco Mundial, o maior programa de transferência de renda 

condicionada do mundo, em se tomando o número de beneficiários como referência. Ainda, é 

uma política pública que se destaca por seu nível de focalização, no sentido de (i) atender 

prioritariamente indivíduos em situação de vulnerabilidade extrema e garantir o seu acesso aos 

demais serviços sociais, sem substituí-los; (ii) bem como por buscar a eficiência alocativa dos 

recursos públicos, direcionando-os ao atendimento a seu público-alvo (Ibid., p. 192).  

 

5.5 Renda Básica de Cidadania (2004) 
 

No final de 2001, o ex-Senador Eduardo Suplicy apresentou Projeto de Lei, PLS nº 

266/2001 (Anexo K), no qual propunha a instituição de uma renda básica incondicional ou, 

como ele também a denominou, uma renda de cidadania que se constituiria em um direito de 

todos os brasileiros a receberem, anualmente, um benefício monetário. Na justificação do 

projeto, Suplicy afirma que, porquanto a experiência acumulada, ao longo de 10 anos, passara 

a ver a renda básica universal (RBU) como uma melhor alternativa ao PGRM, em virtude da 

maior cobertura dos beneficiários, de seu pagamento prescindir da burocracia necessária à 

análise de quesitos, de ser ininterrupto e de não estigmatizar seus beneficiários, pois todos os 

cidadãos seriam contemplados. Afirma, ainda, que os programas de renda mínima e de 

seguridade social em andamento poderiam caminhar, gradualmente, para uma renda universal.  

 O PLS nº 266/2001 foi encaminhado à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado 

que, em 19/12/2002, apresentou o Parecer nº 1.382/2002 ao Senado (Anexo KA), no bojo do 

qual se considerou que se tratava de uma proposta meritória e que, em um contexto de 

desemprego, crise fiscal e restrição orçamentária, colocava-se como um tema que fomentava o 

debate nacional e internacional sobre políticas públicas de renda mínima. De acordo com o 

Relator, Senador Francelino Pereira (DEM-MG) – citando o PGRM e as propostas que 

fomentou, a exemplo da de autoria do economista José Márcio Camargo (Anexos H1 e I1), bem 

como as experiências que, até aquele momento, haviam sido implantadas (Bolsa Escola em 

Brasília e PGRM em Campinas) e seus resultados –, do ponto de vista social, o projeto da Renda 

Básica de Cidadania (RBC) merecia aprovação. Entretanto, sugeriu alterações no texto do PLS 

nº 266/2001, de maneira que atendesse aos preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), 

dado que o texto original propunha a alocação de recursos sem fundamentar a fonte 

orçamentária ou se preocupar com o equilíbrio fiscal.  
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 O projeto seguiu para a Câmara dos Deputados, enquanto PL nº 254-A/2003 (Anexo 

KB), para apreciação pela Comissão de Finanças e Tributação, com vistas à emissão de parecer 

terminativo, no que tangia aos aspectos de compatibilidade e adequação orçamentária e 

financeira. Em 08/10/2003, oportunidade em que se apresentou o Relatório foi submetido ao 

plenário da Câmara dos Deputados, entendeu-se, uma vez que a implementação se daria 

gradualmente e que o benefício se estenderia aos não inicialmente contemplados, somente 

quando as condições financeiras o permitissem, que as despesas geradas atenderiam às 

disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 

 Quanto ao mérito, o Relator, Deputado Paulo Bernardo (PT-SP), considerou-o aderente 

aos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, ressaltando, porém, que o 

sistema de proteção social brasileiro, em que pese primar pela equidade e pela universalidade, 

exclui grupos sociais específicos, implicando um distanciamento entre eficiência econômica e 

justiça social. Ponderou, ademais, que não haveria sobreposição entre as políticas públicas de 

transferência de renda, dado que o projeto propunha a implementação gradual e que estava em 

consonância com a decisão do Governo Federal que, àquela altura, decidira unificar os 

programas de transferência de renda existentes. O parecer da Comissão foi pela aprovação do 

PL nº 254-A/2003. 

 Remetido, em seguida, à Comissão de Constituição, Justiça e de Redação, o Relator do, 

Deputado Colombo (PT-PR), apresentou, em 27/11/2003, parecer favorável ao PL nº 254-

A/2003 (Anexo KC). O parecer, entretanto, contou com dois votos desfavoráveis à continuidade 

do PL, exarados pelos Deputados Zenaldo Coutinho (PSDB-PA) e Paulo Magalhães (PSD-BA), 

os quais votaram pela inconstitucionalidade da proposição. O primeiro, por entender que, em 

um país com restrições orçamentárias, deveria focalizar as políticas públicas de transferência 

de renda; o segundo, por entender que o projeto se encontrava eivado de vícios de 

constitucionalidade. Por ter sido votado, em caráter terminativo, naquela sessão, o PL seguiu 

os trâmites previstos em regimento interno e foi considerado aprovado, pelo Plenário da 

Câmara, em 15/12/200344. O PL, convertido em lei, foi sancionado pelo Presidente da 

República em 08/01/2004, sob o nº 10.835/2004 (Anexo L). 

 

 

 

 
44Tramitação disponível em: <https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/105466>. Acesso em: 19 ago. 
2021.  
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5.6 Conclusão 
 

Suplicy (2010), ao tratar do desenho dos programas de transferência de renda adotados no 

Brasil, a partir de meados da década de 1990, salienta o pioneirismo de Cristovam Buarque, ao 

implementar o 1º programa do tipo em 1995, e o significado que essa primeira experiência 

adquiriu, caracterizado tanto por sua disseminação para outras cidades brasileiras, quanto pela 

sanção da Lei nº 9.533/1997 que possibilitava ao Governo Federal apoiar, financeiramente, 

iniciativas do tipo em curso nos municípios.  

Programas como o Comunidade Solidária e o Fome Zero, dentro de suas 

especificidades, juntaram-se aos programas de garantia de renda mínima associados a ações 

socioeducativas, a partir do movimento de combate à fome e à miséria marcado pela priorização 

do tema pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e pelo significado público da Ação 

da Cidadania Contra a Fome, a Miséria e Pela Vida, fundada em 1993. Nesse mesmo ano, com 

a divulgação do Mapa da Fome, colocou-se que a causa do problema da insegurança alimentar, 

vivida por 32 (trinta e dois) milhões de brasileiros, não era a falta de alimentos, mas o “[...] 

descompasso entre o poder aquisitivo de um amplo segmento da população e o custo de 

aquisição de uma quantidade de alimentos compatível com a necessidade de alimentação [...]” 

das pessoas (PELIANO, 1993, p. 6).  

Com a sanção da Lei nº 10.219, de 11 de abril de 2001, o país passou a contar com uma 

política pública nacional de renda mínima vinculada à educação. A nacionalização de uma 

política pública de transferência de renda, com orçamento da União, significou a elevação do 

grau de importância que o Governo Federal atribuía ao problema da fome, da miséria e da 

desigualdade que assolavam (e permanecem assolando) o Brasil, bem como mais um passo 

dado na pavimentação de um caminho que, com a mudança de governo em 2003, implicaria o 

alçamento à agenda de alternativas de solução, entre as quais o Programa Bolsa Família e a 

Renda Básica Universal.  

Em vista do contexto histórico e político delineado, observa-se que o caminho traçado 

pelo PGRM, desde a sua submissão ao Senado em 1991, conjugada às transformações sociais 

e econômicas vivenciadas no país e evidenciadas pelos programas de renda mínima 

implementados, a partir de 1995, propiciou atingir um certo nível de maturidade política que 

pode ter auxiliado a conversão da RBC em lei. No próximo capítulo, passar-se-á à análise da 

Renda Básica de Cidadania, à luz do modelo analítico proposto no Capítulo 2.  
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CAPÍTULO 6 – RESULTADOS  
 

  Neste capítulo, tendo em mente a pergunta de pesquisa, qual seja: como a formação de 

um subsistema de política pública possibilitou a aprovação da Lei da Renda Básica de 

Cidadania, serão apresentados os resultados da aplicação do modelo analítico proposto no 

Capítulo 2. Para tanto, se dividirá por seus elementos, iniciando-se (a) pelo subsistema e 

seguido (b) das crenças e comportamento das partes interessadas; (c) das coalizões de defesa; 

(d) do problema e das alternativas; (e) da janela de oportunidade; (f) da agenda e 

empreendedores políticos; e finalizando com (g) humor nacional. Salienta-se que, na aplicação 

do modelo analítico, serão utilizados os excertos de jornais e trechos das entrevistas realizadas, 

conforme especificado no Capítulo 3.  

 

6.1 Subsistema da política pública de transferência de renda  
 

O subsistema de política pública de transferência de renda, segundo o modelo analítico 

proposto nesta dissertação e embasado no ACF e no MS, é composto pelas crenças que 

moldaram o comportamento dos atores e das partes interessadas envolvidos nas discussões 

sobre o tema, ensejando a formação de uma coalizão de defesa de alternativas para o problema 

da fome, da miséria e da desigualdade no Brasil.   

Partindo da análise bibliográfica e documental realizada, nos Capítulos anteriores e 

mesmo nos subitens seguintes, é possível afirmar que, desde pelo menos o início dos anos 1990, 

começou a ser delineada a crença, nesse subsistema – no qual Eduardo Suplicy estava inserido 

–, de que uma renda mínima seria uma forma de combater a fome e a miséria, desde que atrelada 

a condicionalidades que levassem seus beneficiários a usufruir de outras políticas sociais.  

O PGRM teve um papel bastante relevante no desenvolvimento dessa crença, por conta 

de todo o debate que gerou e pela visibilidade que alcançou, porém, por ser tomada como uma 

ideia muito liberal – porquanto remontar às ideias de Milton Friedman e ao livre mercado –, 

não se conformava às crenças do PT – partido ao qual Eduardo Suplicy se afiliara em 1979 e 

do qual foi um dos fundadores45 – e a seu posicionamento à esquerda do espectro político. A 

aprovação do PLS nº 80/1991, no Senado, possivelmente, deu-se mais por seu ineditismo, 

enquanto projeto de lei, e pelo trabalho de convencimento efetuado por seu proponente, e em 

função do contexto de discussões sobre alternativas para eliminação de pobreza, do que 

 
45Biografia. Disponível em: <https://www.eduardosuplicy.com.br/site/trajetoria/#biografia>. Acesso em: 24 ago. 
2021.   
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propriamente por uma expectativa de implementá-lo enquanto solução definitiva para o 

problema posto.   

O problema da fome, lembra Leandro Ferreira (Entrevistado E), estava posto desde pelo 

menos os anos 1970, coincidente com a publicação do livro Cidadania Regulada, por 

Wanderley Guilherme dos Santos, no qual falava sobre como a proteção social, no Brasil, estava 

historicamente atrelada aos vínculos das pessoas ao trabalho formal. Todavia, a percepção de 

que havia nesse Estado, pós-redemocratização e delimitado pela Constituição Federal de 1988, 

uma desatenção em relação às políticas sociais, abriu espaço para que as políticas 

assistencialistas de distribuição de cestas básicas, por exemplo, pudessem ser substituídas por 

políticas sociais diretas, que prescindissem de intermediários.   

De acordo com Cristovam Buarque (Entrevistado B), a ideia de atrelar uma transferência 

de renda à educação surgiu no Núcleo de Estudos do Brasil Contemporâneo, da UnB, quando, 

ao tomar conhecimento da proposta de renda mínima, pensaram em estabelecer essa 

condicionalidade, uma vez que os componentes desse núcleo acreditavam que apenas a renda 

não promoveria transformação estrutural, não auxiliaria as pessoas a superarem a pobreza. 

Porém, essa ideia, mesmo tendo sido apresentada ao PT, não esteve entre as propostas do 

Programa de Governo do PT, nas eleições de 1989. 

Isso corrobora as ponderações de Leandro Ferreira (Entrevistado E) sobre o fato de que, 

inicialmente, as propostas colocadas para combate à pobreza não se voltavam para uma 

transferência de renda vinculada ao cumprimento de condicionalidades. Porém, com a atenção 

conferida ao PGRM, em 1991, seja pelo fato de que era o primeiro projeto de um Senador do 

PT a ser aprovado no Senado, seja pela atenção dada pela imprensa à pauta, traçou o caminho 

para os passos seguintes na formação desse subsistema. Enquanto partes interessadas no debate, 

Leandro Ferreira (Entrevistado E) cita, por exemplo, as pessoas que compunham o grupo da 

Segurança Alimentar e que se envolveram nas discussões do PGRM, mas que eram críticas à 

perspectiva da transferência de renda direta sem condicionalidades ou sem passar por uma 

compra pública de alimentos pelo Estado.  

Com a divulgação dos artigos de José Márcio de Camargo, professor da PUC, sobre 

associar renda mínima à educação, publicados na Folha de São Paulo (Anexos H1 e I1), e a 

implementação do Bolsa Escola pelo então Governador do Distrito Federal, Cristovam 

Buarque, em 1995, consolidou-se, nesse subsistema, a crença de que a transferência de renda 

condicionada era a melhor alternativa para o problema da desigualdade social.  Tanto que, um 

ano antes, o Programa de Governo do candidato à Presidência da República, Luiz Inácio Lula 
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da Silva, se apropria formalmente da ideia e inclui a renda mínima como diretriz de um eventual 

governo do PT.  

A RBC, no entanto, apresentada mediante PLS nº 266/2001, não atrai o mesmo nível de 

atenção ou de defesa por parte dos parlamentares, da academia ou da imprensa, tampouco é 

aceita pelo PT como uma ideia que se conforma a suas diretrizes, a exemplo do que aconteceu 

em relação aos desdobramentos do PGRM. O debate iniciado com o PGRM, depois, com os 

programas de transferência de renda condicionada, nacionalmente fomentado, passou a 

prescindir de seu proponente inicial, Eduardo Suplicy, à medida em que amadurecia. As 

discussões sobre a renda universal, por outro lado, se dão, fundamentalmente, no âmbito 

internacional e protagonizadas no território brasileiro, basicamente, por Suplicy. É sintomático 

que, no Brasil, haja apenas uma experiência de renda universal, muito recentemente iniciada, 

enquanto há experimentos internacionais que remontam aos anos 1970 (Capítulo 4).  

Josué Pereira da Silva (Entrevistado D), quando perguntado sobre o que pode ter 

propiciado a retomada do debate entre renda condicional e renda incondicional, no início dos 

anos 2000, chama à atenção para o sucesso dos experimentos iniciais de transferência de renda 

subnacionalmente implementados e para os estudos e pesquisas sobre eles e outros programas 

do mesmo tipo que vieram em seguida e mostraram sua importância e pertinência. E acrescenta 

a isso o debate internacional, do qual Eduardo Suplicy é dos atores principais e que “[...] 

contribuiu não só para divulgar a ideia da renda básica incondicional como também para 

convencer pessoas como Suplicy das vantagens da renda básica incondicional em relação aos 

programas focados e condicionados de transferência de renda [...]”.  

Suplicy (2010, p. 158) salienta que, embora exista uma vasta produção especializada, 

no mundo, sobre o tema da transferência de renda e os desenhos que podem lhes ser atribuído, 

não existe, no Brasil, um pensamento consolidado sobre o tema. Possivelmente, essa carência 

de produção intelectual local decorra da falta de ambiente fiscal que oportunize a 

implementação de uma renda básica universal enquanto direito de todos os cidadãos ou mesmo 

do fato de a trajetória da renda mínima condicionada ainda estar em um processo de 

amadurecimento, que não possibilita a mudança.  

Nesse sentido, observa-se que, ao longo dos anos 1990 e início dos anos 2000, houve a 

formação de um subsistema de política pública de transferência de renda, no bojo do qual os 

atores políticos e as partes interessadas – academia e organismos internacionais – 

compartilhavam a crença de que a melhor alternativa para enfrentamento da pobreza, inclusive 

e principalmente sob o ponto de vista da alocação de recursos orçamentários, era a 

implementação de uma renda mínima.  
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Pode-se relacionar, como exemplos de atores e partes interessadas que compuseram o 

subsistema de políticas públicas de transferência de renda: 

 

Tabela 8. Atores e partes interessadas.  
Pessoas Organizações 

Eduardo Suplicy, enquanto membro do Poder Legislativo e 
ator político relevante que também desempenha o papel de 
empreendedor político do PGRM e da RBC, sem prejuízo 
de sua representatividade como membro da comunidade 
acadêmica.  

Conselho Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA), 
enquanto parte da burocracia, por ter, em 1993, engendrado 
o Comunidade Solidária e incluído, na agenda do 
Presidente da República, o problema da fome e da miséria, 
viabilizando sua implementação em 1995 (PELIANO; 
RESENDE; BEGHIN, 1995, p. 20). 

Antônio Maria da Silveira, enquanto economista e 
representante da comunidade acadêmica, que, em 1975, 
publicara artigo defendendo a redistribuição de renda, por 
meio de um imposto de renda negativo, assim como por ter 
auxiliado Eduardo Suplicy, na elaboração dos projetos do 
PGRM e da RBC.  

Ação da Cidadania Contra a Fome, a Miséria e Pela Vida, 
enquanto organização da sociedade civil pois, apesar de 
não se voltar para uma discussão sobre política pública de 
transferência de renda, mobilizou comitês locais para ações 
que combatessem a fome e a miséria, compondo o 
subsistema como parte interessada. 

José Márcio de Camargo, enquanto economista e 
representante da comunidade acadêmica, por ser 
considerado o primeiro a dar publicidade, na imprensa, à 
ideia da vinculação de transferência de renda a ações 
socioeducativas. 

Banco Mundial, enquanto organismo internacional que 
acompanhava e avaliava os indicadores sociais do Brasil, 
tendo afirmado, no início dos anos 2000, que a pobreza, a 
baixa escolaridade e o trabalho infantil justificavam a 
continuidade dos programas de transferência de renda 
condicionada (Bolsa Escola). 

Anna Peliano, enquanto socióloga e representante da 
comunidade acadêmica e, concomitantemente, enquanto 
pesquisadora vinculada ao IPEA e representante da 
burocracia, consoante sua atuação frente à elaboração do 
Mapa da Fome (1993), coordenando o Comunidade 
Solidária e desenhando, em conjunto com outros atores, o 
Bolsa Família. 

Instituto Cidadania, enquanto representante da sociedade 
civil que, em 2001, publicou a proposta do Projeto Fome 
Zero, em um documento resultante de discussões 
empreendidas entre organizações não governamentais, 
movimentos sociais e especialistas.  

Cristovam Buarque, enquanto reitor da UNB e 
representante da comunidade acadêmica que pensava sobre 
como solucionar o problema da desigualdade, e, depois, 
enquanto ator político, na posição de governador do 
Distrito Federal e primeiro a implementar um programa de 
transferência de renda condicionada, o Bolsa Escola. 

 

Fonte: elaboração própria.  

  

Todavia, verifica-se que não houve a formação de um subsistema específico de política 

pública de transferência de renda incondicional. Ocorre que a mudança de governo e a história 

bem-sucedida dos programas de renda mínima vinculados à educação deu o suporte necessário 

ao alçamento do Programa Bolsa Família à agenda e, concomitantemente, da RBC, em uma 

clara concessão feita pelo PT, no sentido de acomodar os interesses de seu empreendedor 

político e um de seus mais antigos colaboradores.  

Eduardo Suplicy insistira na realização de prévias, para definição de qual candidato do 

PT disputaria as eleições de 2002, gerando um embate interno no partido. Antônio Augusto de 

Queiroz (Entrevistado A) afirma que o governo do PT não apoiava o projeto da Renda Básica, 

porque seria um constrangimento não ter como implementá-lo. A concessão dada foi no sentido 

de que “[...] fosse uma lei que não implicasse maiores responsabilidades do que o que já vinha 
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sendo feito através do Bolsa Família, da unificação dos programas e assim por diante” (Leandro 

Ferreira, Entrevistado E).  

