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O QUE MAIS DÓI 

Patativa do Assaré 

O que mais dói não é sofrer saudade 

Do amor querido que se encontra ausente 

Nem a lembrança que o coração sente 

Dos belos sonhos da primeira idade. 

Não é também a dura crueldade 

Do falso amigo, quando engana a gente, 

Nem os martírios de uma dor latente, 

Quando a moléstia o nosso corpo invade. 

O que mais dói e o peito nos oprime, 

E nos revolta mais que o próprio crime, 

Não é perder da posição um grau. 

É ver os votos de um país inteiro, 

Desde o praciano ao camponês roceiro, 

Pra eleger um presidente mau. 



 
 
 
 

 

RESUMO 

 

 Este trabalho trata-se de um estudo qualitativo que tem por finalidade discorrer acerca 

do caráter de direito fundamental social da Assistência Social no ordenamento jurídico 

brasileiro. A Constituição Federal determinou ao estado o dever de prestar assistência social, a 

quem dela necessitar. Este estudo se pretende, por meio da revisão bibliográfica, dar ênfase ao 

Benefício de Prestação Continuada – BPC, um benefício no valor mensal de um salário mínimo 

destinado a idosos e pessoa com deficiência que não tenham condição de prover seu sustento. 

O que se pretende verificar é se as normas que regulam o acesso a este benefício, ao estabelecer 

critérios restritivos, não estariam em conflito com a própria Constituição Federal, ao impor 

óbices ao adimplemento de um direito fundamental. 

Palavras-Chave: Assistência Social. BPC. Direitos Fundamentais. Igualdade. Direitos sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

ABSTRACT 

  

This work is a qualitative study that has the purpose of discussing social assistance as a 

Fundamental Right in Brazilian legal system. The Federal Constitution mandated the state to 

provide social assistance to those who need it. This study intends, through bibliographic review, 

to emphasize the Continuous Cash Benefit (Benefício de Prestação Continuada – BPC), which 

consists of the payment of a minimum wage for the elderly and disabled persons who are not 

able to provide for their livelihood. What we want to verify is whether the norms that regulate 

access to this benefit, when establishing restrictive criteria, would not be in conflict with the 

Federal Constitution itself, by imposing obstacles to the enforcement of a fundamental right.  

Keywords: Social Assistance. BPC. Fundamental rights. Equality. Social rights. 
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INTRODUÇÃO 

 

A República Federativa do Brasil, conforme expresso na Constituição Federal de 

1988, estabeleceu como um de seus fundamentos o princípio da dignidade da pessoa humana, 

e dentre seus objetivos, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais. Esses objetivos só podem ser alcançados por meio de políticas públicas 

eficientes, as quais dependem, necessariamente, do adequado amparo jurídico-normativo. 

A Constituição de 1988 significou grande avanço no campo da proteção social e 

alicerçou a obrigação do Estado em proporcionar seguranças conhecidas como direitos 

fundamentais sociais:  a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, 

a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. (BRASIL, 1988). 

O objeto do presente estudo está insculpido nos arts. 6º, 194, 203 e 204 da 

Constituição Federal, que previram, no capítulo destinado aos direitos sociais, e no título 

referente à ordem social, a assistência social enquanto política pública e direito social e, em 

especial, atém-se ao Benefício de Prestação Continuada – BPC, que se constitui na garantia de 

um salário mínimo mensal destinado ao idoso e à pessoa com deficiência que não tiver 

condições de prover seu sustento ou de tê-lo provido por sua família. Este benefício é primeiro 

mínimo social garantido constitucionalmente (art. 203, inciso V). 

O objetivo geral da pesquisa foi demonstrar que a legislação infraconstitucional 

impôs óbices ao adimplemento, pelo poder público, de um direito fundamental social de caráter 

prestacional expressamente garantido pela Constituição Federal, que é o Benefício de Prestação 

Continuada, e em última instância, enfraqueceu a garantia constitucional à assistência social, 

elevada ao status de direito fundamental social pelo Constituinte Originário. 

Para este estudo, é relevante o fato de que, a assistência social, segundo comando 

constitucional, será prestada a quem dela necessitar com os objetivos de proteger a família, a 

maternidade, a infância, a adolescência, a velhice; amparar as crianças e adolescentes carentes; 

promover a integração ao mercado de trabalho; habilitar e reabilitar as pessoas portadoras de 

deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; e, por fim, garantir um salário 

mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir 

meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 

Nesse sentido, este trabalho propõe-se, pela via da revisão bibliográfica, a uma 

análise dos marcos jurídicos do direito à assistência social, com foco nos critérios de acesso ao 
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benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso, a partir de algumas das teorias 

hermenêuticas do constitucionalismo contemporâneo e de autores a ele correlatos, a fim de 

compreender o sistema de garantia de direitos que se encontram inseridos no seu escopo. 

O trabalho encontra-se dividido em três partes: a primeira, busca recapitular a 

construção e o reconhecimento da assistência social enquanto direito fundamental social e dever 

do Estado, e seu enquadramento como condição para a cidadania, bem como do próprio 

Benefício de Prestação Continuada, nesse contexto. 

