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1. RESUMO 
 

Este trabalho analisa aspectos do Programa Bolsa Família (PBF) no município de 

São José do Rio Preto (SJRP/SP), sob à ótica do direito à assistência social. O PBF, 

instituído pela lei 10.836/04, é ferramenta de proteção social e se constitui por ações 

de transferência de renda, de formação e por condicionalidades. Diante da proteção 

à dignidade da pessoa humana, cidadania e da tentativa de erradicação da pobreza 

e de diminuição das desigualdades sociais (CF, artigos 1o, II e III e 3o, III) o PBF 

passa a ser compreendido segundo as circunstâncias sociais da sua criação. Tema 

recorrente, o PBF tem sido pouco discutido e estudado por juristas e estudantes de 

direito.  Isto posto, esta investigação discute o atual modelo estabelecido pelo PBF, 

a sua relação com políticas públicas e avalia o perfil sócio-jurídico do programa 

frente os objetivos constitucionais mencionados. Levanta dados estruturados pelo 

IBGE e pelo MDS, e informações sobre o PBF em SJRP-SP.  

 
2. INTRODUÇÃO 
 

Os direitos humanos, incorporados pela Constituição Federal de 1988, 

são fundamentais e instituem condições (mínimas ou essenciais) para o atendimento 

das necessidades humanas. Os direitos sociais, descritos no artigo 6o da 

Constituição que, segundo Sarlet (2007, p. 47) “[...] outorgam aos indivíduos direitos 

a prestações sociais estatais, (...) revelando uma transição das liberdades formais 

abstratas para as liberdades materiais concretas”. O direito à assistência social e a 

análise do Programa Bolsa Família se inserem nesse contexto de discussão e 

efetivação de direitos sociais.  

 

3. OBJETIVOS 
 
- Compreender os direitos sociais ante sua relação com as políticas públicas e 

analisar o direito à assistência social a partir do PBF e dos princípios da erradicação 

da pobreza e da diminuição das desigualdades sociais e regionais; 

- Conhecer o Programa Bolsa Família (PBF) e levantar e analisar os dados do 

PBF em São José do Rio Preto;  

- Integrar discentes e comunidade acadêmica face à realidade local, a partir da 



divulgação do tema no Direito,  contribuindo tanto para a cidadania como para uma 

formação consciente do discente. 

 

4. METODOLOGIA 
 

A pesquisa, a partir dos métodos fenomenológico e dedutivo, envolve o 

levantamento bibliográfico sobre os direitos sociais, e o direito à assistência social. A 

partir de fichamentos, compreende o processo de positivação dos direitos 

mencionados. Simultaneamente, o grupo analisa a legislação aplicável e a realidade 

de São José do Rio Preto, com dados referentes ao Programa já configurados pelo 

IBGE e pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e com 

dados empíricos disponíveis sobre o programa em São José do Rio Preto e obtidos 

junto ao Cadastro Único do município.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 
 

Instituído pela Medida Provisória 132/2003, convertida na lei nº 

10.836/04 o Programa Bolsa Família (PBF) foi regulamentado pelo decreto 5.209/04 

e estabelece ações integradas à Política Nacional de Assistência Social, e que 

visam garantir o direito à alimentação associado à medidas para garantir a 

autonomia da família, por via da transferência de renda e de cursos de formação. O 

Programa estabelece condicionalidades tais quais a frequência escolar e o 

acompanhamento da condição de saúde das crianças e adolescentes envolvidos.   

O PBF é dirigido para beneficiar famílias com crianças e adolescentes 

com até 17 anos, cujos rendimentos estejam abaixo da linha de pobreza 

estabelecida. O limite varia de até R$ 60 para famílias classificadas em situação de 

“extrema pobreza”, e até R$ 120 para as famílias que forem consideradas “pobres”. 

Os valores recebidos variam de R$ 20 até R$ 182, com critérios de pobreza e de 

quantidade de filhos existentes nas famílias favorecidas. 

Avaliar o PBF sob a ótica do direito positivo, e com viés sociológico de 

efetivação de direitos torna-se tarefa que envolve tanto preocupações doutrinárias 

quanto factuais e que revelam parcela do panorama atual da realidade brasileira.  

Os direitos sociais, designados por serem direitos de prestação do Estado, 

concretizam a justiça social em relação de desigualdades fáticas. Através de 



programas sociais garante-se o melhor acesso e efetivação de determinados bens 

ou serviços (direitos sociais). 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
 

Os direitos sociais e a assistência social encontram-se em processo 

constante de efetivação no Brasil, especialmente por um conjunto de ações 

planejadas pelo Estado, dentre as quais o PBF. A transferência de renda ainda é 

reduzida e muitos permanecem em condição de pobreza. Na condição de programa, 

o Bolsa Família não apresenta uma porta de saída para a produtividade, 

emancipação socioeconômica das famílias, e admite críticas de “assistencialismo”, 

não produzindo a diminuição das notórias desigualdades sociais. (CARVALHO, 

FERNANDES, 2009, p. 369). Apesar disso, o benefício vem gerando melhorias no 

quadro social. Instalado o paradoxo, o indicativo é o de que o programa alivia a 

pobreza mas, isoladamente, não produz significativas mudanças na estrutura social, 

senão se combinado com políticas sociais e ações de empoderamento das famílias.  
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