Leandro Ferreira (Entrevistado E) pontua que nunca existiu uma coalizão a favor da 

renda básica, mas sim um empreendedor político que, evoluindo em sua crença de um imposto 

de renda negativo para uma renda básica incondicional, se utilizou da mudança de governo e 

de sua própria trajetória política, para que a RBC também entrasse na agenda. O Entrevistado 

E fala em manejo do sistema político, o que pode ser interpretado como a concessão feita pelo 

governo a uma alternativa à qual era refratário, mas também pela aquiescência de Eduardo 

Suplicy, como dito anteriormente, com a inclusão de parágrafo, no PLS, que previsse a 

implementação da RBC por etapas, de modo que atendesse à Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF) e viabilizasse a sua conversão em Lei.  

 Aplicando-se o modelo analítico proposto e em resposta à pergunta de pesquisa, 

conclui-se que não houve a formação de um subsistema próprio da RBC, vez que ausente uma 

coalizão de defesa integrada por um grupo de pessoas e de partes interessadas que 

compartilhassem a crença na renda básica universal como a melhor solução para o combate à 

fome e à desigualdade de renda. Entretanto, a formação de um subsistema de transferência de 

renda, do qual o próprio Eduardo Suplicy participava, possibilitou, a partir do momento em que 

as condições políticas se mostraram favoráveis, o alçamento à agenda da RBC, associada à 

alternativa defendida pela coalizão dominante, qual seja, o Programa Bolsa Família.  

A ausência de um subsistema próprio se sustenta pelo fato de a previsão, por etapas, 

referenciada na Lei nº 10.835/2004, suscitar a interpretação de que o Programa Bolsa Família 

pode ser tomado como uma primeira etapa de implementação da RBC.  O próprio Eduardo 

Suplicy (apud VAN PARIJS; VANDERBOGHT, 2018, p. 21) registra que Ana Maria Medeiros 

– designada como uma das responsáveis pela unificação dos programas sociais em 2004 –, 

compartilhava esse entendimento. Leandro Ferreira (Entrevistado E), da mesma maneira se 

coloca:   

 

[...] Do ponto de vista técnico é fácil responder: não foi implementada porque não 
recebo renda básica, mas tem lá um dispositivo que fala que vai ser implementada 
começando pelos mais necessitados. O Suplicy usa isso para dizer que o Bolsa Família 
é a primeira etapa da 10.835. E eu concordo. Hoje, tem gente no debate sobre renda 
básica que concorda também, mas tem gente que discorda. Tem gente que acha 
simplesmente que não foi implementada. Eu acho é possível afirmar isso. Porque o 
Bolsa Família tem dentro dele algumas lógicas de funcionamento que são similares 
às lógicas de implementação de uma renda básica por etapas. [...] [...] (Leandro 
Ferreira, Entrevistado E). 
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Essa interpretação de que o Programa Bolsa Família seria a primeira etapa da RBC, 

cumpre dizer, não é unânime. Britto e Veras (2010, p. 3) afirmam que, quando comparados os 

desenhos de ambos, são reveladas “[...] concepções de fundo e trajetórias históricas distintas 

[...]” que não necessariamente convergem entre si. Contudo, em vista do modelo analítico 

proposto nesta dissertação, entende-se que a formação do subsistema de política pública de 

transferência de renda, no bojo do qual o Programa Bolsa Família e as políticas que o 

antecederam surgiram, possibilitou a aprovação da Lei da Renda Básica de Cidadania. 

 

6.2 Crenças e comportamento das partes interessadas 
 

Suplicy (2010, p. 137), em reflexão sobre o percurso traçado pela renda mínima, no 

Brasil, pondera que propostas do tipo eram vistas com resistência, principalmente pelos 

economistas de seu próprio partido, pois eles não acreditavam que uma renda mínima 

compatibilizava com as pautas de erradicação de pobreza e redução da desigualdade 

socioeconômica. O próprio PGRM, tendo sido incluído nos Programas de Governo do PT de 

1994 e 1998, não recebeu a importância que lhe era devida, em sede de campanha, sopesa 

Suplicy (Ibid., p. 139-140).  

Da análise dos textos publicados na Folha de São Paulo e dos pronunciamentos e 

pareceres dos Senadores e dos Deputados, quando da apreciação dos Projetos de Lei do PGRM 

e da RBC, percebe-se que havia um consenso em torno do potencial das políticas públicas de 

transferência de renda, no combate à pobreza, à miséria e à desigualdade. Porém, esse consenso 

era permeado por duas crenças que dividiam políticos, representantes da academia e da 

sociedade civil em torno do tema: (a) a de que implicariam dependência e se configurariam em 

um desincentivo à busca de empregos pelos beneficiários, pelo que seu desenho deveria 

observar determinadas condicionantes, ao mesmo tempo que previsse critérios para 

desligamento dos beneficiários; e (b) a de que, com a cobertura universal dos beneficiários, seu 

pagamento prescindiria da burocracia necessária à análise de quesitos e da complexidade do 

monitoramento e da avaliação inerentes a programas focalizados, somado à característica de 

ser ininterrupto e de não estigmatizar seus beneficiários, pois todos os cidadãos seriam 

contemplados. 

Na Tabela 8, é possível verificar que o problema da miséria, da fome e da desigualdade 

social era visto como algo que deveria ser uma prioridade e que permeava o debate desde pelo 

menos o início dos anos 1990, conforme referenciado no Capítulo 4. Em 1994, por exemplo, a 

Folha de São Paulo publicou caderno especial para tratar da crise social enfrentada pelo Brasil. 
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Uma das reportagens destacava o fato de o Brasil ter uma concentração de renda elevadíssima 

e indicadores sociais incompatíveis com o nível do Produto Interno Bruto (PIB) per capita 

(Anexo Y). Contudo, a crença majoritária que se forma, superadas as discussões iniciais, é a de 

que esse problema seria solucionado pela renda mínima condicionada e focalizada, dada a 

escassez de orçamento e o temor de que pessoas que não fizessem jus ao benefício também 

fossem contempladas. O debate em torno da renda básica incondicional se limita a Eduardo 

Suplicy e a Van Parijs, na condição de defensores; aos Deputados que, na tramitação do PLS 

nº 266/2001, se opuseram à sua aprovação, por entender que a falta de recursos orçamentários 

a tornava uma excrescência; e ao Relator que, muito embora favorável, condicionou seu voto à 

implementação gradual. 

 

 Tabela 9. Crenças sobre renda mínima. 

Setor Ator Crença sobre renda mínima  Anexo  Data 

Político 

Senador 
Coutinho 
Jorge (MDB-
PA) 

PGRM complementaria a renda das pessoas carentes, mas temia 
quanto à operacionalidade, à praticidade e à viabilidade de sua 
implementação. Acreditava que o governo deveria dinamizar a 
geração de empregos, como meio de geração de renda e 
consequente dinamização da economia. 

B 17/04/1991 

Político 
Senador 
Marco Maciel 
(PFL-PE) 

PGRM, enquanto proposta, deveria ser discutida e examinada, 
mas manifestava preocupação com a sua viabilidade, no que 
tocava à situação econômica do país, à época.  

B 17/04/1991 

Político 

Senador 
Eduardo 
Suplicy (PT-
SP) 

PGRM combateria inflação, melhoraria a distribuição de renda e 
erradicaria a pobreza. 

N 18/10/1991 

Político 

Senador 
Maurício 
Correa (PDT-
DF) 

PGRM significaria aumento relativo do consumo, estímulo ao 
crescimento de produção e criação de emprego. PGRM não 
estimularia a ociosidade, mas incentivaria o beneficiário a 
buscar melhorar sua própria vida.  

F 05/12/1991 

Acadêmico 

José Márcio 
Camargo 
(economista 
PUC/RJ) 

Programa de garantia de renda mínima considerado 
extremamente importante, mas discorda da sugestão de Suplicy, 
quanto a iniciar a implementação pelos mais velhos e por 
incentivar, sob seu ponto de vista, a informalidade. Por isso, 
sugere que, para se tenha acesso ao programa, se exija, do 
trabalhador, a apresentação de carteira assinada; ou se crie 
programa que complemente a renda de todos os trabalhadores, 
desde que seus filhos sejam matriculados em escolas públicas.  

H1 26/12/1991 

Acadêmico 

Fernando 
Antônio 
Hadba 
(economista 
FGV/RJ)  

Imposto de renda negativo teria a virtude de alocar recursos na 
economia e, simultaneamente, conferir a liberdade ao 
beneficiário para que adquirisse os bens que melhor lhe 
aprouvessem, ajudando a diminuir a desigualdade na 
distribuição de renda. 

W 03/01/1992 

Acadêmico 

José Márcio 
Camargo 
(economista 
PUC/RJ) 

Proposta de programa em que o governo pagasse uma quantia, 
em dinheiro, a famílias com crianças entre 5 (cinco) e 18 (anos), 
para que, matriculadas em escolas públicas, permanecessem 
estudando por mais tempo, sem prejuízo da renda familiar 
(contrapartida educacional). Programa acabaria com o 
clientelismo das políticas sociais em curso, minoraria a pobreza 
e o trabalho infantil. A concentração de riqueza seria combalida 
mediante a transferência de renda dos ricos para os pobres, o 
que poderia ser feito mediante aumento da carga tributária sobre 
impostos diretos, para fins de financiamento do programa. 

I1 28/03/1993 

Acadêmico 
e Político 

Luiz Carlos 
Bresser 
Pereira (ex-

Programa de renda mínima ou de imposto de renda negativo 
seria uma forma de garantir o mínimo necessário a famílias em 
situação de vulnerabilidade social, porém, pontua que um 

X 08/10/1993 
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Ministro da 
Fazenda) 

programa de transferência de renda somente seria 
economicamente viável se acompanhado de redefinição das 
políticas sociais pelo Governo Federal, com eliminação de 
programas concorrentes e racionalização dos respectivos custos 
de administração. 

Sociedade 
Civil 

Jornalista da 
Folha de São 
Paulo 

PGRM citado como uma solução controvertida, vez que não 
tinha apoio partidário e que alguns críticos acreditavam se tratar 
de um programa assistencialista e que significaria desperdício de 
recursos já escassos. Porém, dado que 27% da população 
brasileira era constituída por pessoas pobres, incapazes de gerar 
recursos para sua sobrevivência, havia um alinhamento entre o 
discurso de combate à miséria e à desigualdade na distribuição 
de renda e o investimento na educação de crianças e 
adolescentes, com vistas à qualificação para ocupação de postos 
de trabalho. 

Y 26/06/1994 

Acadêmico 
e Político 

Antônio 
Delfim Netto 

Programas de renda mínima surgiram no bojo de um estado de 
bem-estar social europeu, favorecendo a classe média, em 
função da origem dos impostos, e não alcançando os mais 
pobres e, quando o fazia, interferia em suas preferências. 

K1 11/01/1995 

Acadêmico 
e Político 

Antônio 
Delfim Netto 

Programas de renda mínima decorriam de um individualismo 
metodológico, vez que inexistiam provas de que transformar os 
chefes de família, nos agentes responsáveis por decidir como 
utilizar o benefício, resultaria na maximização da função de 
utilidade. 

L1 18/01/1995 

Político 
Eduardo 
Suplicy (PT-
SP) 

Estabilidade econômica e desenvolvimento social do país 
deveriam, necessariamente, ser precedidos de reforma tributária 
que tornasse o sistema mais progressivo e, concomitantemente, 
restituísse aos cidadãos, em situação de vulnerabilidade social, 
recursos que complementassem sua renda (imposto de renda 
negativo). 

O 15/02/1995 

Político 

José Roberto 
Magalhães 
Teixeira 
(PSDB-SP) 

Renda mínima não resolve o problema da miséria, mas resgata a 
dignidade de seus beneficiários e se afasta do assistencialismo e 
do paternalismo, posto que cabe ao beneficiário decidir como e 
no que utilizar o recurso. Reforça que é um instrumento de 
combate à miséria e que, para tanto, seria indispensável a 
parceria entre União, Estados e municípios. 

M1 12/08/1995 

Acadêmico 

José Márcio 
Camargo 
(economista 
PUC/RJ) 

Renda mínima atrelada a ações socioeducativas como uma 
solução melhor que o PGRM, pois a implantação deste teria o 
efeito de aumentar a informalidade no mercado de trabalho, 
dado que os indivíduos que quisessem recebê-lo seriam 
incentivados a negociar a não assinatura das carteiras de 
trabalho que, por sua vez, seriam a fonte da informação 
necessária ao cálculo do benefício, bem como a arrecadação do 
governo seria prejudicada, pelo não recolhimento dos impostos 
pelos empregadores. 

M1 12/08/1995 

Acadêmico 

Ubiratan Iorio 
(Coordenador 
IBMEC e 
UERJ) 

PGRM não resolveria a questão da miséria, por ser constituir em 
uma tentativa de solução legislativa de problemas econômicos, 
sem se voltar para os custos diretos e de oportunidade 
envolvidos. Uma eventual implementação do PGRM elevaria 
carga tributária, estimularia sonegação fiscal, aumentaria a 
burocracia e não incentivaria a busca por emprego. 

M1 12/08/1995 

Político 

Senador 
Eduardo 
Suplicy (PT-
SP) 

PGRM poderia ser aperfeiçoado, tomando-se as experiências 
municipais a do Distrito Federal com o Bolsa Escola. Indica que 
os beneficiários do PGRM poderiam ser tanto indivíduos quanto 
famílias, vez que, neste último caso, as declarações de imposto 
de renda poderiam ser feitas por casal, e o recebimento do 
crédito fiscal, por beneficiários com filhos de até 14 anos, 
poderia ser condicionado à frequência escolar. 

P 06/05/1996 

Político 

Senador 
Eduardo 
Suplicy (PT-
SP) 

Registra que, depois de anos de debate sobre renda mínima, o 
governo havia aderido à ideia e apresentar à Câmara dos 
Deputados, em caráter de urgência, versão de projeto do 
Deputado Nelson Marchezan (PSDB-RS). Tratava-se do PL nº 
667/1995, submetido à Câmara dos Deputados em 22/06/1995 e 
transformado, em 10/12/1997, na Lei nº 9.533/1997 que 
autorizou o Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos 
municípios que instituíssem programas de garantia de renda 
mínima associados a ações socioeducativas. 

R 21/05/1997 
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Sociedade 
Civil 

Jornalista da 
Folha de São 
Paulo 

Governo de Fernando Henrique Cardoso tentava se apropriar a 
tese de disseminação do programa Bolsa Escola e reflete sobre 
como projetos de renda mínima, a exemplo do Bolsa Escola ou 
do PGRM, tinham repercussão eleitoral (quem se apropriaria 
dos votos) e orçamentária (quem se responsabilizaria pelos 
custos). 

P1 03/10/1997 

Político 

Senador 
Eduardo 
Suplicy (PT-
SP) 

PGRM estava em processo de amadurecimento dentro do PT e 
que, em 1991, quando a submeteu ao Senado, a proposta ainda 
não havia sido aprovada, formalmente, pelo partido, que só o fez 
em 1994. Disse que o PGRM custaria, após os cinco anos de 
implementação, R$ 17 bilhões aos cofres públicos, mas que o 
valor era ínfimo se comparado ao montante utilizado para salvar 
instituições financeiras, ao passo que se constituiria em 
instrumento eficaz de política econômica e de erradicação da 
miséria. 

C1 03/10/1998 

Sociedade 
Civil 

Jornalista da 
Folha de São 
Paulo 

Questiona o que acontecera com o programa de garantia de 
renda mínima, referindo-se à Lei nº 9.533/1997, pois, até então, 
não havia notícia de algum município beneficiado.  

E1 06/04/1999 

Político 
Eduardo 
Suplicy (PT-
SP) 

Em resposta a artigo publicado pelo então governador Mário 
Covas (PSDB-SP), reafirma que a implantação do PGRM, em 
todo o Estado de São Paulo, seria mais eficiente que a 
distribuição de cestas básicas, por acreditar que se tratava, esta 
última, de uma política social indutora da corrupção, do 
desperdício e do clientelismo. Ressalta que programas 
municipais, estaduais e federais com igual finalidade, mas com 
formatos distintos e destinados a famílias em condições 
análogas, geravam maiores custos, além de terem sua eficácia 
reduzida. 

S 06/06/2000 

Político 

Senador 
Francelino 
Pereira 
(DEM-MG) 

Programas de renda mínima devem se articular com ações 
complementares de inserção no mercado de trabalho e geração 
de renda, de maneira a se constituir em uma política social 
única.  

KA 20/12/2002 

Político 

Senador 
Eduardo 
Suplicy (PT-
SP) 

Volta-se para a defesa de uma renda básica incondicional, 
citando, entre outros, Thomas More, Thomas Paine e Philippe 
Van Parijs, além de apresentar o Sistema de Dividendos do 
Alasca (Alaskan Dividend Fund) como um exemplo de 
transferência de renda direta e universal, que poderia erradicar a 
pobreza e melhorar a distribuição de renda. 

V 12/06/2003 

Político 

Deputado 
Paulo 
Bernardo (PT-
SP) 

RBC aderente aos direitos fundamentais previstos na 
Constituição Federal de 1988, sua aprovação não sobreporia 
políticas públicas de transferência de renda, dada a 
implementação gradual e em consonância com a decisão do 
Governo Federal que, àquela altura, decidira unificar os 
programas de transferência de renda existentes. 

KB 08/10/2003 

Político 

Deputados 
Zenaldo 
Coutinho 
(PSDB-PA) e 
Paulo 
Magalhães 
(PSD-BA) 

Entendiam que um país com restrições orçamentárias deveria 
primar por políticas públicas de transferência de renda 
focalizadas.   

KC 27/11/2003 

Fonte: elaboração própria.  

 

Uma vez que as instituições estabelecem limites à ação umas das outras, delimitando 

um contexto institucional que deve ser observado não só por seus efeitos sobre o 

comportamento dos atores em nível individual, mas sobretudo sobre os atores organizados 

nos subsistemas de políticas públicas, emerge a preocupação com a fonte de recursos que 

custearia a implementação do PGRM ou da RBC. É evidente que a indefinição quanto ao 

custeio da RBC, e do PRGM antes, trouxe à tona discussões quanto a sua viabilidade. No 
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mérito, políticos, jornalistas e acadêmicos não expressavam dúvidas quanto à justiça social de 

uma política de renda mínima, mas divergiam em face de sua legalidade e execução e do 

impacto sobre as finanças do governo.   

O Parecer nº 1.382/2002 da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal 

(Anexo KA) registra que o Projeto de Lei da RBC não se preocupava com a alocação de recursos 

tampouco com o equilíbrio fiscal das contas públicas, por não observar o previsto no art. 16 da 

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que diz que ações governamentais que acarretem 

aumento de despesa deverem ser acompanhadas de (a) estimativa de impacto orçamentário-

financeiro e de (b) declaração do ordenador da despesa quanto à compatibilidade com a Lei 

Orçamentária Anual, com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(BRASIL, 2000). 