O segundo capítulo propõe-se a um estudo dos direitos fundamentais sociais, com 

enfoque nos conceitos de igualdade e justiça social, a partir de um breve estudo da perspectiva 

de autores como DWORKIN, HABERMAS e RAWLS.  

Por fim, no terceiro e último capítulo passa-se à análise do Benefício de Prestação 

Continuada propriamente dito, seus antecedentes, sua previsão na Constituição Federal de 1988 

e da regulação infraconstitucional e infralegal que se seguiu, com enfoque particular nos 

critérios utilizados a concessão deste direito à luz dos conceitos supramencionados.  
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CAPÍTULO 1 – A ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO DIREITO FUNDAMENTAL 

SOCIAL  

 

 1.1  A CONSTRUÇÃO DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL NO 

BRASIL 

 

A Assistência Social, antes de constituir-se como direito fundamental social e como 

política pública brasileira, era concebida como uma proteção social cujas ações eram ditadas 

por valores subjetivos de moralidade, religiosidade e caridade. Em termos práticos, no Brasil, 

na sua origem, a assistência à sociedade existia apenas por meio de uma rede de proteção 

calcada em voluntarismo e ações de tutela da população empobrecida.   

A assistência não era considerada direto do cidadão e tampouco dever do estado. 

Potyara Pereira (2007, p. 64) elucida que “sua ação era ditada por valores e interesses que se 

confundiam com dever moral, vocação religiosa, sentimento de comiseração, ou, então, com 

práticas eleitoreiras, clientelistas e populistas”, e, portanto, nessa perspectiva, não estava 

baseada numa visão de cidadania. 

Essa concepção, que alocava a responsabilidade pelo atendimento a situações de 

vulnerabilidade no âmbito privado, longe da esfera política e normativa do Estado, demonstra 

que a assistência, em sua origem, esteve desacoplada de uma perspectiva universalista de 

direitos. A ações estabelecidas em seu âmbito eram frequentemente caracterizadas pelo ímpeto 

filantrópico ou por benesses políticas, e seu público identificado com o segmento da população 

vulnerável em função da renda, idade ou deficiência.  

Segundo Carolina Gabas Stucchi (2013, p. 113), em seus primórdios, o conceito de 

assistência social era inespecífico quanto a seu conteúdo e estava distante de constituir em um 

dever de proteção do Estado. Segundo a autora: 

O cerne da concepção pré-constituicional de assistência social é a atuação privada e 

pode ser resumida na ideia de um indivíduo altruísta que pratica o bem e ajuda o 

próximo. Essa concepção é muito presente até 1930, em que o estado não tinha 

qualquer atuação direta nessa área.  

O estabelecimento de um modelo estatal brasileiro de proteção social está inserido 

em um contexto amplo de recepção pelo estado de demandas de cunho social. A mudança que 

viria a ocorrer teve por força motriz a finalidade de propiciar a superação de situações de 
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necessidade geradas por fatores de contingência ou risco, por meio de um esforço coletivo a 

partir da compreensão de a responsabilidade e o custo dessas situações deveriam ser 

compartilhados pelos cidadãos e para tanto deveriam contar com respaldo em normas que 

estabelecessem a disciplina jurídica deste modelo. 

Num primeiro esforço nesse sentido, a Constituição Brasileira de 1824 estabeleceu, 

sem qualquer aplicação prática, uma tímida previsão de assistência a população carente, por 

meio da instituição dos denominados “socorros públicos”.  Não há, entretanto, no texto 

constitucional da época, qualquer menção concreta ao conteúdo desses socorros ou à sua 

operacionalização. 

É na década de 1930 que se tem o marco inicial de um sistema de proteção social, 

quando que o estado passa a atuar de forma significativa em áreas como educação, saúde, 

previdência. No âmbito desta última, começam a ser elaboradas as primeiras medidas de 

proteção social, principalmente sob a forma de legislações trabalhistas.  O Decreto no. 4.682 de 

23 de janeiro de 1923, mais conhecido como “Lei Elói Chaves” é o marco fundamental da 

previdência social no país, ao criar as Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs) para os 

trabalhadores.  

A emergente ação estatal ainda esteve permeada pela forte vinculação à ideia de 

mutualismo, no que tange à proteção dos trabalhadores, configurando-se uma proteção de 

caráter contributivo. As situações de vulnerabilidade e pobreza eram associadas a uma questão 

individual e notadamente culpabilizadora do indivíduo. Assim, o modelo estabelecido excluía 

do seu rol de segurados toda a população sem vínculo empregatício, ou seja, os incapazes de 

contribuir com o sistema.  

Para além dos primórdios da previdência social, passando por marcos como a 

Constituição de 1934 e pela criação do Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS), o Estado 

Brasileiro começa a desenvolver ações protetivas de caráter não-contributivo, e a atuar de forma 

subsidiária à atividade filantrópica da sociedade.  

