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Simpósio: 22 - POLÍTICAS PÚBLICAS, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL 
 
 RESUMO: Com base na Teoria das Capacidades de Martha Nussbaum, e das doutrinas da 
proteção social, a presente investigação volta-se para o sentido da proteção integral e do direito 
de todos e não de quase todos da Pessoa com Deficiência no Brasil. Embasamos  nossa proposta 
nos artigos 1º. e 4º. , in verbis: Artigo  1o  É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em 
condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com 
deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania; e Art. 4o  Toda pessoa com deficiência 
tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie 
de discriminação, da  Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Sabido que a destinação de recursos 
públicos depende de caráter interpretativo do operador, mas de uma demanda social que se 
reveste de carência e necessidades urgentes, a teoria da “reserva do possível” ambienta-se no 
Estado de direito liberal. Essa união informa que o gozo dos benefícios dependerá de recursos 
previstos orçamentariamente. Para a fruição dos direitos às prestações estatais, os recursos 
sempre serão insuficientes. Muitas vezes, a mera distribuição de benefícios mínimos e 
atendimentos reduzidos, reproduzem situações e estruturas sociais desumanas e alheias aos 
direitos consolidados na Constituição. Portanto, a judicialização de questões inerentes a direitos 
sociais prestacionais gera demanda social que necessita do deslocamento da política social do 
poder legislativo para os tribunais. Neste tocante, o critério de viabilidade orçamentária baseado 
na teoria do reserva do possível quase sempre relativizado expõe a desigualdade cultural, 
econômica e sócio- jurídica evocando que o direito dos mais pobres é direito de quase todos, 
malgrado o   direito à cidadania e da dignidade da pessoa humana constar no direito à vida e ao 
bem-estar como valores essenciais da república. A destinação de um “mínimo existencial” é 
estendida na medida da definição da essencialidade do bem prestado pelo Estado. O conteúdo 
emanado das normas que grafam enunciados explicativos acerca do mínimo existencial 
recepciona também os déficits oriundos dos gastos públicos que serão considerados. Portanto, 
os direitos sociais expressos em mínimos existenciais sempre serão dependentes de critérios 
qualificadores dos reais direitos da pessoa humana. Pelo exposto abordaremos o preceito da 
“ igualdade de oportunidades”, o direito de cidadania e de proteção via políticas públicas no 
sistema de seguridade social para os deficientes e nos termos do ordenamento jurídico (Estatuto 
da Pessoa com Deficiência). 
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