Eduardo Suplicy (Entrevistado C) narra que o Senador Francelino Pereira (PFL/MG), 

designado o Relator do PLS nº 266/2001, sugeriu-lhe uma mudança no texto inicial que poderia 

viabilizar a aprovação: 

 
Foi designado relator, então, o senador Francelino Pereira, então do PFL de Minas 
Gerais, de um partido mais conservador que o PT, e ele que havia sido governador de 
Minas Gerais [...]. Então, ele estudou a proposta e disse: é uma boa proposta, mas 
você precisa torná-la factível e de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal que 
diz que, para cada despesa, precisa haver os recursos suficientes, a receita necessária. 
Que tal você aceitar um parágrafo que diga que Renda Básica de Cidadania será 
instituída passo a passo, por etapas, de acordo com o Poder Executivo, com os critérios 
do Poder Executivo, e levando em conta, primeiro, aqueles mais necessitados. [...] e 
aceitei aquele parágrafo, onde Francelino Pereira sugeria que seria instituído por 
etapas, começando pelos mais necessitados, portanto, como o fazia o programa bolsa 
família [...] 

 

Inobstante o entendimento de que a RBC poderia comprometer a estabilidade 

macroeconômica do país, nos moldes que fora apresentada, a Comissão sugeriu alterações no 

projeto inicial, de modo a permitir sua aprovação. Para tanto, estabeleceu que caberia ao Poder 

Executivo, quando da definição do valor do benefício, indicar claramente a fonte de receita, em 

estrita observância à LRF; e que os Projetos de Lei afeitos aos planos plurianuais e às diretrizes 

orçamentárias deveriam especificar, a partir de 2005, cancelamentos e transferências de 

despesas necessários à execução da RBC. A Comissão incluiu também parágrafo em que se 

estabelece que a abrangência da política pública deveria ser alcançada em etapas, conforme 

critério definido pelo Poder Executivo e priorização das camadas mais vulneráveis da 

população. Projeto inicial e texto final da RBC podem ser vistos na Tabela 9.  
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Tabela 10. PLS nº 266/2001 e Lei nº 10.835/2004. 
Texto inicial – PLS nº 266/2001 Texto final – Lei nº 10.835/2004 
Congresso Nacional decreta: 

Art. 1º É instituída, a partir de 2005, a renda básica de 
cidadania, que se constituirá no direito de todos os 
brasileiros residentes no País e estrangeiros residentes há 
pelo menos 5 (cinco) anos no Brasil, não importando sua 
condição socioeconômica, receberem, anualmente, um 
benefício monetário. 

§ 1º 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 
benefício, menciona do no caput do art. 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 de 
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 trinta 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 as 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. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º É instituída, a partir de 2005, a renda básica de 
cidadania, que se constituirá no direito de todos os 
brasileiros residentes no País e estrangeiros residentes há 
pelo menos 5 (cinco) anos no Brasil, não importando sua 
condição socioeconômica, receberem, anualmente, um 
benefício monetário. 

§ 1º A abrangência mencionada no caput deste artigo 
deverá ser alcançada em etapas, a critério do Poder 
Executivo, priorizando-se as camadas mais necessitadas da 
população. 

§ 2º O pagamento do benefício deverá ser de igual valor 
para todos, e suficiente para atender às despesas mínimas 
de cada pessoa com alimentação, educação e saúde, 
considerando para isso o grau de desenvolvimento do País 
e as possibilidades orçamentárias. 

§ 3º O pagamento deste benefício poderá ser feito em 
parcelas iguais e mensais. 

§ 4º O benefício monetário previsto no caput deste artigo 
será considerado como renda não-tributável para fins de 
incidência do Imposto sobre a Renda de Pessoas Físicas. 

Art. 2º Caberá ao Poder Executivo definir o valor do 
benefício, em estrita observância ao disposto nos arts.16 
e 17 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 - 
Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Art. 3º O Poder Executivo consignará, no Orçamento-Geral 
da União para o exercício financeiro de 2005, dotação 
orçamentária suficiente para implementar a primeira etapa 
do projeto, observado o disposto no art. 2º desta Lei. 

Art. 4º A partir do exercício financeiro de 2005, os projetos 
de lei relativos aos planos plurianuais e às diretrizes 
orçamentárias deverão especificar os cancelamentos e as 
transferências de despesas, bem como outras medidas 
julgadas necessárias à execução do Programa. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Fonte: elaboração própria, com transcrição integral dos textos do PLS e da Lei.  

 

Naquele ano, a Proposta de Emenda à Constituição, PEC nº 41/2003, encaminhada pelo 

Poder Executivo ao Congresso, propunha a inserção de parágrafo único, no art. 203 da 

Constituição Federal, que previsse a instituição, pela União, de programa que assegurasse a 

dignidade de famílias de baixa renda, mediante financiamento solidário e realizado, por meio 

de convênio, entre os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Após tramitação no 

Congresso, a PEC foi transformada na Emenda Constitucional nº 42/2003, porém, sem a 

inserção, na Constituição Federal (1988), do referido parágrafo. O texto inicial estabelecia que 
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o programa de renda mínima seria financiado solidariamente e realizado por meio de convênio 

com os entes subnacionais. Posto que a fonte do financiamento das políticas públicas importa, 

assim como as regras institucionais – Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Orçamentária Anual, 

Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias –, o comportamento das partes interessadas 

a ela se moldou, resultando em tal decisão, semelhantemente ao ocorrido na tramitação do 

PGRM e da RBC.  

Em relação às alternativas de transferência de renda condicionada, Brasil, Capella e 

Ferreira (2021, p. 647) observam que os programas de renda mínima localmente 

implementados, a partir de 1995, atraíram a atenção para essa alternativa como uma forma de 

enfrentamento da pobreza, em virtude de o PGRM ter marcado “[...] um ponto de inflexão 

importante sobre a transferência de renda como solução viável [...]”. Adicionalmente, os autores 

ponderam que, até o início dos anos 2000, as políticas de transferência de renda eram 

descentralizadas e descoordenadas, ao passo que essas alternativas, a partir do primeiro governo 

de Luiz Inácio Lula da Silva:  

 

[...] se tornavam reais no debate político, a concentração de atores e ideias no MDS 
ajudava a consolidar uma comunidade de política pública, permeada por atores de 
comunidade epistêmica, por policymakers e atores da sociedade civil, ação 
fundamental para os processos de manutenção da agenda e de formulação de políticas 
em torno do problema da pobreza e do combate à desigualdade social. (BRASIL; 
CAPELLA; FERREIRA, 2021, p. 647).  
 

Somada à experiência acumulada pelos entes subnacionais, o Programa Bolsa Família se 

conformava à crença de organismos como Banco Mundial que, ao tratar do problema da fome 

e da miséria, incluía políticas públicas de transferência de renda focalizada, com contrapartida, 

não apontando o pagamento de uma renda básica universal em seu receituário de soluções (Id., 

ibid., p. 648). 

Percebe-se que a crença de que programas de renda implicam dependência e 

desincentivos à busca por empregos protagonizou o debate público e pode ter conformado as 

crenças dos atores e das partes interessadas inseridas no subsistema de política pública de 

transferência de renda, de maneira que esses se organizaram em face da alternativa focalizada, 

tendo a fonte de financiamento como um balizador de seu comportamento. O impacto de uma 

política pública condicionada à educação, para os fins imediatos de combate à fome, à pobreza 

e à desigualdade, seria, de acordo com a sua coalizão de defesa, superior ao de um programa 

universal cujos custos superariam os de uma política focalizada.   
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Observa-se que houve uma mudança de crença dos atores e das partes interessadas, ao 

longo dos anos, de perceberem que o problema poderia ser solucionado por políticas 

assistencialistas, para uma convicção de que a transferência de renda condicionada seria mais 

eficiente – esta última, uma crença que viabilizou a aprovação e a implementação do Programa 

Bolsa Família. A Renda Básica de Cidadania, a despeito de ter ocorrido no mesmo subsistema 

de política pública de transferência de renda do qual o Bolsa Família emergiu, não prosseguiu 

à fase de implementação, possivelmente, mas não somente, por não haver uma conformação da 

maioria dos atores e das partes interessadas em torno da crença de que uma renda básica paga 

a todos os habitantes de um território, incondicionalmente, seria uma alternativa mais 

economicamente eficiente ao tratamento da desigualdade social.  

 

6.3 Problema e alternativas 
 

 Conforme explicitado no Capítulo 5, o Brasil iniciou a última década do século XX, 

com índices socioeconômicos alarmantes. Pastuk (2005), ao falar sobre o problema da pobreza 

enfrentado pelo país, no final dos anos 1980: 

 

Existem alguns consensos no país a respeito do problema da pobreza e da 
desigualdade social, dentre estes, ressalta-se: i) o diagnóstico de que a pobreza está 
associada à precariedade e à baixa qualidade dos empregos disponíveis para a 
população mais pobre e menos escolarizada; ii) a convicção de que a desigualdade 
não desaparecerá por si mesma com o crescimento econômico, requerendo políticas 
públicas específicas para a sua redução; iii) o entendimento de que os gastos sociais 
no Brasil são regressivos e pouco eficientes, devendo ser possível fazer mais em 
termos de redução da desigualdade com os recursos existentes; iv) a certeza de que a 
superação da pobreza e a redução da desigualdade não devem ser vistas como custos 
que colocam limites ao desenvolvimento da economia, mas, ao contrário, como 
investimentos importantes para que a economia atinja um novo patamar. (PASTUK, 
2005, p. 127) 

 

 Em 1990, o país registrou um índice de Gini de 0,614 e um percentual de 30,50% mais 

pobre da população com renda total igual à do 1% mais rico. Naquele ano, havia no país 

27.659.557 (vinte e sete milhões e seiscentos e cinquenta e nove mil e quinhentos e cinquenta 

e sete) de pessoas extremamente pobres e 58.119.829 (cinquenta e oito milhões e cento e 

dezenove mil e oitocentos e vinte e nove) de pessoas pobres, sendo que, em 1990, o Brasil tinha 

uma população residente de 144.411.554 (cento e quarenta e quatro milhões e quatrocentos 

e onze mil e quinhentos e cinquenta e quatro) pessoas (PELIANO, 1993). Somando-se o 

quantitativo de pessoas extremamente pobres e de pessoas pobres, 85.779.386 (oitenta e 

cinco milhões e setecentas e setenta e nove e trezentas e oitenta e seis) pessoas ou 59,39% 
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da população viviam abaixo da linha da pobreza. Cumpre lembrar que o período 

imediatamente posterior à promulgação da Constituição Federal de 1998, consoante Brasil, 

Capella e Ferreira (2021, p. 646), foi marcado por “[...] inflação, desemprego, miséria e 

debilidade econômica [...]” e atravessado pelos escândalos que culminaram no impeachment do 

então Presidente Fernando Collor de Melo (PRN-AL).  

 Em torno da fome e da pobreza, enquanto problemas evidenciados pelos resultados 

negativos dos indicadores sociais, estabeleceu-se uma agenda governamental que trouxe ao 

foco discussões sobre alternativas que pudessem solucioná-los. Sobre isso, o Mapa da Fome 

considerava que “[...] a atuação do governo, com vistas ao atendimento dos objetivos de 

erradicação da fome e de melhoria dos padrões nutricionais, deveria se concentrar, entre outras 

providências, na priorização das [...] estratégias de política econômica voltadas para o combate 

ao desemprego, à retomada do crescimento, e à melhoria dos padrões de remuneração do 

trabalhador [...]” (PELIANO, 1993, p. 6-7). Retomando o que foi dito no Capítulo 5 e no 

subitem anterior, o PGRM, apesar de sua não implementação, abriu o caminho para o debate 

sobre as alternativas de solução para esse problema, a exemplo do Comunidade Solidária e o 

Bolsa Escola – políticas públicas implementadas de maneira a combater tais problemas.  

 Sobre os programas de transferência de renda condicionada, no contexto de políticas 

sociais inaugurado após 1988, Bichir (2010) afirma que: 

 

Inspirados no projeto de imposto de renda negativo do senador Eduardo Suplicy, esses 
programas surgiram como políticas de combate à pobreza primeiro no plano local, em 
meados dos anos de 1990, como ações de garantia de renda mínima ou do tipo “bolsa 
escola”, destacando-se as experiências pioneiras de Campinas, Distrito Federal, 
Ribeirão Preto e Santos. Os programas federais vieram depois, primeiro com o 
Programa Bolsa Escola, em 2001, no governo FHC, e depois com a unificação das 
diversas ações e o aumento de seu escopo e relevância, no âmbito do Programa Bolsa 
Família, em 2003, já́ no governo Lula. De experiências pioneiras e pontuais, os 
programas de transferência de renda tornaram-se o “carro-chefe” da rede de proteção 
social brasileira. (BICHIR, 2010, p. 116) 

 
 

A nacionalização do Programa Bolsa Escola, mediante sanção da Lei nº 10.219, de 11 

de abril de 2001, denotou o nível de importância que o Governo Federal passou a atribuir ao 

problema da fome, da miséria e da desigualdade brasileira. Com a mudança de governo, o Fome 

Zero contribuiu para alçar a pobreza e a desigualdade social à agenda (BICHIR, 2010, p. 120), 

também sendo tomado como uma alternativa de enfrentamento desses problemas.  

 O Programa Bolsa Família – cuja implementação se justificou pela necessidade de 

unificação dos programas de transferência de renda à época em execução, visando-se à 

racionalização da gestão e a melhor utilização dos recursos e à expansão das ações de combate 
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à pobreza –, foi priorizado como política pública voltada para a erradicação da pobreza e a 

redução da desigualdade. Por mais que a RBC tenha sido legalmente sancionada, no bojo do 

subsistema da política pública de transferência de renda, ela não foi priorizada como alternativa 

de solução para os problemas referenciados. Brasil, Capella e Ferreira (2021, p. 649) salientam 

que: 

 

É importante notar que o desenho escolhido para a aplicação do programa de 
transferência de renda brasileiro, o Bolsa Família, demonstra a prevalência de 
importantes imagens de problemas e de alternativas viáveis na produção de políticas 
que visam à ampliação da proteção social e à superação da pobreza e da 
vulnerabilidade. Tais conceitos devem ser articulados de forma conjunta, 
correlacionadas ao mundo do trabalho, dos direitos humanos e da intersetorialidade, 
que aproxima e entrelaça diferentes políticas sociais postuladas como universais, 
como saúde e educação, e a assistência aos pobres por meio da transferência de renda. 
(BRASIL; CAPELLA; FERREIRA, 2021, p. 649). 

 

Van Parijs e Vanderborght (2018, p. 118), citando o Bolsa Família e outros programas 

de transferência de renda implementados na América Latina, afirmam que, por esses programas 

terem se tornado um fenômeno mundial, embora distantes de uma renda básica universal e 

incondicional, completam o “[...] esboço histórico do contexto no qual a ideia surgiu e ao qual 

ele terá de se adequar para que algum dia se torne realidade”.  

  

6.4 Coalizão de defesa 
 

Partindo da definição atribuída a coalizões de defesa, i.e., a defesa de um determinado 

tema, por atores que compartilham de crenças específicas, e que buscam um resultado em 

relação a determinada política pública, identifica-se, no subsistema da política pública de 

transferência de renda, a formação de uma coalizão que, inicialmente, não acreditava em 

políticas públicas de transferência de renda, mas que, a partir dos anos 1990, passou a enxergá-

la como alternativa de solução para o problema da fome e a defendê-la, sob a forma de 

transferência de renda com condicionalidades. 

Cristovam Buarque (Entrevistado B) relata que a “[...] a academia sempre foi muito 

esdrúxula à ideia da renda mínima, seja sob a forma de renda mínima, seja sob a forma de renda 

vinculada”46 e que mesmo “[...] o PT não simpatizava muito com a ideia”. Tanto que, após o 

pleito eleitoral de 1989, quando, em uma experiência de “governo paralelo”47 instituído pelo 

 
46Cristovam Buarque, quando se refere a “renda mínima”, em sua fala, quer dizer “renda básica”, uma renda sem 
condicionalidade. Ele faz essa diferenciação mais adiante, na entrevista, quando diz que “[...] o conceito de renda 
mínima, tanto o internacional quanto o do Suplicy, é que até os ricos devem receber essa renda mínima”.  
47Inspirado na experiência inglesa de Shadow Cabinet: 
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candidato derrotado Luiz Inácio Lula Silva, ele foi designado Ministro da Educação, apresentou 

a ideia do Bolsa Escola, em um documento chamado de Educação Urgente, ainda sob o nome 

de renda mínima, a qual não foi aceita.  

 Leandro Ferreira (Entrevistado E) pondera que, em um contexto de país que estava 

saindo de um longo processo de redemocratização e com uma recém-publicada Constituição 

Federal, a discussão sobre políticas públicas voltadas para o atendimento da população mais 

carente focava na eliminação de pobreza, em continuidade a uma perspectiva que remontava, 

pelo menos, à década anterior. Para o Presidente da Rede de Renda Básica de Cidadania, essa 

necessidade abriu espaço para que o PGRM avançasse enquanto projeto, com rápida tramitação 

e aprovação no Senado, possibilitando também que a renda mínima vinculada à 

condicionalidade da educação passasse a ser pauta de discussão – José Márcio de Camargo, 

professor da PUC, como dito anteriormente, escreveu artigos, em 1991 e 1993 (Anexos H1 e 

I1), apresentando ao público uma ideia que, poucos anos antes, já havia sido dada por Cristovam 

Buarque, mas não aceita pelo PT.  

 Eduardo Suplicy (Entrevistado C), inclusive, afirma que, antes de José Márcio de 

Camargo escrever na Folha de São Paulo, a ideia de vinculação do PGRM a uma contrapartida 

de educação foi pelo próprio José Márcio apresentada, em um encontro promovido pelo PT, 

com economistas, em Belo Horizonte, em 1991: 

 

[...] ele disse: olha, essa é uma boa ideia, ter a garantia de uma renda, mas será melhor 
se garantirmos uma renda para as famílias carentes, desde que coloquem a suas 
crianças na escola, porque um dos maiores problemas brasileiros é o número tão 
grande de famílias pobres que, onde os pais, não tendo o que dar de comer para suas 
crianças, pedem a elas para começar a trabalhar, desde os 7, 8, 9, 10 anos de idade e, 
quando chegam à idade adulta, não têm como conseguir um trabalho com uma boa 
remuneração e, portanto, se nós pagarmos uma renda mínima para as famílias 
carentes, desde que as suas crianças estejam indo à escola, nós estaremos contribuindo 
para cortar um dos principais elos do círculo vicioso da pobreza. [...] (Eduardo 
Suplicy, Entrevistado C) 
 

  Na mesma linha segue Josué Pereira (Entrevistado D), ao afirmar que “[...] a 

necessidade de combater a pobreza e a desigualdade social no contexto de recente 

redemocratização, em grande medida representada na Constituição de 1988, deve ter 

contribuído para a aprovação [...]” do PGRM, ao passo que “[...] o sucesso dos experimentos 

 
“The Shadow Cabinet is the team of senior spokespeople chosen by the Leader of the Opposition to mirror the 
Cabinet in Government. Each member of the shadow cabinet is appointed to lead on a specific policy area for their 
party and to question and challenge their counterpart in the Cabinet. In this way the Official Opposition seeks to 
present itself as an alternative government-in-waiting”. Fonte: <https://www.parliament.uk/site-
information/glossary/shadow-cabinet/>. Acesso em: 22 ago. 2021.  
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iniciais de transferência [...] e os estudos e pesquisas sobre eles e outros programas do mesmo 

tipo que vieram em seguida mostraram a importância e pertinência deles”.  

 Embora houvesse, como indicado pelos Entrevistados D e E, assim como denotado pela 

própria construção histórica dos programas de transferência de renda no Brasil, uma crença nos 

atributos positivos da renda mínima e nos seus efeitos sobre a miséria da população, ela não se 

coadunava com a crença sobre renda incondicional do então Senador Eduardo Suplicy.  