Nesse contexto, a assistência ainda esteve situada no campo do dever moral, sendo 

premente a atuação do setor privado, por meio em especial das instituições religiosas, mas 

também na figura das associações, Santas Casas de Misericórdia, e outras entidades 

filantrópicas das mais diversas naturezas. O que se observa é a permanência do caráter de 

assistencialismo e filantropia das ações desenvolvidas, bem como a atuação indireta do Estado, 

principalmente sob a forma de subvenções e incentivos a estas instituições.  
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A atuação direta do Estado no campo da assistência social somente toma corpo a 

partir da década de 1940, com a criação da Fundação da Legião Brasileira de Assistência – 

LBA, cujo o objetivo inicial era de atender às famílias dos Pracinhas da 2ª. Guerra Mundial, e 

que posteriormente, foi  transformada em uma sociedade civil sem fins lucrativos, à qual foram 

incorporadas as ideias de atendimento materno-infantil e aos idosos e, finalmente, da atuação 

pública em prol da população em situações de vulnerabilidade e risco social, de maneira ampla.  

Segundo Adaílza Sposati (2003), essa participação do Estado ainda esteve 

impregnada pela característica de benemerência e de ação social, e não de direito fundamental, 

e notadamente de um caráter emergencial ou circunstancial, sem que houvesse, a partir da 

mudança das instituições, de fato uma dissociação da estrutura anterior e com presença 

marcante do voluntariado. A evolução na legislação nesse período, portanto, não representou 

uma mudança significativa no caráter da prestação estatal. 

Este cenário perdurou até meados da década de 1980 sem que houvessem avanços 

significativos no período ditatorial, mesmo com a criação, em 1977, de um Ministério da 

Previdência e Assistência Social.  O cenário político da época não foi solo fértil para o 

desenvolvimento dos direitos fundamentais sociais.  

Assim, mesmo com a presença estatal no campo assistência social, ainda não era 

possível falar em dever de proteção do estado, nem de direitos assistenciais e ainda menos de 

serviços e benefícios socioassistenciais exigíveis e judicializáveis por parte dos cidadãos 

brasileiros.  

A partir dessa breve perspectiva histórica, o que se pode observar na trajetória da 

Assistência Social no Brasil é a presença de duas características marcantes: de um lado o caráter 

de ação social beneficente, de ajuda aos pobres e desvalidos, a cargo da solidariedade religiosa 

ou da moral da sociedade e de outro a associação dessas ações a uma prática paternalista e 

clientelista por parte do Estado.  

É a Constituição Federal de 1988, denominada Constituição Cidadã pela sua 

amplitude na questão dos quesitos democracia e direitos fundamentais que estabelece, pela 

primeira vez em nível constitucional, que a assistência social é um direito fundamental social 

universal, regulamentado de forma autônoma e distinto daqueles direitos garantidos no contexto 

da previdência social, dedicando-lhe inclusive uma seção específica no título designado à 

“Ordem Social” (CF/88, arts. 203 e 204).  
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A promulgação da CF/88 representou, portanto, um marco para fins de 

consolidação deste direito ao consignar que  

Art. 194 A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos 

relativos à saúde, à previdência e à assistência social” (grifo nosso) (BRASIL, 1988).  

Tem-se estabelecido a partir deste momento o denominado “tripé da seguridade 

social”, que compreende um conjunto de ações de iniciativa dos poderes públicos e da própria 

sociedade com o objetivo de assegurar as três categorias de direitos epigrafadas.  

O sistema de seguridade social definido pela CF/88 estabeleceu a saúde como um 

direito de todos, independentemente de condição, a previdência como direito dos trabalhadores 

urbanos e rurais, garantida mediante prévia contribuição, e a assistência social como provisão 

a quem dela necessitar.  

O direito à assistência social, conforme previsão constitucional, funda-se sobre o 

princípio da universalidade de cobertura, de natureza incondicional, gratuita e que não prevê 

contrapartidas, constituindo-se um verdadeiro direito de crédito do cidadão e dever de prestação 

por parte do Estado, como parte integrante de um conjunto maior de ações que visam 

concretizar os objetivos e fundamentos do Estado Democrático de Direito.  

Para garantir a efetivação desse direito, o Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias - ADCT determinou o prazo de seis meses para a edição de norma regulamentadora 

da organização da seguridade social, e ao Congresso Nacional, o prazo de três meses para 

apreciação do projeto. As Leis Orgânicas da Saúde e da Previdência Social (Lei no. 8.080 e Lei 

no. 8212) e foram aprovadas em 1990 e 1991, respectivamente. 

No caso da Assistência Social, a primeira proposta de regulamentação, elaborada 

em colaboração com a Universidade de Brasília (UnB) e encaminhada ao Congresso Nacional 

em 1991, foi vetada integralmente pelo então presidente Fernando Collor de Mello, por 

considerar que não estava em consonância com o princípio de uma gestão prudente em virtude 

do compromisso posto de complementação pecuniária da renda, em referência ao Benefício de 

Prestação Continuada. 

