
Teoria do Mínimo Existencial e Promoção dos Direitos 

Fundamentais 

Autor: Jônatas do Prado Reis 

Orientador: Prof. Dr. José Alcebíades de Oliveira Júnior 

Grupo de Estudo: Direitos Fundamentais e Novos Direitos 

- CNPQ 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Faculdade 

de Direito 

 
Mínimo existencial é aquilo que é necessário para a existência digna. 

(Corte Constitucional da Alemanha) 

 
A nossa civilização atual oferece muitos recursos, mas uma quantidade 

enorme de pessoas ainda está longe de possuir uma existência digna. Uma 

forma do Direito buscar mudar isso é através de um conceito de mínimo 

existencial que deve ser juridicamente protegido, o conteúdo mínimo dos 

direitos fundamentais. 

O tema ainda é menos desenvolvido no Brasil do que em outros países, e a 

pesquisa tem por objetivo demonstrar de que forma o conceito vem sendo 

trabalhado na doutrina e jurisprudência nacionais e internacionais, de forma 

a apontar caminhos para que o conceito possa ser melhor utilizado no nosso 

país como uma importante ferramenta de inclusão social. 

 

John Rawls considera que um sistema 
social deve ser justo independente das 
circunstâncias que venham a ocorrer. 
Para isso, deve haver  um mínimo 
social, através de salário-família e 
subvenções especiais em casos de 
doença e desemprego e ainda de um 
suplemento gradual de renda. 

A Suprema Corte dos Esta- 
dos Unidos tem firmado a  
doutrina de que o mínimo 
existencial pode surgir da 
intersecção de interesses 
fundamentais nos direitos 
econômicos, políticos e  
sociais, chegando a falar  
em minimun protection. 

 

“Todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de 
assegurar, a si e à sua família, saúde e bem-estar, inclusive 
alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os 
serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso 
de desemprego, doença, invalidez, velhice ou outros casos 
de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora 
do seu controle.” 
Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU,  de 1948. 