Sobre isso, Leandro Ferreira (Entrevistado E) fala que, diferentemente do PGRM cuja 

evolução de imposto de renda negativo para renda mínima incitou a formação de uma coalizão 

de defesa – e para a qual o próprio Eduardo Suplicy contribuiu ao fazer concessões ao projeto 

original e manifestando apoio aos programas de renda mínima condicionada –, a renda básica 

contou com a crença de tão somente seu empreendedor político.  

A defesa de uma renda universal incondicional, por Eduardo Suplicy, jogava luz sobre 

uma contradição interna que havia no PT que, conforme expressado por Antônio Augusto de 

Queiroz (Entrevistado A), apesar de ser um partido de esquerda, tinha uma visão 

majoritariamente pragmática e voltada para uma política de transferência de renda mais 

focalizada, ao mesmo tempo em que defendia políticas públicas de saúde e de educação 

universais. Para além, o núcleo do governo, de acordo com o Entrevistado A, se incomodava  

 

[...] quando alguém, mesmo da base quer se apropriar de uma ideia ou que lidera uma 
ideia que o governo considera que é a ideia que deve ser atribuída ao governo e não a 
uma figura isolada do partido. Então, isso tem a ver com os encontros que o Suplicy 
foi mais ativo nesse tipo de encontro. E, como eu disse, ele [...] tinham propostas [...] 
que criavam um mal-estar muito grande no governo, porque, se o governo 
implementasse, isso não seria atribuído ao governo, mas à figura individual dele. 
Nenhum deles era orgânico o suficiente para seguir as orientações que o partido dava 
em todas as matérias e isso era um problema. [...] (Antônio Augusto de Queiroz, 
Entrevistado A) 

 

 Fora do sistema político, o Entrevistado A considera que houve um debate 

especializado, no Brasil, protagonizado pela academia e pela sociedade civil, sobre o tema da 

transferência de renda, porém, numa linha de política pública focada em beneficiar pessoas em 

situação de vulnerabilidade social, em virtude da possibilidade de um maior alcance das 

transferências e da limitação orçamentária.  

 

[...] Então, a academia e a sociedade civil organizada [...] ela participou 
exaustivamente [...] só que ele enveredou para esse debate de polarização. Então, no 
caso do Brasil, não se justificaria uma política universal, considerando que seriam 
canalizados recursos para gente que objetivamente não precisava. E, em sendo focada, 
poderia ser [...] alcançado um universo maior, considerando a escassez de recursos. 
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Enveredou, então, para essa segunda opção. [...] (Antônio Augusto de Queiroz, 
Entrevistado A) 

 

O Entrevistado E, por sua vez, entende que a sociedade civil constituída, em torno das 

discussões de transferência de renda, era composta por especialistas, por técnicos no assunto, 

em um debate que se voltava para a renda mínima e não para a renda universal.  

 
[...] Então, eu acho que o que existiu ali, em termos de sociedade civil, na verdade 
eram os especialistas, uma comunidade técnica, uma comunidade mais epistêmica, 
em torno das transferências de renda, não propriamente sociedade civil. [...] Mas sobre 
garantia de renda em si, tinha era mais um debate especializado e esse debate 
especializado ainda estava vinculado à ideia de renda mínima. [...] (Leandro Ferreira, 
Entrevistado E) 
 

 
Ao debate especializado – a exemplo dos trabalhos técnicos realizados pelo IPEA –, 

juntaram-se os organismos internacionais que tinham uma ideia mais liberal sobre esse tipo de 

política pública, pelo que os atores que compuseram a respectiva coalizão de defesa também 

não se alinhavam à ideia de universalidade defendida pelo Senador Suplicy.  

 

[...] Era um tema que não podia ser ignorado, até porque os organismos internacionais, 
Banco Mundial, iam um pouco nessa linha de defender propostas com essas 
características. E, volto a dizer, que o tema central era esse. Enquanto alguns 
defendiam universal, o Banco Mundial, FMI etc. vinham na linha de políticas focadas 
e acabou prevalecendo essa visão [...] (Antônio Augusto de Queiroz, Entrevistado A) 

 
[...]. O sistema político, ele precisava fazer algumas acomodações. Então, precisava, 
de certa forma, incorporar a perspectiva mais liberal ou das agências internacionais, 
como foi no caso das condicionalidades e da hiperfocalização com o Bolsa Família, 
mas precisava fazer concessões, até mais internas à coalizão que estava no governo, 
que era o Suplicy. [...] (Leandro Ferreira, Entrevistado E) 

 

Nota-se que, embora a Lei da Renda Básica tenha sido aprovada, não houve a formação 

de uma coalizão de defesa em seu entorno. Havia uma coalizão de defesa dos programas de 

renda mínima com condicionalidades que acomodou, no bojo da defesa do Bolsa Família, a 

ideia da Renda Básica Universal. Sobre isso, Leandro Ferreira (Entrevistado E) diz:  

 

[...] não há uma coalizão que conforma uma defesa da renda básica, diferente do que 
foi a renda mínima. Então, há um avanço da ideia, há, sim, um avanço da crença, mas 
essa crença por si só não sustenta a coalizão, porque não existem à disposição dessa 
crença todos os dispositivos necessários para uma coalizão. [...] o Suplicy, inclusive, 
ele não saiu da coalizão da renda mínima – ele só passa a defender, dentro dessa 
coalizão, um conceito mais avançado, uma crença mais avançada. E, nesse 
movimento, ele reequilibra, dentro da própria coalizão da garantia de renda, os 
conceitos. [...] (Leandro Ferreira, Entrevistado E) 
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Ademais, não era de interesse do PT, enquanto à frente do Governo Federal, ter uma 

política pública atrelada à figura específica de um afiliado seu. Antônio Augusto de Queiroz 

(Entrevistado A) acredita que a sanção da Lei tenha decorrido tão somente de um 

reconhecimento à dedicação do Senador Eduardo Suplicy a esse tema, tanto que não houve, 

durante todo o tempo em que o partido esteve no Governo, um esforço para sua implementação. 

A formação de um subsistema de política pública de transferência de renda possibilitou o 

reconhecimento legal da RBC, mas a ausência de uma coalizão de defesa pode ter inviabilizado 

a sua implementação.  

 

6.5 Janela de oportunidade 
 

Janelas são oportunidades de os atores emplacar soluções ou chamar a atenção para 

problemas especiais, propiciadas por eventos, no fluxo da política, a exemplo da ocupação do 

governo por um determinado partido ou por um problema novo pressionar por uma solução e 

capturar a atenção dos agentes políticos e burocratas. O problema da fome, da miséria e da 

desigualdade não era uma novidade e estava posto desde, pelo menos, 1990 e, conforme 

percurso traçado no Capítulo 5, obrigou os governos a lançar mão de políticas assistencialistas 

e clientelistas, com a distribuição de cestas básicas, e, ao passar dos anos, a implementar 

programas de renda mínima.  

A fim de identificar a ocorrência da janela de oportunidade que possibilitou a aprovação 

da RBC, serão analisados os programas de governo dos candidatos às eleições de 1994, 1998 e 

2002 referenciados no Capítulo 3. Kingdon (2014, p. 63-65), ao tratar dos partidos políticos, 

considera que o conteúdo de suas plataformas pode formar o núcleo da agenda de políticas 

públicas de uma eventual administração. Entende-se, nesse contexto, que a análise dos 

programas de governo propicia compreender por que, somente com a ocupação do governo 

pelo PT, em 2003, a política pública de transferência de renda ascendeu à agenda. A janela se 

abriu com a mudança de administração, em uma construção de programas de governo iniciada 

ainda em 1994, conforme se verá nos próximos subitens.   

 

6.5.1 Programas de governo – 1994, 1998 e 2002 

 

Os Programas do PT de 1994 e 1998 apresentavam a renda mínima, em uma lógica 

associada a políticas públicas de combate à fome, à miséria e ao desemprego.  Diferentemente 

dos Programas de 1994 e 1998, observa-se que o Programa de 2002 ressalta que a 
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implementação de uma renda mínima – associada à educação – deveria ser vista como o 

primeiro passo de uma política pública de renda básica, enquanto direito de toda a população 

brasileira. Na Tabela 10, abaixo, encontram-se transcritos os itens dos Programas de 1994, 1998 

e 2002 que tratam da renda mínima. 

 

Tabela 11. Programas de Governo do PT – 1994, 1998 e 2002.  
Programa de Governo – PT 1994 Programa de Governo – PT 1998 Programa de Governo – PT 2002 

[...] o Programa de Garantia de Renda 
Mínima (PGRM) poderá tomar a 
forma de um imposto de renda 
negativo que estimule as pessoas a 
trabalhar, a formalizar sua condição de 
empregado, a superar suas condições 
de pobreza, a aperfeiçoar sua 
formação.  
O PGRM poderá ser introduzido 
gradualmente, de forma compatível 
com as finanças públicas, das regiões 
mais pobres para as mais ricas, 
iniciando-se pelos cidadãos que 
detêm pátrio poder sobre menores 
em idade escolar. [...] 

[...] 2. Melhor distribuição de renda  
[...] - Criará 4 milhões de Bolsas-
Escola, assegurando às famílias de 
baixa renda enviar ou manter seus 
filhos na escola;  
- implantará progressivamente o 
Programa de Renda Mínima 
para os brasileiros de baixa-
renda não contemplados em 
outros programas; [...] 
 

[...] a instituição de uma renda mínima, 
associada à educação (como nos 
programas bolsa-escola), abrangendo todo 
o território nacional, como ingrediente de 
um programa de complementação de 
renda familiar. O programa bolsa-escola 
nacional do governo FHC – apesar do 
aumento de recursos previstos 
inicialmente, em que a bancada do PT teve 
papel destacado – é ainda muito tímido 
quanto aos benefícios e se sustenta numa 
visão estanque, insuficiente do problema 
da exclusão social. A renda mínima que 
propomos, articulada ao programa de 
inclusão social, deve ser vista como um 
passo na direção da implementação – 
quando houver condições fiscais – de uma 
renda básica de cidadania enquanto 
direito de toda a população brasileira. 
[...] 

Fonte: elaboração própria, com excertos dos programas referenciados.  

 

No que toca aos Programas do PSDB, o de 1994 aponta para retomada do 

desenvolvimento econômico como condição necessária à redistribuição e à geração de renda. 

Porém, em razão dos indicadores sociais alarmantes, propunha-se a implantação de programas 

assistenciais, sendo o Programa Comunidade Solidária o destaque e que, de fato, foi 

implementado no 1º mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso. O Programa de 1998, 

por sua vez, apontava para a continuidade dos programas de transferência de renda implantados 

ao longo do 1º mandato e não necessariamente conduzidos pelo Governo Federal, consoante 

indicado no Capítulo 5. O Programa de 2002, da mesma forma que o de 1998, seguia na linha 

da continuidade do que havia sido feito nos dois governos anteriores, já mencionando o Bolsa 

Escola e salientando a contrapartida dos beneficiários. Na Tabela 11, abaixo, encontram-se 

transcritos os itens dos Programas de 1994, 1998 e 2002 ora referenciados.  
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Tabela 12. Programas de Governo do PSDB – 1994, 1998 e 2002. 
Programa de Governo – PSDB 1994 Programa de Governo – PSDB 1998 Programa de Governo – PSDB 2002 

[...] As condições essenciais para 
erradicar a miséria e a pobreza são 
dadas pela retomada do 
desenvolvimento econômico, em 
novas bases, com redistribuição de 
renda e geração de empregos, pelo 
controle da inflação e pela reforma 
do Estado para garantir mais 
investimentos na área social e maior 
eficácia nos programas 
compensatórios. Mas a gravidade da 
situação exige medidas de 
emergência: programas assistenciais 
específicos são urgentes e necessários.  
 
[...] Os programas sociais de natureza 
assistencial do Governo Fernando 
Henrique serão estabelecidos a partir 
do princípio da parceria entre Estado e 
sociedade. [...] 
 
[...] Programa Comunidade 
Solidária [...] será financiado com 
recursos geridos por um órgão 
semelhante ao atual Consea, com 
funções ampliadas. Terá como 
princípios a mobilização e a 
participação da comunidade, a 
articulação de instituições, agentes e 
recursos e a descentralização das 
ações. [...] 

Acabar com a fome e aumentar a 
renda das famílias mais pobres. 
[...] 
Investir fortemente em ações capazes 
de elevar o padrão de saúde, educação 
e qualificação profissional dos jovens. 
[...] 
 
[...] Para erradicar a fome e a 
desnutrição infantil, o governo propõe, 
entre outras medidas, a garantia de 
estoques de emergência de alimentos 
para situações de calamidade e a 
distribuição de cestas básicas nos 
focos agudos de fome. [...] 
 
[...] O programa de FHC relaciona 
programas de transferência direta de 
renda já implantados no país, como os 
de renda mínima para idosos e 
portadores de deficiência, de seguro-
desemprego, de abono salarial e de 
bolsa-escola (ou renda mínima para 
as famílias pobres). [...] 

[...] aprimorar os programas de 
transferência de renda destinados a 
pessoas e famílias vulneráveis; [...] 
 
[...] A fim de ajudar essas pessoas e 
famílias e incentivá-las a ajudarem a si 
mesmas, o Governo José Serra 
garantirá a continuidade dos 
programas federais de transferência 
de renda que protegem os grupos 
mais vulneráveis entre os pobres: [...] 
 
[...] Os programas de transferência de 
renda mais novos, como Bolsa-Escola 
e Bolsa-Alimentação, não se limitam a 
dar proteção sem uma contrapartida do 
beneficiário. O governo fornece o 
auxílio em dinheiro, mas a família faz 
a sua parte: garante a frequência das 
crianças à escola, os cuidados 
alimentares e o cumprimento de uma 
agenda de saúde com caráter 
preventivo. Isso aumenta a eficácia das 
políticas de saúde e educação e 
estimula os mais carentes a 
recuperarem a confiança na 
possibilidade de mudar suas vidas com 
o próprio esforço. [...] 

Fonte: elaboração própria, com excertos dos programas referenciados.  

 

 Uma vez que, de acordo com Kingdon (2014, p. 20), o acoplamento entre problemas, 

alternativas de solução e política se dá quando uma janela de oportunidade se abre, da análise 

dos programas de governo se verifica que a formação do subsistema de política pública de 

transferência de renda se iniciou no governo do PSDB que registrou, em seu programa de 1998, 

a intenção de implementar uma renda mínima, sem perder de vista o Programa Comunidade 

Solidária e a experiência com ele adquirida a partir de 1995. O PT, desde 1994, apresentava 

propostas que demonstravam a intenção de implementar uma política pública de renda mínima, 

sendo que, com sua eleição, em 2002, a janela de oportunidade se abriu para que as propostas 

conformadas dentro desse subsistema fossem priorizadas, resultando na implementação do 

Programa Bolsa Família e na sanção legal da RBC.  

 

6.5.2 Janela de aprovação da Renda Básica de Cidadania 

 

A abordagem dos programas de renda mínima, nos programas do PT de 1994, 1998 e 

2002, ocorreu com algumas diferenças entre si. No de 1994, há a menção direta ao PGRM sob 

a forma de imposto de renda negativo, associado ao estímulo ao emprego; no de 1998, a renda 
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mínima se caracteriza pela criação de vagas do Bolsa Escola, com implementação progressiva, 

objetivando contemplar brasileiros de baixa-renda não beneficiados por outros programas. Da 

análise dos jornais, vê-se que, em 1998, dava-se publicidade ao fato de que os programas de 

renda mínima seriam adotados, por um eventual governo do PT, como medida principal de 

combate à miséria. 

Em 2002, o programa do PT apresenta a renda mínima associada à educação e articulada 

com programa de inclusão social mais amplo (Fome Zero), como o primeiro passo na 

implementação de uma renda básica de cidadania enquanto direito de toda a população 

brasileira. Interessante notar que, em 1999, o Senador Eduardo Suplicy expusera o desinteresse 

dos líderes de seu partido pelo PGRM. Luiz Inácio Lula da Silva, ao ouvir de Suplicy que dele 

esperava uma melhor defesa do PGRM nas eleições de 2002, afirmara que o Senador já o havia 

convencido sobre a questão da renda mínima, mas que entendia que era preciso mais, sem 

especificar o quê (Anexo G1).  

Os programas do PSDB, um partido de centro-direita e reconhecido pela defesa de uma 

pauta mais liberal, focaram em conjugar a retomada do crescimento econômico à estabilização 

da inflação e à melhoria dos indicadores de emprego, olhando para as políticas sociais como 

medidas emergenciais cuja adoção permitiria ao Brasil conter os indicadores sociais alarmantes 

– vide Mapa da Fome (PELIANO, 1993). Inclusive, o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, 

afirmou que era intenção da Ação da Cidadania contra a Fome e a Miséria incluir, na disputa 

eleitoral de 1994, o problema do emprego, vez que uma renda mínima que atendesse a todas as 

pessoas desempregadas, diferentemente da Europa, não era ainda uma realidade no Brasil 

(Anexo Y).  

Em 1994 e 1998, as propostas de Fernando Henrique Cardoso giravam em torno, 

respectivamente, de programas sociais de natureza assistencial (Comunidade Solidária) e da 

distribuição de cestas básicas nos territórios em que a fome era persistente. Acabar com a fome 

e aumentar a renda das famílias mais pobres era uma das metas do Programa de 1998 – ainda 

que não tratasse claramente da implantação de um programa de renda mínima, também não 

falava em descontinuidade do apoio financeiro da União aos municípios que instituíssem os 

programas associados a ações socioeducativas. Igualmente, o candidato José Serra (PSDB-SP), 

em 2002, abordava os programas de transferência de renda pela ótica da continuidade do Bolsa 

Escola e da focalização de grupos mais vulneráveis, mas não enquanto diretriz principal. 

Leandro Ferreira (Entrevistado E) afirma que, em que pese o PGRM não ter evoluído, 

na Câmara dos Deputados, para uma aprovação, impactou todos os programas de garantia de 

renda que o sucederam, inclusive porquanto os debates que incitou no campo da política. Na 
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prática, deixou de ser imposto de renda negativo passando a política de assistência vinculada à 

educação, até se tornar o Bolsa Escola e depois outros programas de transferência que também 

tinham o nome oficial de Programa de Garantia de Renda Mínima.  

Com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, em 2002, houve uma priorização das 

políticas públicas de transferência de renda. A janela de oportunidade da Renda Básica de 

Cidadania, todavia, se abre não por conta de uma atenção dada a essa proposta em específico, 

mas decorre da ocupação da Presidência da República por um ator político do espectro da 

esquerda, que tinha as políticas sociais como uma pilar e que priorizou a política pública de 

transferência de renda, exemplificado por seu Programa de Governo e pela implementação do 

Programa Fome Zero, logo no início do primeiro ano de governo e conseguinte edição de 

Medida Provisória, que estabelecia o Bolsa Família. A confluência entre problema, alternativa 

de solução e condições políticas favoráveis se deu em torno do Bolsa Família que, com a janela 

aberta em 2003, pode ser institucionalizado, em 2004, com a sanção da Lei nº 10.836/2004 – 

um dia após a Lei da Renda Básica (Lei nº 10.835/2004).  

 

6.6 Empreendedor e agenda 
 

 Partindo da definição atribuída por Kingdon (2014), nos termos do referenciado no 

Capítulo 2, tem-se Eduardo Suplicy como o empreendedor político do PRGM e da RBC – 

denominação esta corroborada por Ferreira (2019, p. 104). Eduardo Suplicy, atualmente, 

Vereador48, foi Senador por três legislaturas consecutivas – de 1991 a 2015; Vereador, de 1989 

a 1990; Deputado Federal, de 1983 a 1987; e Deputado Estadual, de 1979 a 1983, sempre pelo 

estado de São Paulo49. Administrador de Empresas e Pós-Doutor em Economia, afirma que 

conheceu a ideia do imposto de renda negativo, quando, durante seus estudos nos Estados 

Unidos, testemunhou o debate entre os candidatos à Presidência, George McGovern e Richard 

Nixon – ambos assessorados, respectivamente, pelos economistas James Tobin e Robert Solow, 

e Milton Friedman, os quais defendiam o imposto de renda negativo como uma política pública 

(SUPLICY, 1992, p. 9).  