A proposta legislativa que viria a se tornar a Lei Orgânica da Assistencia Social – 

LOAS (Lei 8.742/1993) só entrou em vigor cerca de cinco anos após a promulgação da CF/88, 

e mais uma vez, o principal ponto de dissenso nos debates que permearam sua negociação foram 

os critérios estabelecidos para concessão do BPC.    
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A Lei Orgânica da Assistência Social lançou as bases para a posterior instituição 

do Sistema Único de Assistência Social e a da Política Nacional de Assistência Social, 

instrumentos fundamentes para esse sistema de direitos, que iniciaram uma nova forma de 

gestão da política pública destinada a concretizá-lo, com princípios e diretrizes para 

funcionamento e coesão sistêmica. Posteriormente, as LOAS foi reforçada e modificada pela 

Lei nº 12.435/2011, que veio fornecer mais clareza e elementos mínimos necessários para a 

evolução deste ordenamento jurídico. 

Entretanto, a despeito do salto qualitativo e da profunda transformação no regime 

de proteção social, obtidos a partir da positivação constitucional da assistência social, tem-se 

um direito fundamental social que enfrentou (e ainda enfrenta) diversos desafios para se 

consolidar, muitos dos quais partem especificamente da própria legislação brasileira, que 

instituiu, por meio de critérios de acesso e testes de meios, óbices à consolidação deste direito 

de maneira plena.  

É premente a observação de que a existência da previsão constitucional e da 

legislação que se seguiu, são elementos necessários, porém não suficientes e por vezes 

conflitantes quando se trata da concretização do direito fundamental à assistência social.  

 

1.2   O RECONHECIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO DIREITO 

FUNDAMENTAL SOCIAL 

 

Conforme previamente demonstrado, até a promulgação da Constituição Federal de 

1988, a assistência social não dispunha de tratamento jurídico sistemático. É somente a partir 

dela que ocorre a inserção da assistência social no campo do direito, e não mais da filantropia 

ou da caridade, devendo ser prestada “a quem dela necessitar”. A CF/88 instituiu, portanto, o 

arcabouço jurídico para sua concepção enquanto conquista de cidadania, a partir de princípios 

de igualdade e justiça social, dando-lhe “um novo status e significado que não mais incorporava 

as antigas noções que a desfiguravam e estigmatizavam” (PEREIRA, 2007, p.65).  

Deste ponto em diante a regulamentação das três políticas que compõem a 

seguridade social afigurarou-se como desafio à sua concepção como direitos fundamentais 

sociais cuja prestação é obrigatória ao Estado. Esta dificuldade pode ser relacionada com o 
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próprio contexto histórico do qual derivavam e no qual estavam inseridas, em particular a 

assistência social: a despeito da Constituição Federal, prevalecia, no plano fático, sua 

associação a práticas simbióticas com a benevolência, a filantropia e o clientelismo. Isto posto, 

o que se pode afirmar é que a CF/88 lançou as bases para o reconhecimento formal da 

assistência social como direito fundamental social restando ainda um longo caminho a ser 

percorrido até sua concretização no plano material. 

Ainda assim, é patente que o reconhecimento constitucional da condição de direito 

impôs o rompimento normativo com a ideia de ajuda e demandou a criação de condições para 

sua garantia. Boschetti apud Silva (2012, p. 136) assim afirma: 

Ao reconhecer a assistência como direito, a Constituição de 1988 faz nascer um dever 

legal do Estado nesta área. Está colocada a oportunidade, pelo menos legalmente, para 

a assistência superar o status de ajuda filantrópica para se tornar uma política pública 

de proteção social partir de agora o governo é obrigado a dar forma e sentido a este 

setor, devendo estabelecer o lugar e os limites da relação público-privado. 

(BOSCHETTI, 2002, p.14) 

 

No cerne da ideia de proteção social estatal advogada pela CF/88 encontra-se o 

ideário de justiça social e de igualdade material entre os cidadãos, conceitos fundantes ao 

Estado Democrático de Direto, conforme se pretende debater a seguir.    

Nesse contexto, a assistência social compreende, muito mais que uma política 

pública, uma categoria de direito que precisa ser concretizada. E o art. 194 da Constituição 

Federal a inseriu no rol dos direitos compreendidos da seguridade social, os quais integram o 

catálogo de direitos e garantias fundamentais, gozando as prerrogativas inerentes a adoção 

desse regime, seja no plano material, seja no plano processual. 

Neste último aspecto e de relevância mencionar que relacionam-se, dentre outras 

coisas, sua exigibilidade pela via judicial e a disposição de mandamentos constitucionais 

específicos para sua defesa. Além disso, ao ser enquadrada como direito fundamental, a 

assistência social passa a possuir, em grau de igualdade com os demais direitos fundamentais, 

o status de cláusula pétrea. 

É interessante registrar a lição de Daniel Sarmento (2001, p. 24) a este respeito:  

No caso brasileiro, nossa Constituição referiu-se apenas aos "direitos e garantias 

individuais" no seu art. 60, § 4°, que elenca as cláusulas pétreas, omitindo qualquer 

alusão aos direitos sociais. Uma interpretação puramente gramatical do dispositivo 

nos conduziria à conclusão de que estes últimos não estão protegidos, o que permitiria 

que o constituinte derivado os eliminasse, ao seu talante. Porém, é possível adotar 
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outra postura exegética, que nos parece muito mais consentânea com o espírito da 

Constituição, para sustentar que também os direitos sociais, pelo menos no seu núcleo 

irredutível ligado ao conceito de dignidade da pessoa humana, encontram-se ao abrigo 

da sanha do poder reformador. 