 No Brasil, em conjunto com o professor Antônio Maria da Silveira, Eduardo Suplicy, 

durante seu primeiro mandato no Congresso, apresenta o projeto do PGRM e passa, desde 

 
48Eleito vereador em 2016 e reeleito em 2020. 
VIEIRA, Bárbara Muniz. Eduardo Suplicy é o vereador mais votado de SP. G1SP. 16 nov. 2020. Disponível 
em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/eleicoes/2020/noticia/2020/11/16/eduardo-suplicy-e-eleito-vereador-
mais-votado-de-sp.ghtml>. Acesso em: 24 ago. 2021.  
49Eduardo Matarazzo Suplicy. Biografia. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/senadores/senador/-
/perfil/17>. Acesso em: 24 ago. 2021. 
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então, a ser um aguerrido defensor de propostas que melhorem a distribuição de renda no Brasil 

e combatam a pobreza. Seawright (2020, p. 9) denomina-o de “[...] ativista dos direitos 

humanos e em prol das políticas públicas de transferência de renda”, uma vez que Suplicy, em 

relato oral sobre sua história, afirma ter passado por um período em que suas ideias, sobre 

transferência de renda, passaram por um amadurecimento que lhe permitiu transformá-las em 

instrumento de ativismo (SEAWRIGHT, 2020. p. 16). 

 Antes de ter mandatos políticos, é importante lembrar, Eduardo Suplicy já escrevia 

artigos, sobre política econômica, para a Folha de São Paulo (Ibidem), o que explica o espaço 

cativo que tinha, enquanto congressista, para publicar, naquele jornal, artigos em defesa do 

PGRM e, posteriormente, da RBC. Além dos 10 (dez) artigos de opinião, localizados no Acervo 

da Folha de São Paulo e indicados na Tabela 2, no Capítulo 3, o alcance público das discussões 

sobre o PGRM, em específico, pode ser verificado pelos artigos acadêmicos e de opinião 

publicados noutros jornais, que foram juntados ao livro Programa de Garantia de Renda 

Mínima (SUPLICY, 1992).  

 O contato com a renda básica universal se deu, de acordo com Suplicy, mais uma vez 

por intermédio de Antônio Maria da Silveira que, em 1992, viajara à Europa e aos Estados 

Unidos, e entrara em contato com o debate, tendo, inclusive, lhe presenteado com um livro de 

Phillipe Van Parijs. Suplicy aponta 1994 como o ano em que conheceu Van Parijs 

pessoalmente, oportunidade em que o acadêmico belga esteve no Brasil, para fazer palestras na 

Universidade de São Paulo (USP) e na Universidade Federal do Rio Janeiro (UFRJ). Van Parijs, 

inclusive, escreveu um artigo, publicado na Folha de São Paulo, em 06/10/1994 (Anexo A1), 

no qual apontou razões para que os esquemas de renda mínima fossem abandonados e defendeu 

a adoção de uma renda básica incondicional. Porém, se disse surpreso com o fato de, no Brasil, 

ter se deparado com as discussões sobre o PGRM, pois supunha que apenas sociedades 

altamente industrializadas estivessem enfrentando o tema, ao tempo em que considerou que a 

implementação da renda mínima proposta seria um passo rumo a uma maior justiça social.  

Naquela ocasião, Van Parijs convidou Eduardo Suplicy para participar de um congresso 

da Basic Income European Network (BIEN)50, em Londres, e, de acordo com o ex-Senador, a 

partir de então, passa a comparecer aos congressos da BIEN, à exceção dos anos em que houve 

eleições. Essa interação com a BIEN e com a defesa de uma renda universal, incondicional, 

paga em dinheiro aos membros de uma comunidade específica e limitada por um território, 

 
50Van Parijs e Vanderboght (2018, p. 33) informam que, em 2004, a BIEN passa a se chamar Basic Income Earth 
Network, porém, preservada a Basic Income European Network.     
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convence-o de que uma Renda Básica de Cidadania Incondicional é melhor que um Programa 

de Renda Mínima Garantida (apud VAN PARIJS; VANDERBOGHT, 2018, p. 17 e 18).  

 Sua trajetória acadêmica e personalidade política levou Eduardo Suplicy, ao longo dos 

anos, a adotar posições em defesa da distribuição de renda como um mecanismo de superação 

daquilo se considerava uma vergonha nacional: a fome e a miséria. Enquanto empreendedor de 

política, definiu, como meta, a promoção da justiça e da liberdade e, para tanto, transitou de 

uma proposta de PGRM, i.e., de uma linha de transferência de renda mínima, para uma linha 

de instituição de renda básica incondicional e universal, conforme ele mesmo afirma:  

 

[...] Mais e mais, estudando o processo de como garantir uma renda mínima e erradicar 
a pobreza, promover a justiça e liberdade real para todas as pessoas, e interagindo 
mais e mais com os economistas que formaram a Basic Income [...] E, visitando 
lugares como o Alasca, a Namíbia, a Coreia do Sul, o Quênia, a Finlândia e outros 
países em que as experiências de renda mínima se desenvolveram, eu fiquei 
persuadido de que melhor, a melhor solução será quando tivermos a renda básica 
universal e incondicional. E, portanto, como Senador, em dezembro de 2001, eu 
apresentei um novo Projeto de Lei ao Senado brasileiro, para instituir uma renda 
básica de cidadania para todos os habitantes no Brasil, incluindo os estrangeiros 
residentes aqui há cinco anos ou mais e que isso iria se iniciar em 2005. [...] (Eduardo 
Suplicy, Entrevistado C) 

 

Relativamente à agenda, conforme indicado no subitem anterior, a janela que se abriu, 

a partir do resultado das eleições de 2002, partindo de uma construção de programas de 

transferência de renda que remetia a anos anteriores, conjugada à implementação do Fome Zero 

logo no início de 2003, possibilitou o alçamento do tema à agenda, com alta priorização pelo 

Governo, inclusive mediante publicação de MP em outubro de 2003, e ágil tramitação no 

Congresso, resultando na sanção do Programa Bolsa Família em janeiro de 2004. Essa 

confluência entre problema, solução e política possibilitou a colocação do tema na agenda. 

 A Renda Básica de Cidadania, entretanto, não estava na agenda. Havia uma disputa, no 

subsistema de política pública de transferência de renda, entre as propostas focalizadas e as 

propostas universais, tendo se sobressaído a alternativa com condicionalidades, em função da 

coalizão de defesa que em torno dela se formou e do acolhimento político que recebeu por parte 

do Governo. Ocorre que a desatenção à RBC não era uma opção: era urgente lançar mão de 

alternativa que demonstrasse ao Senador Eduardo Suplicy que o Partido, de alguma forma, 

reconheceria seu trabalho enquanto empreendedor político da renda universal e mesmo sua 

história à frente do partido, enquanto um de seus fundadores e primeiros afiliados. Leandro 

Ferreira (Entrevistado E) pondera que:  
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[...] Já tinha ali um contexto, quando da aprovação, de um Bolsa Família, da 
unificação dos programas. Tanto que a lei da Renda Básica é 10835 e a do Bolsa 
Família é 10836. Então, acho que há uma agenda política que se voltou para as 
transferências de renda e o sistema político mediou a entrada do conceito de Renda 
Básica para dentro da institucionalidade. [...] (Leandro Ferreira, Entrevistado E) 

 

 Certamente, essa acomodação de Eduardo Suplicy pelo Governo foi suscitada por suas 

manifestações públicas sobre o desinteresse do PT, em relação ao PGRM, ainda em 1999 

(Anexo G1), e, mais incisivamente, em 2001, quando, em entrevista à jornalista Renata Lo 

Prete, afirmou se sentir marginalizado por Luiz Inácio Lula da Silva e pela direção do PT. Nessa 

entrevista, Suplicy disse que enfrentava dificuldades, para se colocar como pré-candidato do 

partido, nas prévias para definição do nome que concorreria às eleições à Presidência da 

República em 2002. No dia seguinte à entrevista, a Folha de São Paulo divulgou reportagem, 

na qual a cúpula do PT manifestava seu desconforto com o posicionamento de Eduardo Suplicy, 

dizendo que ele fora injusto com o Partido e que ele havia passado dos limites (Anexo T1).  

 Ademais, Eduardo Suplicy insistiu na sua pré-candidatura, contrariando todas as 

expectativas e orientações do PT, e prevendo, como proposta de um eventual governo seu, a 

implementação da renda básica de cidadania como um direito universal de todos os residentes 

no Brasil (Anexo T e Anexo U). Sobre concorrer, em prévia do partido, à candidatura ao cargo 

de Presidente da República, Eduardo Suplicy (Entrevistado C), narra:  

 

[...] Quando foi o ano 2000, alguns amigos disseram para mim, no começo do ano: 
nós achamos que você deveria considerar ser candidato a presidente. Comecei a 
pensar. Em dezembro de 2000, passada já a eleição da Marta, vitoriosa, para prefeita, 
fiz uma visita ao presidente Lula, na casa dele, estava presente a Marisa, os filhos 
dele, e eu disse ao Lula, ainda não era presidente: algumas pessoas estão dizendo para 
mim para ser candidato a presidente, estou considerando, mas se isso for prejudicar a 
você ou ao partido, me diga. E ele me disse: Eduardo, por tudo que você fez na vida, 
no PT, você tem todas as condições. Vai lá na direção nacional e se inscreva. E, 
perante o diretório nacional, eu me inscrevi. Era ser pré-candidato à presidência. E, 
durante o ano 2001 e 2002, boa parte de 2002, até 17 de março de 2002, eu percorri 
muito do Brasil, muitos lugares, todos os Estados, defendendo a Renda Básica e 
dizendo que se fosse o candidato à presidência, eu iria implementá-la. Em 17 de março 
de 2002, pela primeira vez, na história do Brasil, um partido político convidou a todos 
os seus filiados, para votarem no candidato à presidência. O Lula teve 84,4% dos 
votos e eu tive 15,6% dos votos e declarei que, então, iria ajudar, ao máximo, o 
presidente Lula a ser o vencedor. [...] (Eduardo Suplicy, Entrevistado C) 

 

Diante de sua derrota, talvez houvesse um temor, no PT e no Governo, de que, em 

função da obstinação de Eduardo Suplicy, uma eventual aprovação da RBC pelo Congresso 

implicasse a sua projeção como figura política responsável pelo maior programa de 

transferência de renda instituído no país, o que iria contra a narrativa política e histórica que o 

Governo queria estabelecer. Isso não pôde ser corroborado, mas a fala de Eduardo Suplicy 
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favorece a interpretação de que o PT tinha com ele um compromisso que poderia ser atendido 

naquela oportunidade: 

 

[...] E assim aconteceu, em novembro de 2002, ele foi eleito presidente e, Sílvio 
Pereira, na reunião do PT, após a vitória de Lula, agradeceu a mim, por ter sido um 
dos parlamentares e dirigentes do partido que mais havia atendido às solicitações da 
direção para estar nos mais diversos lugares, em campanha pelo presidente Lula. E eu 
sempre defendi a renda básica e daí com maior força entrou no programa do PT. [...] 
(Eduardo Suplicy, Entrevistado C) 

 

Nesse sentido, a RBC foi incluída, na agenda do Programa Bolsa Família, não por ser 

considerada uma prioridade do governo, mas por uma necessidade de acomodação de Eduardo 

Suplicy, numa estratégia de arrefecer os ânimos que foram inflamados durante as eleições e de 

sanar uma dívida do partido com seu Senador mais antigo. Embora tenha havido a aprovação 

da RBC, o Governo já havia decidido qual seria sua prioridade, dando destaque para o Programa 

Bolsa Família, uma política pública que acabou sendo bem-sucedida, de largo alcance, com 

resultados internacionalmente reconhecidos e indissociável de Luiz Inácio Lula da Silva. Josué 

Pereira da Silva (Entrevistado D) pontua que a Lei nº 10.835/2004: 

 

[...] foi conseguida em negociação com o governo no contexto da reforma da 
previdência [sic] de 2003 e, embora sancionada, não recebeu qualquer atenção do 
governo ou mesmo do legislativo no diz respeito a sua implementação. Na verdade, o 
governo priorizou, em contrapartida, o Programa Bolsa Família, cuja lei foi 
sancionada apenas um dia depois. Creio que isso deixa claro qual era a prioridade do 
governo federal naquele momento. [...] (Josué Pereira da Silva, Entrevistado D) 

 

Essa afirmação é corroborada pelo discurso de Luiz Inácio Lula da Silva, quando da 

sanção da Lei da Renda Básica de Cidadania, ocasião em que afirma que Eduardo Suplicy, 

desde 1991, desempenhava o papel de Dom Quixote da universalização dos direitos sociais, 

com ousadia e teimosia defendendo sua ideia e persistindo em sua aprovação, ponderando que, 

embora a lei não tivesse sido aprovada conforme o projeto embrionário, tratava-se de uma meta 

de política social a ser alcançada gradualmente: 

 

[...] Nós sabemos, e o economista Suplicy sabe melhor do que todos nós, trata-se de 
uma meta a ser implantada gradualmente. [...] Possivelmente, ela significará o 
desfecho da progressiva unificação dos programas sociais, cujo saldo mais expressivo 
foi a criação do Bolsa Família no ano passado [...] (DA SILVA, LUIZ INÁCIO 
LULA. In: SUPLICY, 2016, p. 373 e 374) 
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A RBC não era uma prioridade e assim permaneceu mesmo ao longo dos mandatos seguintes 

ocupados pelo PT. Eduardo Suplicy, enquanto empreendedor político, afirma que não deixou 

de trabalhar, obstinadamente, pela inclusão da implementação da RBC na agenda, e narra que:  

 
[...] Em maio de 2013 [...] eu tive a ideia de escrever para a Presidente Dilma a 
proposta de criar um grupo de trabalho para estudar as etapas em direção à renda 
básica de cidadania e eu escrevi trinta e poucas cartas a ela sugerindo isso, mas ela só 
pode me receber quando já estava, no Palácio da Alvorada, aguardando a decisão do 
Congresso que, infelizmente, fez o impeachment dela. Mas, então, eu continuo a 
minha luta até que consiga instituir para valer a renda básica de cidadania. [...] 
(Eduardo Suplicy, Entrevistado C) 

 

6.7 Humor nacional  
 

Humor nacional ou orientação geral do público em face de determinados problemas, 

quando se combina a eleições, tem mais força para definir a agenda e possibilita que os atores 

governamentais promovam alguns itens de suas agendas políticas. Para tanto, de maneira a 

identificar como esse humor nacional era publicamente expressado, consoante a atenção dada 

pela imprensa ao tema da transferência de renda, no Brasil, procedeu-se à análise dos excertos 

de jornais referenciados no Capítulo 3, além da inquirição aos Entrevistados sobre o assunto.  

 

6.7.1 Excertos de jornais 

 

A Folha de São Paulo publicou, em 26/06/1994, caderno especial para tratar da crise 

social enfrentada pelo Brasil (Anexo Y), e, ao tratar do PGRM, enquanto projeto de 

complementação de renda, a reportagem o aborda como uma solução controvertida, uma vez 

que não tinha apoio de todos os partidos e que alguns críticos acreditavam se tratar de um 

programa assistencialista e que significaria desperdício de recursos já escassos. 

Nesse mesmo caderno, foram publicadas reportagens que destacavam o fato de o Brasil 

ter uma concentração de renda elevadíssima e indicadores sociais incompatíveis com o nível 

do Produto Interno Bruto (PIB) per capita. Por ser um ano eleitoral, deu-se atenção às propostas 

dos candidatos que concorreriam ao cargo de Presidente da República, os quais, no geral, 

consentiam quanto à necessidade de se estabilizar a economia, priorizando-se a criação de 

postos de trabalho. A implantação de um programa de renda mínima, iniciando-se pelas regiões 

pobres e beneficiando pais com filhos na escola, é referenciada como uma das propostas do 

candidato Luiz Inácio Lula da Silva.  

O programa de governo do candidato do PT, cita a Folha de São Paulo, em 11/07/1994, 

referenciava a implantação do PGRM de Eduardo Suplicy (Anexo Z). Três meses depois, em 
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06/10/1994, o economista Philippe Van Parijs publica artigo sobre o PGRM, dizendo-se 

surpreso com o fato de existir projeto do tipo no Brasil e, além, aprovado pelo Senado. Van 

Parijs acreditava que a proposta de um imposto de renda negativo se aproximava mais de uma 

renda básica incondicional, distanciando-se das experiências europeias com a renda mínima 

condicional e seria fator de indução no Brasil, em caso de implementação, de uma maior justiça 

social (Anexo A1).  

  O primeiro ano de mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso, em 1995, foi 

permeado por discussões sobre a imprescindibilidade da estabilização da economia, a partir da 

redução da inflação, da retomada do crescimento e da criação de empregos. Uma política 

pública de renda mínima não era prioridade de seu governo, mesmo que, ao longo de 1994 ou 

mesmo antes, a pauta do combate à fome e à miséria tenha sido uma constante.  

Passados quatro anos desde o seu encaminhamento à Câmara dos Deputados, Eduardo 

Suplicy publica novo artigo (Anexo O), em 15/02/1995, e questiona o porquê do desinteresse 

do governo em dialogar com o Congresso e com a sociedade, sobre a instituição de uma renda 

mínima garantida e ressalta que o PGRM recebera apoio de centrais sindicais, assim como do 

então Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, Senador à época da tramitação do 

PLS, bem como membros de sua equipe econômica também haviam se manifestado favoráveis 

ao projeto – Pedro Malan, Pérsio Arida, Luiz Carlos Bresser. 

Mais tarde, em 29/10/1995, houve a publicação de reportagem em que se relata debate 

promovido pela Folha de São Paulo, na quarta-feira anterior, sobre o PGRM, com participação 

de Eduardo Suplicy, do Prefeito de Campinas/SP – José Roberto Magalhães Teixeira (PSDB-

SP), do vereador Marcos Cintra (PL-SP) e do economista e professor da USP, Eduardo 

Giannetti da Fonseca. Considerou-se, no debate, que, apesar de o PGRM ser um programa bem-

visto e que merecia ter a atenção da sociedade, a sua implementação, enquanto instrumento de 

redução da miséria, demandaria ajustes. Emergiram preocupações quanto a seu impacto 

macroeconômico e a sua forma de financiamento, bem como em face do incentivo que, em tese, 

seus beneficiários teriam para permanecer desempregados.  

Em 28/04/1996, a Folha de São Paulo publica uma série de reportagens sobre renda 

mínima (Anexo O1), relacionando as experiências de programas de transferência de renda 

mediante contrapartida educacional, bem como discutindo os prós e os contras da 

implementação do PGRM. Em uma das reportagens, consta a informação de que o Governo de 

Fernando Henrique Cardoso não limitaria sua política social, em 1996, ao Comunidade 

Solidária.  
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Pouco mais de um ano depois, em 06/05/1996, Eduardo Suplicy volta a escrever sobre 

renda mínima (Anexo P), na Folha de São Paulo. Da leitura desse artigo, percebe-se que algo 

mudou: a despeito de a tramitação do PGRM não ter avançado na Câmara dos Deputados e de 

Suplicy reiterar o apoio do então líder do Governo no Congresso, Deputado Germano Rigotto 

(PMDB-RS) – o mesmo que, em 1992, emitira parecer favorável ao projeto –, o Senador 

registra que, desde 1995, projetos análogos passaram a ser submetidos ao Legislativo. Pondera, 

todavia, que o governo de Fernando Henrique Cardoso se voltava para programas de geração 

de empregos, mediante concessão de créditos subsidiados ao mercado, pelo que ausente o apoio 

necessário ao PGRM. 

Em 1997, a Lei nº 9.533/1997 foi sancionada e o ano seguinte foi marcado pelas disputas 

eleitorais e discussões sobre os programas de governo dos candidatos, com especial destaque 

para as propostas dos que concorriam à Presidência da República. Segundo reportagem 

publicada, na Folha de São Paulo, em 26/09/1998, o plano de Fernando Henrique Cardoso 

(PDSB-SP) não previa o aumento da destinação de recursos para o programa sancionado pouco 

menos de um ano antes, porém, havia a promessa de eliminar a fome e o trabalho infantil, assim 

como melhorar a qualidade do investimento em políticas sociais. O programa de seu maior 

adversário, Luiz Inácio Lula da Silva, indicava os programas de renda mínima como medida 

principal de combate à miséria, aliada à implementação de programas emergenciais para 

geração de empregos, além de um outro específico para o combate à fome. Segundo a 

reportagem, a renda mínima, no programa do candidato do PT, seria implementada via Bolsa 

Escola, alternativa esta que carecia de especificação do número de beneficiários e da fonte de 

recursos (Anexo B1).  

Entre o final do ano 2000 e início de 2001, contrariando as expectativas de seu partido, 

Eduardo Suplicy51, à época, em seu 2º mandato de Senador, decidiu colocar-se como pré-

candidato à Presidência, nas eleições que ocorreriam em 2002. Findadas as eleições municipais, 

o PT oficializa, em 04/12/2000, a pré-candidatura de Eduardo Suplicy à disputa pelo cargo de 

Presidente da República (Anexo Q1). Essa pré-candidatura, entretanto, causou dissenso no 

partido, que não queria realizar prévias para definição de seu candidato, uma vez que Luiz 

Inácio Lula da Silva era considerado, pela cúpula do PT, a escolha natural (Anexos R1, S1 e T1).  

 
51Eduardo Suplicy, atualmente vereador, foi Senador da República por três mandatos seguidos: de 1991 a 1999 
(49ª e 50ª legislaturas); de 1999 a 2007 (51ª e 52ª legislaturas); e de 2007 a 2015 (53ª e 54ª legislaturas). 
Informações disponíveis em: <https://www25.senado.leg.br/web/senadores/senador/-/perfil/17>. Acesso em: 13 
ago. 2021.   
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Enquanto pré-candidato, Eduardo Suplicy incluía como proposta de seu governo, entre 

os instrumentos que considerava fundamentais à busca pela justiça, liberdade e igualdade, a 

implementação de uma renda básica garantida como um direito universal de todos os residentes 

no Brasil, nos termos do artigo publicado em 26/04/2001 (Anexo T).  Eduardo Suplicy, em 

17/03/2002, escreve sobre a disputa interna no partido e reitera que, na hipótese de ser escolhido 

como candidato à eleição, instituiria a renda de cidadania – um instrumento de política 

econômica que serviria para combater a pobreza, melhorar a distribuição de renda e o nível de 

emprego. Salienta que, por ser universal, a renda de cidadania teria a vantagem de prescindir 

de análise de critérios determinados e que isso, por si só, eliminaria o estigma que os 

beneficiários de políticas sociais carregam (Anexo U).  

Derrotado nas prévias do partido e com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, Eduardo 

Suplicy permanece como Senador da República, retomando, em 2003, a defesa pela renda 

básica incondicional. A renda básica, naquele ano, fora objeto da Proposta de Emenda à 

Constituição, PEC nº 41/2003 e, em nota publicada, em 01/05/2003, na Folha de São Paulo, é 

publicada nota sob o título “Obsessão reconhecida”, na qual é citada fala do então Ministro da 

Fazenda, Antônio Palocci Filho (PT-SP), a Eduardo Suplicy, no qual diz ter cumprido, com a 

proposição da Reforma Tributária, compromisso histórico do partido com o Senador, 

constitucionalizando a renda mínima (Anexo V1).  

No período de 01/01/2004 a 31/12/2004, não foram identificados artigos de opinião, 

reportagens ou notas que atendessem aos critérios de pesquisa definidos no Capítulo 3, a 

despeito de ser o ano de aprovação da Lei da Renda Básica de Cidadania.  

 

6.7.2 Humor nacional da Renda Básica de Cidadania 
 

  É perceptível, da análise dos excertos de jornais, que ao contrário da exposição dada ao 

PGRM, o debate, no início dos anos 2000, voltava-se para os programas de transferência de 

renda condicionada, tendo a RBC migrado para a agenda, em razão do contexto da Programa 

Bolsa Família e pela concessão política feita a Eduardo Suplicy, enquanto empreendedor 

político, primeiramente, da ideia de renda mínima, e, posteriormente, da renda básica universal.  

De acordo com Leandro Ferreira (Entrevistado E), enquanto a imprensa dera destaque ao 

PGRM nos anos 1990, a Renda Básica de Cidadania não recebeu o mesmo nível de publicidade, 

porque concorria com o Bolsa Família. 
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Eu acho que a imprensa estava de olho da aprovação do Bolsa Família. Eu acho que 
essa era a atenção. [...] Quem estava preocupado com a renda básica, mais 
propriamente, foi para o debate público, alguns casos, via imprensa, eram mais alguns 
poucos atores. Então, tem um episódio [...] que é o do César Maia, que ele publicou, 
na Folha de São Paulo também, ele era prefeito do Rio, na época, e publicou um artigo 
criticando a evolução da agenda da renda básica no Congresso Nacional. Artigo que 
foi respondido, obviamente, pelo Suplicy, na semana seguinte. Então, ficou muito 
vinculado a poucos atores, até havia um debate também especializado que entendia 
que a agenda final das transferências de renda, após a construção do Bolsa Família, 
que poderia vir a ser a Renda Básica, mas todo mundo, na verdade, estava mais 
preocupado em descer para um nível abaixo da crença, para ir para o da 
regulamentação, para ir para o da conformação objetiva do que estava acontecendo 
que era a unificação dos programas em torno do Bolsa Família. Então, acho que não 
tinha o apelo, nem de perto, que teve o PGRM de 91. [...] (Leandro Ferreira, 
Entrevistado E)  

 

Josué Pereira (Entrevistado D), por sua vez, afirma que a renda mínima foi, inicialmente, 

vista pela imprensa com ceticismo, porém, pondera que ela exerceu o importante papel de, ao 

lhe dar publicidade, divulgar o debate que acabou por ser permeado por discussões “[...] seja 

por quem defendia a transferência de renda, seja por quem se opunha a esse tipo de política 

[...]”. A renda básica, por sua vez, não atraiu o mesmo nível de atenção, pois, nas palavras de 

Antônio Augusto de Queiroz (Entrevistado A): 

 

[...] A imprensa, como sempre, em temas que, embora possa ter apelo social e tiver 
impacto econômico significativo, ela se alinha com o mercado e fica ou omitindo o 
tema ou quando fala desse tema, fala da inviabilidade, da sua incapacidade de 
implementação do ponto de vista fiscal, numa lógica muito fiscalista, que não à toa se 
coloca claramente a serviço do mercado. Quando a imprensa tratou disso, desse tema, 
tratou sob essa lógica de que o projeto era inviável, em face dos impactos que 
significava e sinalizava que as políticas existentes poderiam ser aperfeiçoadas sem 
necessidade desse novo mecanismo e que poderiam ser incluídas dentro dos limites 
da Lei de Responsabilidade Fiscal. [...] (Antônio Augusto de Queiroz, Entrevistado 
A) 

 

 Percebe-se que havia um solo, consoante definido por Capella (2006, p.12), preparado 

e fertilizado, desde os anos 1990, para que a questão da transferência de renda chegasse à 

agenda política. Da análise dos excertos de jornais e da percepção dos entrevistados, entretanto, 

infere-se que o humor nacional, que favoreceria a germinação da alternativa mais propícia a 

solucionar os problemas da fome, da miséria e da desigualdade, estimulava o fortalecimento do 

Bolsa Família e não a instituição e a implementação de uma Renda Básica Incondicional.  

 A publicação da A Agenda Perdida (PASTORE et al., 2002) – cuja elaboração contou 

com a participação do economista José Márcio Camargo – demonstra que havia pessoas 

preocupadas com a estagnação econômica e a desigualdade de renda que assolava o país 

naquele momento. Sobre a desigualdade de renda e pobreza, os economistas afirmaram que a 

não efetividade da política social brasileira decorria não da falta de recursos ou da inexistência 
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de programas, mas, principalmente, da não priorização das camadas mais pobres, quando da 

alocação dos recursos. Como sugestão, enfatizaram a implementação de políticas 

compensatórias mediante transferências diretas focalizadas, além de sugerirem a unificação do 

orçamento social da União.  

 Havia atores interessados que, publicamente, formaram uma opinião pró-transferência 

de renda focalizada. Leandro Ferreira (Entrevistado E), igualmente, entende que havia um 

debate especializado, que se voltava para a eliminação da pobreza e que se vinculava à ideia de 

renda mínima. Ele também cita um episódio, ocorrido na Câmara dos Deputados, durante a 

tramitação da RBC, em que o Deputado disse que “[...] se tratava de uma bomba atômica, que 

o que estava sendo aprovado era uma bomba atômica e que ele ficaria feliz de ver essa bomba 

atômica explodir no colo do Presidente Lula [...]”.  

O humor nacional posto e existente, em 2003, influenciou a agenda governamental, 

favorecendo a aprovação do Programa Bolsa Família, o qual contava com uma coalizão de 

defesa fortalecida por um governo que tinha a renda mínima como uma prioridade, bem como 

com o grau de importância que o debate público lhe atribuiu. Diferentemente, à RBC se relegou 

tão somente o reconhecimento legal, sendo lhe negada a implementação imediata (e futura). 
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CAPÍTULO 7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Seguindo a lógica de complementação entre os modelos do ACF e do MS, em 

observância ao postulado por Cairney (2013), no sentido de que a combinação de elementos 

fornecidos por cada um dos modelos pode propiciar o avanço do pensamento sobre políticas 

públicas, tomou-se o modelo analítico, proposto no Capítulo 2, como orientador à busca pela 

resposta à pergunta: como a formação de um subsistema de política pública possibilitou a 

aprovação da Renda Básica de Cidadania?  

A proposição de um modelo analítico único se constitui na principal contribuição desta 

pesquisa, tendo, para tanto, sido estabelecido como seu objetivo principal a análise da trajetória 

percorrida pela Renda Básica de Cidadania (RBC), iniciando-se em 1991, com o Programa de 

Garantia de Renda Mínima (PGRM), até a sua conversão na Lei nº 10.835/2004. Além de 

considerar a atuação, no período de 1991 a 2004, de Eduardo Suplicy, entendeu-se necessário 

adentrar, em resumidos termos, no percurso traçado pelos programas de renda mínima 

implementados, no Brasil, nesse mesmo período, incluindo-se o Programa Bolsa Família.   

Concluiu-se pela existência do que se denominou de subsistema de política pública de 

transferência de renda, no bojo do qual os atores desenvolveram, a partir de 1990, a crença de 

que programas de renda mínima seriam virtuosos, desde que exigissem uma contrapartida de 

seus beneficiários. Inicialmente, essa condicionalidade se caracterizou pela obrigatoriedade de 

as crianças, em idade escolar, serem matriculadas e frequentarem a escola. A implementação e 

disseminação de programas do tipo, a partir de 1995, culminou na movimentação do programa 

do nível subnacional para o nacional, denotada pela implementação do Programa Nacional de 

Renda Mínima vinculada à educação, por meio da Lei nº 10.219, de 11 de abril de 2001.  

A década de 1990, além das experiências subnacionais de transferência de renda, contou 

com políticas assistenciais, exemplificadas, no Capítulo 5, pelo Comunidade Solidária. O início 

dos anos 2000, por sua vez, além do Bolsa Escola nacional, foi tomado pela implementação de 

outros programas, ainda fortemente direcionados à questão da insegurança alimentar, a exemplo 

do Programa Nacional de Acesso à Alimentação, ao Programa Nacional de Renda Mínima 

vinculada à Saúde – Bolsa Alimentação e ao Programa Auxílio-Gás. Entendeu-se que não 

contemplar esses últimos programas, nesta dissertação, não traria prejuízos ao objeto de análise. 

Em 2003, com a eleição de um governo que priorizava as políticas sociais, houve a 

implementação do Programa Fome Zero que, ao integrar as políticas públicas de segurança 

alimentar e nutricional e as demais estabelecidas no governo anterior, articulando ações 

estruturantes e medidas emergenciais (ARANHA, 2010), em um cenário político propício, 
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abriu a janela de oportunidade necessária à conversão em Lei da Medida Provisória que criou 

o Programa Bolsa Família – no âmbito do qual se unificou os procedimentos de gestão e de 

execução das ações de transferência de renda com condicionalidades.  

 O PGRM, enquanto Projeto de Lei, era tido como uma ideia que não se conformava às 

crenças do PT, porém, desempenhou papel relevante pelas discussões que foram geradas na 

imprensa, no Congresso, nos partidos políticos e na academia, a partir de sua apresentação e 

aprovação pelo Senado. Aprovado pelo Senado, por unanimidade, mais pelo seu ineditismo e 

pelo árduo trabalho de convencimento de seu proponente, pode-se dizer que, com o PGRM, 

formou-se o subsistema de política pública de transferência de renda que possibilitou não só a 

aprovação e implementação do Programa Bolsa Família, como a sanção da Lei da Renda Básica 

de Cidadania.  

A formação de um subsistema de política pública de transferência de renda, ao longo 

dos anos 1990 e início dos anos 2000, no bojo do qual os atores políticos e as partes interessadas 

– academia, organismos internacionais, imprensa – compartilhavam a crença de que a melhor 

alternativa para enfrentamento da pobreza, inclusive e principalmente sob o ponto de vista da 

alocação de recursos orçamentários, era a implementação de uma renda mínima condicionada, 

possibilitou o alçamento à agenda do Programa Bolsa Família.  

 Naquele momento, era conveniente acomodar os interesses de Eduardo Suplicy – que, 

publicamente, manifestara que o PT o desprestigiara, insistindo na realização de prévias pelo 

partido, quando era unânime que o candidato, nas eleições de 2002, seria Luiz Inácio Lula da 

Silva. Essa acomodação se deu com a abertura da janela de oportunidade para o Programa Bolsa 

Família, a qual deu o suporte necessário ao alçamento da RBC à agenda, bem como pela 

inclusão de parágrafo sobre a renda mínima na PEC da Reforma Tributária, em uma 

demonstração com efeitos mais políticos do que de políticas públicas.  

A confluência entre problema, alternativas e política tornou possível a mudança na 

política social brasileira. Entretanto, desde antes de ser eleito Presidente da República, Luiz 

Inácio Lula da Silva já havia definido que a prioridade de seu governo seria a renda mínima 

articulada a programas de inclusão social, como um passo, quando houvesse condições fiscais 

favoráveis, em direção à renda básica de cidadania. O Programa Bolsa Família prosseguiu na 

implementação e a RBC, não.  

Interessante notar que, em setembro de 2002, pouco antes do pleito eleitoral daquele 

ano, um grupo de economistas brasileiros elaborou proposta de agenda de pesquisa e análise 

sobre as causas da estagnação econômica e da desigualdade de renda no Brasil – A Agenda 

Perdida, com o fito de apresentá-la ao público e, principalmente, aos assessores econômicos 
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dos candidatos à Presidência. Entre as diretrizes para o desenho de uma política social efetiva, 

falava-se em políticas compensatórias baseadas em transferências diretas, bem como na 

unificação dos programas existentes, a partir da criação de um orçamento social unificado 

(PASTORE et al., 2002). Essa alternativa, considerada o embrião do Bolsa Família, no ano 

seguinte, em um contexto de Programa Fome Zero, acabaria por ser a implementada52. 

Eduardo Suplicy se configura naquilo que Luiz Inácio Lula da Silva o chamou: de Dom 

Quixote da universalização dos direitos sociais. O ex-Senador inovou ao trazer a ideia da RBU 

para o Brasil, mais uma vez com ajuda do economista Antônio Maria da Silveira e apoiado por 

Philippe Van Parijs – um dos fundadores da BIEN –, porém, não conseguiu formar uma 

coalizão de defesa necessária à inclusão da RBC como uma prioridade na agenda do governo, 

para viabilizar a sua implementação.   

  Thomas Dye (2013) afirma que, sob a ótica do modelo institucional de tomada de 

decisão, uma política pública somente o é uma política pública, quando adotada, implementada 

e feita cumprir pelo governo. Heidemann (2014, p. 32) indica que, sob o ponto de vista de Dye, 

uma política pública é produto da tomada de decisão consciente do governo (i.e., políticos 

eleitos e demais atores que compõem, oficialmente, o governo) quanto a tratar ou não um 

problema. Uma não decisão é, portanto, uma decisão política de manutenção do status quo tanto 

quanto uma decisão voltada para a mudança.  

A mudança, em políticas públicas, pode ser entendida como produto da competição 

entre várias coalizões de defesa compostas. Para deixar de ser uma ideia utópica restrita às 

esferas especializadas, a RBC necessitaria formar uma coalizão que a defendesse como a 

evolução dos programas de transferência de renda mínima. Pierson (1996) – ao analisar a 

história das reformas dos estados de bem-estar social empreendidas, ao longo da década de 

1980, na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos, na França e na Suécia –, verificou que os governos 

se empenhavam em sua proposição e aprovação, conquanto os ganhos orçamentários fossem 

significativos, ao passo que reformas radicais eram propiciadas apenas pela certeza de que o 

governo não seria punido, nas urnas, pelas consequências de suas decisões impopulares. 

A despeito das limitações desta pesquisa – (i) revisão bibliográfica não extensiva ao que 

se produziu sobre transferência de renda pós-2004, não adentrando ao motivo pelo qual não 

houve a implementação da RBC; (ii) utilização de excertos de apenas um jornal de grande 

circulação; (iii) não aprofundamento da discussão sobre as mazelas sociais brasileiras que 

 
52CARIELLO, Rafael. O liberal contra a miséria: Ricardo Paes de Barros, o economista que idealizou o maior 
selo da era Lula. Piauí, ed. 74, nov. 2012. Disponível em: <https://piaui.folha.uol.com.br/materia/o-liberal-
contra-a-miseria/?logged>. Acesso em: 11 ago. 2021.   
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compuseram o contexto histórico em que o subsistema de política pública de transferência de 

renda se desenvolveu; e (iv) número limitado de atores entrevistados–, acredita-se que a análise 

de sua trajetória, tomando-se por início o ano de 1991, com o PGRM, passando pelos programas 

implementados ao longo da década de 1990, bem como pelo Bolsa Família em 2003, permitiu 

responder, de maneira satisfatória, que a formação de um subsistema de política pública de 

transferência de renda possibilitou sua aprovação, com a conversão em lei em 2004.  

Para além de tais limitações, acredita-se que, a partir deste trabalho, enquanto nova 

agenda de pesquisa, poder-se-ia pensar na análise do subsistema de política pública de 

transferência de renda, tomando-se como ponto de partida a aprovação quase que concomitante 

do Programa Bolsa Família e da RBC, com vistas a comparar os níveis de atenção dados a 

ambos desde então, culminando na retomada das discussões sobre a viabilidade de 

implementação da RBC enquanto política pública, em decorrência da pandemia da COVID-19 

iniciada em 2020, aliada à experiência e aos resultados do Auxílio Emergencial.  