Com efeito, a nossa ordem constitucional tem como epicentro axiológico o princípio 

da dignidade da pessoa humana, inscrito no art. do texto constitucionalcomo 

fundamento da República. Proteger e promover esta dignidade é a tarefa essencial do 

Estado, que justifica e legitima a sua existência. E a dignidade humana é denegada 

tanto quando se amputa a esfera de liberdade individual, como quando se priva o ser 

humano de condições mínimas de subsistência.  

É possível portanto concluir de antemão que o constituinte reformador não dispõe 

da prerrogativa de instituir mudanças no texto constitucional que violem, expressa ou 

tacitamente, o direito à assistência social. De igual maneira, não pode a legislação 

infraconstitucional colocar óbices à fruição plena deste direito, contrariando a CF/88. 

Ao afiançar direitos, a Constituição acrescentou necessidades intimamente 

relacionadas ao princípio da dignidade da pessoa humana, mas até então consideradas no âmbito 

individual. Assim sendo, a inclusão da Assistência Social no âmbito de direitos fundamentais 

sociais inovou a estabelecer a centralidade da responsabilidade estatal nessa provisão, sem 

excluir a subsidiariedade da família e das instituições privadas. 

Neste sentido, parte da doutrina aloca o direito à assistência social, conforme 

entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal - STF1, no âmbito dos chamados direitos 

de segunda geração ou segunda dimensão, ou direitos sociais, porque afetos a uma relação 

prestacional por parte do Estado, e que tem como objetivo a garantia de direitos que integrem 

a escolha expressa pela Constituição Federal. A este título, é cabível esclarecer que não se 

objetiva no presente trabalho discutir as variadas classificações doutrinárias dos direitos 

fundamentais, mas que se partilha aqui do entendimento que os direitos fundamentais 

transmitem a expressão de uma escolha jurídica e política e que ao incorporá-los no rol de seus 

objetivos, o Estado assume para si a obrigação de dar-lhes plena efetividade.  

Em outros termos, a Assistência social é direito cujo conteúdo determina a atuação 

do Estado brasileiro frente a situações de desigualdade, vulnerabilidade e risco social. Razão 

pela qual se afigura um direito de prestação material, que exige dos Poderes estatais, sobretudo 

do Poder Legislativo, a adoção das medidas necessárias à sua viabilização. Isto posto, trata-se 

de uma relação que comporta duas facetas: de um lado direito subjetivo, que assiste a quem 

dele necessitar, e de outro, uma obrigação de prestação jurídica e material por parte dos Poderes 

Públicos.   

                                                           
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de segurança 22.164-0/SP. 
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Segundo Penalva (2011, p. 5) “os direitos sociais são, assim, a conformações das 

políticas públicas já fixadas pela Constituição, ou seja, transformadas em direitos”. É nesse 

sentido que a autora afirma também que sua função é de asseverar aos cidadãos as condições 

necessárias para acessar os direitos à liberdade e à cidadania.   

Desta feita, a Lei Orgânica da Assistência Social é norma que dá conteúdo e 

densidade jurídica à Assistência Social. Esta lei, regulamentando os artigos 203 e 204 da 

Constituição Federal, passa a delinear a estrutura do direito por meio forma de execução de 

uma política pública.  Assim, ratificou as diretrizes definidas na CF, no art. 204, ao estabelecer 

a primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada 

esfera de governo (art. 5º, II) o que reforça a centralidade e o papel do Estado nesta prestação.   

Já em seu art. 1º a LOAS define que 

[...] a assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade 

Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um 

conjunto integrado de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento 

das necessidades básicas. (BRASIL, 1993) 
 

Assistência Social tem como objetivo garantir a dignidade e os direitos de liberdade 

e igualdade e prover o que denomina de mínimos sociais, por meio da oferta de benefícios e 

serviços. Estes objetivos estão afiançados no art. 2º. da LOAS e visam especificamente: a) a 

proteção à família, à maternidade, à infância e a velhice; b) o amparo às crianças e aos 

adolescentes carentes; c) a promoção da integração ao mercado de trabalho; d) a habilitação e 

reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; e 

e) a garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso 

que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família; sendo que este último corresponde, faticamente, ao BPC. No bojo da lei está de forma 

expressa a promoção da universalização dos direitos sociais (art. 2º. Parágrafo único) (BRASIL, 

1993).  

É salutar desde início, olhar com cautela a expressão mínimos sociais. Não se 

objetiva aqui identifica-los com a noção de como mínimos existenciais, estes últimos, 

condições pré-formatadas, e definidas por se encontrarem no limiar da sobrevivência e, segundo 

o entendimento aqui pleiteado, limitadores dos direitos fundamentais. Ao contrário, objetiva-se 

pretende-se reconhecer os primeiros como padrão básico de inclusão e justiça por meio dos 

quais são ofertadas as condições materiais mínimas para que os indivíduos em situação de 

vulnerabilidade possam acessar a igualdade com os demais. 
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Por outra via, observa-se que a assistência social deixa de ter, a partir da LOAS, o 

caráter exclusivamente emergencial, e passa a buscar a afirmação da garantia de direitos, da 

prevenção da incidência de riscos e da promoção do desenvolvimento humano e social.    

Assim, e com as definições da Constituição Federal de 1988,  que inicia-se o 

rompimento jurídico com a ideia exclusiva de contributividade dos benefícios, ou de prestação  

que decorre exclusivamente da benemerência, seja ela pública ou privada, e a assistência 

assume o caráter de política incondicional, e partir dessa premissa, tem como pano de fundo 

um direito fundamental social. No plano fático, trata-se, segundo Potyara Pereira (2007, p.68) 

“de um Estado em ação, que sob o controle ou pressão da sociedade, presta serviços aos 

mesmo tempo em que remove o em que remove obstáculos à efetivação de direitos de cidadania 

conquistados coletivamente”. 

Como instrumentais, a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e o Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS), este introduzido na LOAS a partir da Lei no. 12.435/2011, 

são as ferramentas organizadoras e operacionalizadoras da política e de concretização desses 

direitos, e que definem as ações do estado em termos benefícios e serviços, organizados por 

Níveis de Proteção.  

Os serviços compreendem objetivamente um conjunto de atividades organizadas 

para atingir um fim e que agem sobre as condições de vida dos cidadãos. Os serviços foram 

parametrizados e unificados em todo o território nacional e encontram-se descritos na 

Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais2, Por sua vez, os benefícios são prestações 

diretas aos cidadão, e podem possuir caráter eventual o continuado.  

É somente a partir dessas ferramentas que se começa a perceber a concretização do 

direito à assistência social. Nas palavras de Sposati apud Gutierres (2017, p. 12) a grande 

inovação trazida pelo estabelecimento do SUAS foi de “instaurar em todo o território 

brasileiro um mesmo regime geral de gestão e alcance da política brasileira de assistência 

social, com a perspectiva de responder à universalidade de um direito de cidadania”, 

reforçando seu caráter de um direito subjetivo. 

O SUAS organiza as ações da Assistência Social em dois tipos de proteção social. 

A primeira é a Proteção Social Básica (PSB), destinada à prevenção de riscos sociais e pessoais, 

                                                           
2 A Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, aprovada pela Resolução n. 109 de 11 de novembro de 
2009 do Conselho Nacional de Assistência Social, é o documento que estabelece os serviços socioassistenciais 
disponíveis no Brasil, a partir de uma Matriz Padronizada. 
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por meio do desenvolvimento de potencialidades e do fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários através da oferta de programas, projetos, serviços e benefícios a indivíduos e 

famílias em situação de vulnerabilidade social e situações decorrentes de pobreza, acesso 

precário ou nulo aos serviços públicos ou da fragilização de vínculos.  

A segunda é a Proteção Social Especial (PSE), destinada a famílias e indivíduos 

que já se encontrem em situação de risco pessoal e que tiverem seus direitos violados por 

ocorrência de abandono, maus-tratos, situação de rua, trabalho infantil, abuso sexual, abuso de 

substâncias tóxicas, entre outros aspectos.  A Proteção Social Especial subdivide-se em serviços 

de Média e Alta Complexidade, sendo que a principal distinção entre eles se reporta à existência 

ou ausência de vínculos familiares e comunitários.  

Na sua função social e ação protetora, a Assistência Social deve garantir três tipos 

de seguranças: de renda, acolhida e convívio. Cada segurança tem por objetivo reforçar aspectos 

específicos na esfera do direito. As seguranças de acolhida e convívio operam por meio de 

serviços. A segurança de renda opera por meio de benefícios.  

Os benefícios assistenciais que integram a política de assistência social encontram-

se divididos em benefícios continuados e benefícios eventuais. Os benefícios eventuais 

caracterizam-se por serem suplementares e temporários, prestados aos cidadãos e famílias para 

enfrentamento de situações adversas, conforme previsão em norma. 

O Benefício de Prestação Continuada, conforme expresso em seu próprio nome não 

está relacionado a eventualidades. Encontra-se enquadrado no escopo da segurança de 

sobrevivência, e que consiste na prestação governamental de um valor monetário mínimo a 

pessoas em situações específicas de vulnerabilidade social, cujos aspectos são discutidos em 

maior detalhe mais adiante.  

É preciso ter em vista que a Assistência Social lida com desproteções e 

vulnerabilidades das mais diversas naturezas, e que envolvem violações a direitos de toda sorte: 

à liberdade, à segurança, à moradia, ao convívio familiar, etc. Neste ponto, os direitos 

socioassistenciais, de sua parte, reportam-se ao direito dos indivíduos em acessar de forma 

igualitária e democrática os demais direitos e ações do Estado e contribuem de maneira central 

na construção da condição de cidadania. 