Por exemplo, tomando-se os programas de governo dos candidatos às eleições em 2006, 

observa-se que o Programa de Governo do PT (Anexo D2) focou na manutenção do Bolsa 

Família, enquanto política pública de renda mínima condicionada. Igualmente, Geraldo 

Alckmin (PSDB-SP) consignou, em seu Programa de Governo (Anexo C2), a ampliação do 

Bolsa Família e seu incremento com outras políticas públicas. Ambos os programas de governo 

definiam como prioridade de suas agendas a ampliação do Programa Bolsa Família, passando 

ao largo da RBC. A implantação da RBC significaria custos políticos que os candidatos não 

estavam dispostos a arcar.  

 Pensar em formas de implementação da RBC não é um objetivo desta pesquisa, contudo, 

uma vez que foram apresentados, no Capítulo 4, o percurso histórico da transferência de renda 

e alguns experimentos de RBU, considera-se importante consignar que, embora o conceito não 

seja novo, permaneceu como uma ideia marginal até os últimos anos, tendo os governos voltado 

a se interessar pelo assunto depois da crise econômica de 2008 (ARNOLD, 2018). 

Diferentemente dos sistemas de benefícios condicionais que tendem a tolerar uma demonização 

endêmica dos pobres, a RBU é um instrumento igualitário e de liberdade que, em sua plena 

concepção, não distingue entre ricos e pobres, raça, idade, gênero etc. (Bidadanure, 2019).   

Talvez, se a RBU fosse vista como uma solução para um problema eminentemente 

econômico e não de desigualdade social, sua implementação como política pública de Estado 

seria uma realidade, na medida em que é a categorização do problema que estrutura a percepção 

das pessoas em relação a ele (KINGDON, 2014, p. 111).  Piketty (2014, p. 63) afirma que as 

“[...] contas nacionais são uma construção social, em estado de constante evolução, refletindo 
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sempre a preocupação de uma época [...]” e, ao falar sobre justiça social, pondera que a 

definição sobre a existência (ou não) de um limite de igualdade de direitos passa pelo debate 

democrático e pelos embates políticos, com as instituições e as regras organizando as discussões 

(Id., ibid., p. 467-468). E o que isso tem a ver com a RBC? 

No Brasil, a coalizão de defesa da RBC possivelmente poderia defender, primeiramente, 

a realização de uma reforma tributária que, entre outros pontos, atue sobre a regressividade do 

modelo atual, em que os pobres pagam mais impostos proporcionalmente à sua renda do que 

os ricos, inclusive com vistas a atingir o princípio da capacidade contributiva (equidade vertical 

e horizontal)53, previsto na Constituição Federal de 1988. Ao definir o arranjo tributário, o 

legislador escolhe o modelo de sociedade que almeja para o Estado: uma sociedade mais 

desigual ou mais igualitária em relação à distribuição da renda.  

A implementação da RBC, por passar pela discussão da igualdade e por enfrentar 

questionamentos quanto à fonte de recursos necessária a seu financiamento e ao desequilíbrio 

que seus custos poderiam causar nas contas públicas, não poderá deixar de olhar para o sistema 

tributário. A pandemia da COVID-19, iniciada em 2020, assim como a crise econômica de 

2008, coloca o problema na agenda e demanda pensar sobre o desenho de alternativas que 

financiem um sistema de proteção social, se ainda não universal, pelo menos com alcance maior 

que o Programa Bolsa Família e o próprio Auxílio Emergencial (FREIRE et al., 2020).  

Dispor de uma renda que liberte as pessoas da prisão da baixa educação, da armadilha do 

subemprego, do casamento que oprime, da violência doméstica, da falta de um lar, da 

insegurança econômica, entre outras condições, justifica fomentar as discussões sobre o 

pagamento de uma renda básica universal ou, no caso específico do Brasil, sobre a 

implementação da Renda Básica de Cidadania. Por óbvio, o pagamento da RBC a todo e 

qualquer cidadão brasileiro não eximiria o Estado do fornecimento de políticas públicas de 

saúde, educação, moradia, segurança e emprego. Entretanto, como parte de um estado de bem-

estar social, a RBC teria o efeito de às pessoas fornecer os meios necessários ao exercício de 

sua liberdade (BIDADANURE, 2019). Como dito por Amartya Sen (2000, p. 71), a expansão 

da liberdade humana é meio e é fim ao desenvolvimento de uma sociedade. Por mais utópico 

que pareça, a mudança pode estar à distância de um primeiro passo.   

 
 

 
53Equidade horizontal significa que as pessoas que possuem a mesma capacidade de renda devem contribuir na 
mesma proporção para o pagamento de tributos. Por sua vez, equidade vertical significa que as pessoas que 
auferem rendas diferentes devem contribuir em proporções diferentes, no que se refere ao pagamento de tributos, 
sendo que, quem recebe mais paga mais, e quem recebe menos renda deveria contribuir proporcionalmente menos.  
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Apêndice A – Roteiro de Entrevista e Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 
Por favor, diga-me como, em 1991, o assunto “Renda Mínima” tornou-se interessante, a ponto 
de o Projeto de Lei “Programa de Garantia de Renda Mínima” ser aprovado pelo Senado.  

• Por que a inexistência de uma política pública de transferência de renda do tipo 
passou a ser vista como um problema? 

• Quem eram as pessoas envolvidas no debate?  
• Que interesses havia, nos bastidores dessa aprovação, que possibilitaram a 

discussão do problema? 
 
Agora, gostaria que me dissesse o que, sob seu ponto de vista, mudou entre 1991 e 2004, e que 
permitiu que o Projeto de Lei da Renda Básica de Cidadania fosse convertido em Lei, 
diferentemente do que aconteceu com a Programa de Garantia de Renda Mínima. 

• Em sua opinião, o que propiciou a retomada do debate, em termos de contexto 
político e econômico? 

• As crenças pessoais e/ou convicções políticas dos atores foram determinantes à 
retomada do debate? 

• Era de interesse, da classe política e/ou de organizações da sociedade civil, que 
esse debate acontecesse? 

• O debate político foi permeado por algum tipo de discussão técnica, com 
participação de estudiosos e/ou pesquisadores do tema? Em caso positivo, esse 
envolvimento da academia foi determinante para a conversão do projeto em Lei?  

• Como a imprensa olhava para essa pauta?  
 
Finalmente, havia a expectativa de que, em 1991 e em 2004, respectivamente, tanto o Projeto 
de Lei do Programa de Garantia de Renda Mínima quanto a Lei da Renda Básica de Cidadania 
progredissem às fases seguintes, seja na tramitação no Congresso, seja na implementação da 
política pública, no caso da mais recente.  

• Em sua opinião, o que aconteceu, nos dois casos, que impossibilitou a 
implementação de ambas as políticas públicas, principalmente a da Lei da Renda 
Básica de Cidadania? 

• Você saberia dizer se havia outros projetos ou propostas com visões similares 
ao Renda Básica de Cidadania que foram debatidos no período e de que forma 
esse debate influenciou o resultado final da Lei da Renda Básica? 

• Como você analisa as discussões atuais, considerando recente determinação do 
STF, para que o Poder Executivo regulamente, no exercício fiscal de 2022, os 
valores da Renda Básica de Cidadania?  
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
1. Nome do projeto: Análise do processo de construção da Renda Básica de Cidadania  
 
2. Características e objetivos gerais da pesquisa: A pesquisa está sendo conduzida por Uyara 
Tavares Frazão, estudante do Programa de Mestrado da Escola de Políticas Públicas e Gestão 
Governamental da Fundação Getulio Vargas, não contando com financiamento.  
 
A pesquisa está sendo desenvolvida como trabalho de conclusão do curso de Mestrado em 
Políticas Públicas e Gestão Governamental. O objetivo deste estudo é analisar a trajetória 
percorrida pela Renda Básica de Cidadania, desde as discussões iniciais ocorridas em 1991, 
passando pela submissão de novo Projeto de Lei ao Senado, em 2001, até a promulgação, em 
08 de janeiro de 2004, da Lei nº 10.835.  
 
3. Procedimentos: Como métodos de coleta de dados, além da pesquisa bibliográfica e 
documental e da análise de excertos de jornais de grande circulação; serão realizadas entrevistas 
com os atores envolvidos, à época, nas discussões que culminaram na aprovação da Lei nº 
10.835/2004. Objetiva-se, com as entrevistas, identificar e compreender, (a) quais eram as 
crenças dos atores em relação ao assunto renda básica; (b) o que levou os tomadores de decisão 
a prestar atenção à proposta da renda mínima e a convertê-la em Lei, i.e., o que a alçou à agenda, 
após anos em debate e apesar do não prosseguimento do Programa de Garantia de Renda 
Mínima aprovado em 1991; (c) quais grupos de interesse – a favor e contra – estiveram 
envolvidos na discussão; (d) em que arenas, para além do Legislativo, esse assunto foi objeto 
de debate; (e) que perturbações externas, a exemplo de mudanças nas condições 
socioeconômicas e/ou políticas, propiciaram a aprovação da Lei nº 10.835/2004; (f) o que pode 
explicar a não implementação da política pública, ainda que, em anos de eleição, o assunto 
pareça ser item cativo de programas de governo de candidatos ao Executivo.   
 
4. Participação na pesquisa: Sua participação nesta pesquisa consistirá em, por meio de 
entrevista estruturada, fornecer informações sobre o contexto em que transcorreram as 
discussões que culminaram na aprovação da Lei nº 10.835/2004 – Lei da Renda Básica de 
Cidadania. A entrevista terá prazo máximo de duração de 1 (uma) hora e será conduzida pela 
pesquisadora. Em havendo concordância expressa do entrevistado, a entrevista será registrada 
em vídeo ou em áudio.  
 
5. Voluntariedade e direito de desistência: Sua participação não é obrigatória. A qualquer 
momento, você poderá desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa, desistência 
ou retirada de consentimento não acarretará prejuízo. 
 
6. Riscos e benefícios: Sua participação no estudo não acarretará riscos e/ou. Sua participação 
não implicará em gastos para os participantes. 
 
7. Direito de confidencialidade: A fim de assegurar sua privacidade, serão relatadas, na 
dissertação, tão somente as informações aderentes ao objeto de pesquisa, de maneira a preservar 
a sua privacidade, no que tange a informações eventualmente transmitidas que não sejam de 
conhecimento público.  
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8. Garantia de acesso aos dados e dúvidas em geral: Você poderá tirar dúvidas sobre o 
projeto e sobre sua participação, além de obter acesso aos seus dados, a qualquer momento 
através dos contatos indicados abaixo. 
Uyara Tavares Frazão; endereço profissional: xxxxxxxxxxx; e-mail: 
uyarafrazao@yahoo.com.br; telefone: (61) xxxxxxxxx 
Comitê de Conformidade Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Fundação Getulio 
Vargas – CEPH/FGV: Praia de Botafogo, 190, sala 1611, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 
22250-900. Telefone (21) 3799-6216. E-mail: etica.pesquisa@fgv.br. 
9. Consentimento: Caso você concorde em participar desta pesquisa, peço que assine ao final 
deste documento que possui duas vias, sendo uma delas sua, e a outra, do pesquisador 
responsável. Se não for possível assinar este documento, peço que manifeste sua concordância 
em resposta ao e-mail por do qual este documento lhe foi encaminhado.  
 

Eu, ________________________________________, declaro que entendi os 
objetivos, riscos e benefícios de minha participação nesta pesquisa, e que concordo em 
participar. 

 
[Cidade e Estado], ____ de _________________ de _____. 

 
Assinatura do(a) participante: ________________________________ 

 
Assinatura do(a) pesquisador(a): ________________________________ 
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Apêndice B – Tabela comparativa – PLS nº 80/1991 e PL nº 2.561/1992. 
 

PLS nº 80/1991 – texto inicial apresentado  PL nº 2.561/1992 – texto encaminhado para a Câmara 
O Congresso Nacional decreta: 
 
Art. 1º Fica instituído o Programa de Garantia de Renda 
Mínima – PGRM, que beneficiará as pessoas cujos 
rendimentos brutos mensais sejam inferiores a Cr$45.000,00 
(quarenta e cinco mil cruzeiros).  
 
§1º O valor mencionado neste artigo será corrigido 
monetariamente nos meses de maio e novembro de cada ano 
ou a cada vez que a inflação acumulada atingir a 30% (trinta 
por cento), mediante aplicação do Índice Nacional de Preços 
aos Consumidor – INPC, ou de outro índice oficial que o 
substituir, devendo a primeira correção realizar-se, 
excepcionalmente, no mês de janeiro de 1993, com base nos 
preços vigentes no mês de abril de 1991.  
 
§2º O valor mencionado no caput deste artigo deverá sofrer 
um acréscimo real, no mês de janeiro de cada ano, igual ao 
valor do crescimento do PIB – Produto Interno Bruto 
brasileiro por habitante do ano anterior.  
 
Art. 2º A Garantia de Renda Mínima consiste na 
complementação dos rendimentos brutos do beneficiário 
em valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) da 
diferença, apurada mensalmente, entre estes rendimentos e o 
limite mencionado no artigo anterior.  
 
§1º No caso de beneficiários cujos rendimentos salariais sejam 
iguais a zero, ou seja, não tenham nenhum rendimento, a 
complementação de renda a que se refere o caput deste artigo 
passa a ser de 30% (trinta por cento).  
 
§2º Para os efeitos desta lei, rendimento bruto é o produto do 
capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos 
e pensões percebidos em dinheiro e os proventos de qualquer 
natureza sem qualquer dedução. 
 
Art. 3º Podem inscrever-se como beneficiários da 
complementação a que se refere o artigo anterior todas as 
pessoas residentes no País, maiores de 25 (vinte e cinco) anos 
e que aufiram rendimentos brutos mensais inferiores ao limite 
mencionado no art. 2, ressalvadas as que se enquadrem nas 
disposições do parágrafo único deste artigo.  
 
Parágrafo único. A participação do PGRM é vedada enquanto 
persistir o impedimento, à pessoa que:  
 
I – estiver cumprindo pena de privação de liberdade;  
II – estiver em débito com a Fazenda Pública, inscrito na 
Dívida Ativa da União, inclusive na qualidade de sócio ou 
administrador responsável por pessoa jurídica que se encontrar 
nessa situação.  
 
Art. 4º O cadastramento de beneficiários e a operacionalização 
do PGRM realizar-se-ão, de conformidade com as normas 
estabelecidas em regulamento desta lei, a ser expedido pelo 
Poder Executivo, até 60 (sessenta) dias após sua publicação.  
 
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá firmar convênios 
com a rede bancária do País, com a Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos ou com qualquer outra entidade 
prestadora de serviços, de direito público ou privado, visando 
ao cumprimento do disposto neste artigo.  
 
Art. 5º O beneficiário do PGRM que prestar declarações falsas 
ou usar de qualquer outro meio para obtenção de vantagens 
ilícitas será excluído do Programa pelo prazo de 5 (cinco) anos 
ou definitivamente, se reincidente.  
 

O Congresso Nacional decreta: 
 
Art. 1º Fica instituído o Programa de Garantia de Renda 
Mínima – PGRM, que beneficiará, sob a forma de imposto 
de renda negativo, todas as pessoas residentes no País, 
maiores de vinte e cinco 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 a trinta por cento, mediante aplicação do índice 
adotado para a atualização monetária dos tributos federais, 
realizando-se a primeira correção, excepcionalmente, em 
janeiro de 1995, com base nos preços vigentes no mês de abril 
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 equivalente a 
trinta por cento da diferença entre estes rendimentos e o 
limite estabelecido no artigo anterior. 
 
§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 do 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 sessenta anos; 
II – em 1996, os maiores de cinquenta e cinco anos; 
III – em 1997, os maiores de cinquenta anos; 
IV – em 1998, os maiores de quarenta e cinco anos; 
V – em 1999, os maiores de quarenta anos; 
VI – em 2000, os maiores de trinta e cinco anos; 
VII – em 2001, os maiores de trinta anos; 
VIII – em 2002, os maiores de vinte e cinco anos.  
 
Art. 4º - Ao Poder Executivo é facultado:  
 
I – em função da disponibilidade de recursos e de experiência 
acumulada na execução do PGRM: 
a) elevar a alíquota prevista no caput do art. 2º desta Lei até 

cinquenta por cento; 
b) implantar o PGRM em período mais breve do que o 

previsto no art. 3º desta Lei, desde que mantido o critério 
de abrangência por idade.  

 
II – celebrar convênios com:  
a) Estado e Municípios, visando à fiscalização do PGRM;  
b) a rede bancária do País, a Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos ou qualquer outra entidade prestadora de 
serviços, de direito público ou privado, visando ao 
cumprimento desta Lei.  
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Parágrafo único. O beneficiário do PGRM que houver 
recebido qualquer benefício mediante utilização dos artifícios 
a que se refere este artigo será obrigado a efetuar o 
ressarcimento integral da importância recebida, corrigida 
monetariamente com base no INPC ou qualquer outro índice 
oficial que o substituir, nas condições que forem fixadas no 
regulamento desta lei.  
 
Art. 6º O custeio do PGRM far-se-á mediante dotação 
orçamentária específica, a ser consignada no Orçamento da 
União a partir do exercício financeiro de 1993.  
 
Art. 7º Até 30 de junho de 1992, o Poder Executivo enviará ao 
Congresso Nacional proposta de substituição da despesa ou de 
aumento da receita orçamentária, de modo a viabilizar a 
execução do programa instituído por esta lei.  
 
Art. 8º O Poder Executivo instituirá programa e projetos que 
tenham por finalidade a ampliação da oferta de serviços e bens 
de consumo populares, de modo a atender ao crescimento da 
demanda decorrente da aplicação desta lei.  
 
Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 1993.  
 
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

Art. 5º O PGRM será custeado com dotação orçamentária 
específica, a ser consignada no Orçamento da União a partir 
do exercício financeiro de 1995.  
 
Parágrafo único – A partir de 1994, os projetos de lei relativos 
a planos plurianuais e a 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 serviços e bens de 
consumo populares, de modo a atender ao 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 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 concorre 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 nunca 
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. 10 O dispêndio com o custeio do Programa instituído por 
esta Lei não poderá ultrapassar o limite de três e meio por 
cento do PIB.  
 
Art. 11 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 
1995. 
 
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.  
 

Fonte: elaboração própria, com transcrição integral dos projetos de lei referenciados.  
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Anexo A – Projeto de Lei do Senado nº 80, de 1991 e Projeto de Lei nº 2.561, de 1992. 
 

 
Fonte: http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD24MAR1992.pdf#page=10. Acesso em: 05 ago. 2021.  
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Fonte: http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD24MAR1992.pdf#page=10. Acesso em: 05 ago. 2021.  
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Fonte: http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD24MAR1992.pdf#page=10. Acesso em: 05 ago. 2021.  
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Anexo B – Pronunciamento do Senador Eduardo Suplicy, à época da tramitação do 
Projeto de Lei do Senado nº 80, de 1991 – Sessão de 17/04/1991.  
 

 

Fonte: https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/6104?sequencia=22. Acesso em: 05 ago. 2021.  
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Fonte: https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/6104?sequencia=23. Acesso em: 05 ago. 2021.  
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Fonte: https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/6104?sequencia=24. Acesso em: 05 ago. 2021.  
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Fonte: https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/6104?sequencia=25. Acesso em: 05 ago. 2021.  
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Fonte: https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/6104?sequencia=26. Acesso em: 05 ago. 2021.  
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Fonte: https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/6104?sequencia=27. Acesso em: 05 ago. 2021.  
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Fonte: https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/6104?sequencia=28. Acesso em: 05 ago. 2021.  
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Anexo C – Pronunciamento do Senador Eduardo Suplicy, à época da tramitação do 
Projeto de Lei do Senado nº 80, de 1991 – Sessão de 17/05/1991.  
 