Saliente-se aqui que o termo cidadão, para fins deste estudo, deve inclusive ser 

compreendido em sua acepção extensa, desvinculada da situação de seus direitos políticos 
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(CF/88, art. 15), para asseverar a prestação da assistência social a todos os brasileiros e mesmo 

aos estrangeiros residentes no país, estes últimos a partir de entendimento recentemente firmado 

nos termos do Recurso Extraordinário 587.970, cuja repercussão geral foi reconhecida pelo 

Supremo Tribunal Federal. 

Para além da discussão acerca de se os estrangeiros estariam em situação de 

igualdade com os naturais brasileiros no que tange à concessão do benefício assistencial, o 

julgado em questão salientou o caráter de solidariedade, de não-contributividade e mais uma 

vez reiterou o direito o status de direito fundamental da assistência social. 

Assim consigna em seu voto3 o Ministro Relator Marco Aurélio de Mello:  

A Assembleia Nacional Constituinte de 1987/1988, imbuída de espírito inclusivo e 

fraternal, fez constar o benefício assistencial previsto no artigo 203, inciso V, da Lei 

Básica da República. Consubstancia especialização dos princípios maiores da 

solidariedade e da erradicação da pobreza, versados no artigo 3º, incisos I e III, nela 

contido. Concretiza a assistência aos desamparados, estampada no artigo 6º, cabeça, 

do Diploma Maior. Daí ostentar a natureza de direito fundamental. (STF, RE 587.970) 

 

Nesse sentido, o modelo de proteção social ora firmado, materializado por meio de 

instrumentos de política pública, expressa a realização da vontade da Constituição, que a elevou 

à condição de direito fundamental.  

A fundamentalidade do direito à assistência social pode ser, desta feita, verificada 

sob duas perspectivas: de um lado a perspectiva material, isto é, em razão de seu conteúdo e 

sua relevância, que podem ser verificados inclusive pela importância que lhe é dada entre os 

fundamento e objetivos da República, de outro o aspecto formal, se verificada em função de 

sua alocação no rol desses direitos.  

A respeito do enfoque na classificação enquanto direito materialmente fundamental 

registrem-se as palavras de Ingo Sarlet apud Castro et. Al. (2013, p. 155): 

Os direitos fundamentais podem ser conceituados como aquelas posições jurídicas 

concernentes às pessoas, que, do ponto de vista do direito constitucional positivo, 

foram, por seu conteúdo e importância (fundamentalidade material), integradas ao 

texto da Constituição e, portanto, retiradas da esfera de disponibilidade dos poderes 

constituídos (fundamentalidade formal), bem como as que, pelo seu objeto e 

significado possam lhe ser equiparados, tendo, ou não, assento na Constituição formal 

(aqui consideramos a abertura material consagrada no art. 5º., §2º, da CF/88 (LGL 

1988/3), que prevê o reconhecimento de direitos fundamentais implícitos, decorrentes 

                                                           
3 STF - RE: 587970 SP, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 30/04/2011, Data de Publicação: 
DJe-119 DIVULG 21/06/2011 PUBLIC 22/06/2011 
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do regime e dos princípios da Constituição, bem como os direitos expressamente 

positivados em tratados internacionais. (SARLET, 1999, p.97) 

Há de fato uma discussão doutrinária que se reporta à aplicabilidade e eficácia dos 

direitos fundamentais. Porém segundo posição defendida pelo constitucionalismo 

contemporâneo, não existem normas constitucionais que garantem direitos fundamentais que 

sejam desprovidas de eficácia. 

Por esta razão que as normas (infraconstitucionais e infralegais) que medeiam o 

acesso ao direito fundamental social à assistência social por meio das ferramentas de 

operacionalização política pública, e dentre elas em especial as pertinentes a concessão do 

benefício constitucionalmente assegurado (Benefício de Prestação Continuada), portanto 

devem cuidar em afiançar aos cidadãos as garantias pertinentes, de forma a estabelecer a 

igualdade e justiça social.  

Conforme se pretende expor a seguir, essa necessidade, não obstante encontre 

limites e desafios no plano fático, decorre diretamente da opção feita pelo constituinte 

originário, que consignou expressamente as diretrizes que a regem, no intuito de orientar a 

atuação do próprio Estado e da sociedade, cabendo, portanto, à legislação infraconstitucional a 

obrigação de viabilizar sua concretização.  
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CAPÍTULO 2 O REGIME JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS SOCIAIS  

2.1 OS DIREITOS SOCIAIS NO PARADIGMA DO ESTADO DEMOCRÁTICO 

DE DIREITO 

 

A concepção dos direitos fundamentais como hoje compreendidos é resultado de 

um longo processo. Para parte da doutrina, seus primórdios são contemporâneos à crise do 

Estado Absolutista, que culminou em uma nova conjuntura social e trouxe o gérmen da 

disciplina jurídica de direitos dos indivíduos. Alguns documentos são notórios e considerados 

importantes marcos dessa origem, datando do século XVIII: o Virginia Bill of Rights de 1776 

e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Esses documentos foram 

claramente inspirados pela filosofia política de cunho libera e seu o conteúdo correspondia a 

um ideal político absenteísta de Estado, e compreensões particulares de igualdade e cidadania,  

com fulcro nas ideias de pensadores clássicos como Locke, Hobbes e Rousseau.  