 
Fonte: https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/6112?sequencia=20. Acesso em: 05 ago. 2021. 
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Fonte: https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/6112?sequencia=21. Acesso em: 05 ago. 2021. 
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Anexo D – Pronunciamento do Senador Eduardo Suplicy, à época da tramitação do 
Projeto de Lei do Senado nº 80, de 1991 – Sessão de 04/06/1991.  

 

 
Fonte: https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/6125?sequencia=91&sequenciaFinal=100. Acesso em: 05 ago. 2021. 
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Fonte: https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/6125?sequencia=91&sequenciaFinal=100. Acesso em: 05 ago. 2021. 
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Anexo E – Pronunciamento do Senador Eduardo Suplicy, à época da tramitação do 
Projeto de Lei do Senado nº 80, de 1991 – Sessão de 16/10/1991.  

 

 
Fonte: https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/6204?sequencia=34. Acesso em: 05 ago. 2021. 
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Fonte: https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/6204?sequencia=35. Acesso em: 05 ago. 2021. 
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Anexo F – Pronunciamento do Senador Eduardo Suplicy, à época da tramitação do 
Projeto de Lei do Senado nº 80, de 1991 – Sessão de 05/12/1991. 
 

 
Fonte: https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/6234?sequencia=46. Acesso: 05 ago. 2021. 
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Fonte: https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/6234?sequencia=47. Acesso em: 05 ago. 2021.  
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Fonte: https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/6234?sequencia=48. Acesso em: 05 ago. 2021. 
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Fonte: https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/6234?sequencia=49. Acesso em: 05 ago. 2021. 
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Fonte: https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/6234?sequencia=50. Acesso em: 05 ago. 2021. 
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Fonte: https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/6234?sequencia=51. Acesso em: 05 ago. 2021. 
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Fonte: https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/6234?sequencia=52. Acesso em: 05 ago. 2021. 
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Fonte: https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/6234?sequencia=53. Acesso em: 05 ago. 2021. 

 

 
 
 
 
 



 159 

 
Fonte: https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/6234?sequencia=54. Acesso em: 05 ago. 2021. 
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Fonte: https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/6234?sequencia=55. Acesso em: 05 ago. 2021. 
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Fonte: https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/6234?sequencia=56. Acesso em: 05 ago. 2021. 
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Anexo G – Pronunciamento do Senador Eduardo Suplicy, à época da tramitação do 
Projeto de Lei do Senado nº 80, de 1991 – Sessão de 12/12/1991.  
 

 
Fonte: https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/6239?sequencia=70. Acesso em: 05 ago. 2021. 
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Fonte: https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/6239?sequencia=71. Acesso em: 05 ago. 2021. 
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Fonte: https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/6239?sequencia=72. Acesso em: 05 ago. 2021. 
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Fonte: https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/6239?sequencia=73. Acesso em: 05 ago. 2021. 

 

 
 
 
 
 
 



 166 

Anexo H – Pronunciamento do Senador Eduardo Suplicy, à época da tramitação do 
Projeto de Lei do Senado nº 80, de 1991 – Sessão de 14/12/1991.  
 
 

 
Fonte: https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/14856?sequencia=15. Acesso em: 05 ago. 2021.  
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Fonte: https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/14856?sequencia=16. Acesso em: 05 ago. 2021.  
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Anexo I – Pronunciamento do Senador Eduardo Suplicy, à época da tramitação do 
Projeto de Lei do Senado nº 80, de 1991 – Sessão de 17/12/1991.  
 

 

Fonte: https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/6244?sequencia=21. Acesso em: 05 ago. 2021.  
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Fonte: https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/6244?sequencia=22. Acesso em: 05 ago. 2021.  
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Fonte: https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/6244?sequencia=23. Acesso em: 05 ago. 2021.  
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Fonte: https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/6244?sequencia=24. Acesso em: 05 ago. 2021. 
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Fonte: https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/6244?sequencia=25. Acesso em: 05 ago. 2021. 
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 Fonte: https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/6244?sequencia=26. Acesso em: 05 ago. 2021. 
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Anexo J – Decreto nº 16.270, de 11 de janeiro de 1995, e Portaria nº 16, de 9 de fevereiro 
de 1995.  
 

 
Fonte: <https://www.dodf.df.gov.br/index/visualizar-arquivo/?pasta=1995/01_Janeiro/DODF%20010%2012-01-
1995&arquivo=DODF%20010%2012-01-1995.pdf>. Acesso em: 16 ago. 2021.  
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Disponível em: <https://www.dodf.df.gov.br/index/visualizar-arquivo/?pasta=1995/02_Fevereiro/DODF%20031%2010-02-1995&arquivo=DODF%20031%2010-02-1995.pdf>. Acesso em: 16 
ago. 2021.

Portaria nº 16, de 9 de fevereiro de 1995.  
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Anexo K – Projeto de Lei do Senado nº 266, de 2001. 
 

 
Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/3662?sequencia=44>. Acesso em: 16 ago. 2021. 

 
 
 
 



 177 

 

 
Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/3662?sequencia=44>. Acesso em: 16 ago. 2021. 
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Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/3662?sequencia=44>. Acesso em: 16 ago. 2021. 
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Anexo KA – Parecer nº 1.382, de 2002. 
 

 
Fonte: <https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/18796?sequencia=111&sequenciaFinal=120>. Acesso em: 18 ago. 
2021. 
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Fonte: <https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/18796?sequencia=111&sequenciaFinal=120>. Acesso em: 18 ago. 
2021. 
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Fonte: <https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/18796?sequencia=111&sequenciaFinal=120>. Acesso em: 18 ago. 
2021. 
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Fonte: <https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/18796?sequencia=111&sequenciaFinal=120>. Acesso em: 18 ago. 
2021. 
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Fonte: <https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/18796?sequencia=111&sequenciaFinal=120>. Acesso em: 18 ago. 
2021. 
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Fonte: <https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/18796?sequencia=111&sequenciaFinal=120>. Acesso em: 18 ago. 
2021. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 185 

 
Fonte: <https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/18796?sequencia=111&sequenciaFinal=120>. Acesso em: 18 ago. 
2021. 
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Anexo KB – Parecer da Comissão de Finanças e Tributação – PL nº 254-A/2003 
vinculado ao PLS nº 266/2001. Sessão de 08/10/2003. 
 

 
Fonte: <http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD11OUT2003.pdf#page=334>. Acesso em: 18 ago. 2021. 
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Fonte: <http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD11OUT2003.pdf#page=334>. Acesso em: 18 ago. 2021. 
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Fonte: <http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD11OUT2003.pdf#page=334>. Acesso em: 18 ago. 2021. 
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Fonte: <http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD11OUT2003.pdf#page=334>. Acesso em: 18 ago. 2021. 
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Fonte: <http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD11OUT2003.pdf#page=334>. Acesso em: 18 ago. 2021. 
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Fonte: <http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD11OUT2003.pdf#page=334>. Acesso em: 18 ago. 2021. 
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Fonte: <http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD11OUT2003.pdf#page=334>. Acesso em: 18 ago. 2021. 
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Fonte: <http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD11OUT2003.pdf#page=334>. Acesso em: 18 ago. 2021. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 194 

 
Fonte: <http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD11OUT2003.pdf#page=334>. Acesso em: 18 ago. 2021. 
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Fonte: <http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD11OUT2003.pdf#page=334>. Acesso em: 18 ago. 2021. 
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Anexo KC – Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação – PL nº 
254-A/2003 vinculado ao PLS nº 266/2001. Sessão de 27/11/2003. 
 

 
Fonte: <http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD28NOV2003.pdf#page=367>. Acesso em: 18 ago. 2021. 
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Fonte: <http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD28NOV2003.pdf#page=367>. Acesso em: 18 ago. 2021. 
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Fonte: <http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD28NOV2003.pdf#page=367>. Acesso em: 18 ago. 2021. 
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Anexo KD – Pronunciamento do Senador Eduardo Suplicy, à época da tramitação 
do PLS nº 266/2001 – Sessão de 04/12/2001. 
 

 
Fonte: <https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/3662?sequencia=25>. Acesso em: 18 ago. 2021. 
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Fonte: < https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/3662?sequencia=26>. Acesso em: 18 ago. 2021. 
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Fonte: < https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/3662?sequencia=27>. Acesso em: 18 ago. 2021. 
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Fonte: <https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/3662?sequencia=28>. Acesso em: 18 ago. 2021. 
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Fonte: <https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/3662?sequencia=29>. Acesso em: 18 ago. 2021. 
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Anexo KE – Pronunciamento do Senador Eduardo Suplicy, à época da tramitação 
do PLS nº 266/2001 – Sessão de 10/12/2002. 
 

 
Fonte: <https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/1541?sequencia=271>. Acesso em: 18 ago. 2021. 
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Anexo KF – Pronunciamento do Senador Eduardo Suplicy, à época da tramitação 
do PLS nº 266/2001 – Sessão de 13/08/2003. 
 

 
Fonte: <https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/1047?sequencia=80>. Acesso em: 18 ago. 2021. 
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Fonte: <https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/1047?sequencia=81>. Acesso em: 18 ago. 2021. 
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Fonte: <https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/1047?sequencia=82>. Acesso em: 18 ago. 2021. 
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Anexo KG – Pronunciamento do Senador Eduardo Suplicy, à época da tramitação 
do PLS nº 266/2001 – Sessão de 28/11/2003. 
 

 
Fonte: <https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/1233?sequencia=116>. Acesso em: 18 ago. 2021. 
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Fonte: <https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/1233?sequencia=117>. Acesso em: 18 ago. 2021. 
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Anexo L – Lei nº 10.835, de 8 de janeiro de 2004.  

 

Disponível em: < 
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=1&data=09/01/2004&totalArquivos=72
>. Acesso em: 16 ago. 2021. 
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Anexo M – A garantia de renda mínima, por Eduardo Matarazzo Suplicy, 
publicado, na Folha de São Paulo, em 18/04/1991. 
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Anexo N – O Brasil, se quiser, pode eliminar a miséria, por Eduardo Matarazzo 
Suplicy, publicado, na Folha de São Paulo, em 18/10/1991. 
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Anexo O – As pessoas em primeiro lugar, para valer, por Eduardo Matarazzo 
Suplicy, publicado, na Folha de São Paulo, em 15/02/1995. 
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Anexo P – A aceitação da renda mínima, por Eduardo Matarazzo Suplicy, 
publicado, na Folha de São Paulo, em 06/05/1996. 
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Anexo Q – Progresso social insatisfatório, por Eduardo Matarazzo Suplicy, 
publicado, na Folha de São Paulo, em 28/12/1996. 
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Anexo R – A renda mínima pronta para ser votada, por Eduardo Matarazzo 
Suplicy, publicado, na Folha de São Paulo, em 21/05/1997. 
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Anexo S – Um debate para São Paulo, por Eduardo Matarazzo Suplicy, publicado, 
na Folha de São Paulo, em 06/06/2000. 
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Anexo T – Sou candidato à Presidência para vencer, por Eduardo Matarazzo 
Suplicy, publicado, na Folha de São Paulo, em 26/04/2001. 
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Anexo U – Um Brasil justo e civilizado, por Eduardo Matarazzo Suplicy, publicado, 
na Folha de São Paulo, em 17/03/2002. 
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Anexo V – Democracia e paz no Iraque, por Eduardo Matarazzo Suplicy, publicado, 
na Folha de São Paulo, em 12/06/2003. 
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Anexo W – O imposto de renda negativo – o carinho do leão, por Fernando Antônio 
Hadba, publicado, na Folha de São Paulo, em 03/01/1992. 
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Anexo X – A proposta de renda mínima, por Luiz Carlos Bresser Pereira, publicado, 
na Folha de São Paulo, em 08/10/1993. 
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Anexo Y – ‘Milagre’ dos anos 70 reduziu pobreza, por Carlos Alberto Sardenberg, 
e outros artigos da Reportagem Local publicados na Folha de São Paulo, em 
26/06/1994.  
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Anexo Z – Documento avalia possível governo Lula, por Antônio Carlos Seidl, 
publicado, na Folha de São Paulo, em 11/07/1994.  
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Anexo A1 – Uma utopia realista para o Brasil de hoje, por Philippe Van Parijs, 
publicado, na Folha de São Paulo, em 06/10/1994.  
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Anexo B1 – Projeto deve receber R$ 200 mi em 1999, por Reportagem Local, 
publicado, na Folha de São Paulo, em 26/09/1998. 
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Anexo C1 – Renda mínima será prioridade, por Reportagem Local, publicado, na 
Folha de São Paulo, em 03/10/1998. 
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Anexo D1 – Vitória fortalece Suplicy no PT paulista, por Clóvis Rossi, publicado, na 
Folha de São Paulo, em 05/10/1998. 
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Anexo E1 – Deus salve as criancinhas, por Eliane Cantanhêde, publicado, na Folha 
de São Paulo, em 06/04/1999. 
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Anexo F1 – Programa de renda mínima sai do papel, por Daniela Falcão e William 
França, publicado, na Folha de São Paulo, em 24/04/1999. 
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Anexo G1 – Suplicy reclama de desinteresse do PT, por Reportagem Local, 
publicado, na Folha de São Paulo, em 19/10/1999. 
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Anexo H1 – Pobreza e garantia de renda mínima, por José Márcio Camargo, 
publicado, na Folha de São Paulo, em 26/12/1991. 
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Anexo I1 – Os miseráveis, por José Márcio Camargo, publicado, na Folha de São 
Paulo, em 28/03/1993. 
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Anexo J1 – Propostas pouco afetam pobreza real, por Marcelo Leite, e outros artigos 
da Reportagem Local publicados na Folha de São Paulo, em 26/06/1994. 
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Anexo K1 – Economia social de mercado, por Antônio Delfim Netto, publicado, na 
Folha de São Paulo, em 11/01/1995.  
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Anexo L1 – Renda mínima, por Antônio Delfim Netto, publicado, na Folha de São 
Paulo, em 18/01/1995.  
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Anexo M1 – Uma alternativa que se abre, por José Roberto Magalhães Teixeira; Os 
miseráveis 2, por José Márcio Camargo; Pretensão fatal, por Ubiratan Iorio – 
artigos publicados, na Folha de São Paulo, em 12/08/1995.  
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Anexo N1 – Renda mínima requer aperfeiçoamento, por Reportagem local, 
publicado, na Folha de São Paulo, em 29/10/1995.  
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Anexo O1 – Ajuda para 35 milhões custaria R$ 7 bi, por Fernando Rodrigues, José 
Roberto de Toledo e André Lahôz; Aluno da escola dá salário para famílias, por 
Marta Salomon; Programa é opção a aumento de salário, por Gilberto Dimenstein 
– artigos publicados, na Folha de São Paulo, em 28/04/1996.  
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Anexo P1 – Só se Deus fosse brasileiro, por Eliane Cantanhêde, publicado, na Folha 
de São Paulo, em 03/10/1997. 
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Anexo Q1 – PT oficializa pré-candidatura de Suplicy, por Lucas Figueiredo,  
publicado, na Folha de São Paulo, em 04/12/2000. 
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Anexo R1 – Suplicy decide manter disputa com Lula, por Kennedy Alencar, 
publicado, na Folha de São Paulo, em 21/04/2001. 
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Anexo S1 – Suplicy diz que é ‘marginalizado’ pelo PT, por Renata Lo Prete, 
publicado, na Folha de São Paulo, em 12/12/2001. 
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Anexo T1 – Cúpula do PT reage a Suplicy para isolá-lo, por Fábio Zanini, publicado, 
na Folha de São Paulo, em 13/12/2001. 
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Anexo U1 – Marchezan e o Bolsa-Escola, por Eduardo Graeff, publicado, na Folha 
de São Paulo, em 21/02/2002. 
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Anexo V1 – Obsessão reconhecida, nota publicada, na Folha de São Paulo, em 
01/05/2003. 
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Anexo W1 – Programa de governo – Fernando Henrique Cardoso (PSDB-SP) – 
1994: “Mãos à obra, Brasil: proposta de governo”. 
 

 
Fonte: <https://static.scielo.org/scielobooks/b27wf/pdf/cardoso-9788599662663.pdf>. Acesso em: 17 ago. 2021. 
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Fonte: <https://static.scielo.org/scielobooks/b27wf/pdf/cardoso-9788599662663.pdf>. Acesso em: 17 ago. 2021. 
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Fonte: <https://static.scielo.org/scielobooks/b27wf/pdf/cardoso-9788599662663.pdf>. Acesso em: 17 ago. 2021. 
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Anexo X1 – Programa de governo – Luiz Inácio Lula da Silva (PT-SP) – 1994: 
“Lula Presidente: uma revolução democrática no Brasil”. 
 

 
Fonte: <https://fpabramo.org.br/csbh/wp-content/uploads/sites/3/2017/04/02-basesdoprogramadegov.pdf>. Acesso 
em: 17 ago. 2021. 
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Fonte: <https://fpabramo.org.br/csbh/wp-content/uploads/sites/3/2017/04/02-basesdoprogramadegov.pdf>. Acesso 
em: 17 ago. 2021. 
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Anexo Y1 – Programa de governo – Fernando Henrique Cardoso (PSDB-SP) – 
1998.  
 

 
Fonte: Acervo Folha de São Paulo.  
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Anexo Z1 – Programa de governo – Luiz Inácio Lula da Silva (PT-SP) – 1998: 
“União do povo: muda Brasil”. 
 

 
Fonte: < https://fpabramo.org.br/csbh/wp-content/uploads/sites/3/2017/04/06-uniaodopovomudabrasil.pdf>. Acesso 
em: 17 ago. 2021. 
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Anexo A2 – Programa de governo – José Serra (PSDB-SP) – 2002: “Trabalho e 
progresso para todos”.  
  

 
Fonte: <https://pt.slideshare.net/grcmoreira/jose-serra-programa-presidencia-2002?from_action=save>. Acesso em: 
17 ago. 2021. 



 259 

 
Fonte: <https://pt.slideshare.net/grcmoreira/jose-serra-programa-presidencia-2002?from_action=save>. Acesso em: 
17 ago. 2021. 
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Anexo B2 – Programa de governo – Luiz Inácio Lula da Silva (PT-SP) – 2002: 
“Lula 2002”. 
 

 
Fonte: <https://fpabramo.org.br/csbh/wp-content/uploads/sites/3/2017/04/09-concepcaoediretrizesdoprog.pdf>. 
Acesso em: 17 ago. 2021. 
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Fonte: <https://fpabramo.org.br/csbh/wp-content/uploads/sites/3/2017/04/09-concepcaoediretrizesdoprog.pdf>. 
Acesso em: 17 ago. 2021. 
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Anexo C2 – Programa de governo – Geraldo Alckmin (PSDB-SP) – 2006: “Por um 
Brasil decente” 
 

 
Fonte: <https://pt.slideshare.net/grcmoreira/programa-de-governo-alckmin-presidente-2006>. Acesso em: 17 ago. 
2021. 
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Fonte: <https://pt.slideshare.net/grcmoreira/programa-de-governo-alckmin-presidente-2006>. Acesso em: 17 ago. 
2021. 
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Anexo D2 – Programa de governo – Luiz Inácio Lula da Silva (PT-SP) – 2006: 
“Lula de novo com a força do povo”. 
 

 
Fonte:  <https://fpabramo.org.br/csbh/wp-content/uploads/sites/3/2017/04/Programa_de_governo_2007-2010.pdf>. 
Acesso em: 17 ago. 2021. 

 