Esta formulação de direitos em muito difere da compreensão contemporânea de 

direitos fundamentais. Isso porém  não significa desconsiderar que os direitos individuais de 

origem liberal desempenharam um papel de relevância na construção de conceitos e 

entendimentos que levaram posteriormente à formulação que todos os indivíduos sejam sujeitos 

de direitos perante o Estado. 

Os direitos subjetivos individuais e liberais são, de certa maneira, o ponto de partida 

para que os cidadãos possam construir seu horizonte interpretativo e a partir dele realizar o 

sistema de direitos no contexto histórico da comunidade jurídica e permitir o estabelecimento 

dos direitos sociais.  

Esta evolução conceitual permite o reconhecimento do Estado como ator 

responsável pelo desenvolvimento e nivelamento dos cidadãos, exercendo papel ativo e agindo 

corretor do status quo das sociedades e atuando até mesmo no sistema econômico a fim de 

prover idênticas condições entre os membros da primeira. Nesse contexto ele passa, portanto, 

a desenvolver políticas de ordem social cujo objetivo é de correção de distorções sociais e é aí 

que surge o conceito de Seguridade Social. 

É pertinente neste momento distinguir os direitos fundamentais de direitos 

humanos.   Conceitualmente, direitos humanos são valores e padrões internacionalmente aceitos 
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que estipulam a devido tratamento para com os seres humanos, no âmbito de qualquer relação, 

não necessariamente apenas no âmbito governamental.  

Os direitos fundamentais por outro lado, representam a escolha política de cada 

Estado na esfera dos direitos humanos. São regras que se apresentam sob a forma de condutas 

negativas/permissivas ou ainda como prestações positivas dos Estados para com toda sua 

população, visando proteger certa esfera de impenetrabilidade do indivíduo (nos casos de 

abstenção estatal) ou garantir certas circunstâncias necessárias ao bem-estar da pessoa humana 

(nos casos de obrigações estatais). 

Em resumo, os direitos humanos são posições jurídicas inerentes à condição 

humana, que reconhecem, de sobremaneira no plano internacional, as condições necessárias 

para uma existência humana digna. Os direitos fundamentais são, em regra, os direitos humanos 

incorporados na ordem constitucional de determinado Estado.  

No campo dos direitos fundamentais, os direitos sociais diferem-se dos direitos 

individuais pelo que tradicionalmente, enquanto que os últimos assumem a característica de 

limitação do poder estatal em face do indivíduo, os primeiros demandam precisamente o 

contrário, ampliando os poderes do Estado, afigurando-se sob a forma de ações e prestações.  

De acordo com a leitura de José Afonso Silva, os direitos fundamentais sociais 

assumem a característica de “prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta ou 

indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam melhores condições de 

vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de situações sociais 

desiguais” (2000, p. 286).  

O modelo de proteção e defesa de direitos fundamentais é possível somente no 

modelo do Estado Democrático de Direito porque encontra-se intrinsecamente relacionado com 

um conjunto de condições em nível social, econômico e cultural que tornam viável seu exercício 

e proteção são inerentes à esta conformação: o Estado como provedor e garantidor de direitos..  

A instituição do Estado Democrático de Direito encontra base na noção de que o 

propósito da Constituição gira em torno da organização da ação estatal e sua relação com os 

cidadãos. Desta feita, resta assente a complementaridade e co-constituição existente entre as 

normas jurídicas no estado democrático de direito e o reconhecimento por parte do Estado dos 

direitos fundamentais. De acordo com Carvalho Netto e Scotti (2011, p. 42): 
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Os direitos fundamentais – afirmação de liberdade e igualdade – são hoje constitutivos 

da própria forma do direito – que não pode mais ser entendido como uma “casca 

vazia”, capaz de comportar qualquer ordem baseada na legalidade, como no modelo 

kelseniano, que guarda uma conexão interna com a Democracia. 

Segundo o pensamento de Jurgen Habermas, neste processo de construção dos 

direitos fundamentais no âmbito do Estado de Direito há um tensionamento interno entre direito 

e política. Cada pólo dessa relação tem uma função própria naquilo que o autor denomina de 

tensão entre facticidade e validade (HABERMAS, 1997, pp. 170-190).  

No plano da norma jurídica essa tensão opera em temos da obediência da norma 

pelos seus destinatários, seja pelo temor de coerção, seja pelo reconhecimento de sua 

legitimidade. No plano do sistema de direitos, essa tensão reporta-se à fundamentação dos 

direitos individuais, políticos e sociais. (HABERMAS, 1997, pp. 48-63) 

Os moldes democráticos sobre os quais se estrutura o sistema de direitos deve acatar 

não apenas demarcações políticas de objetivos amplos, mas também fins coletivos que se 

articulam pelo objetivo de reconhecimento de direitos entre os grupos sociais. A construção da 

norma se deve à própria forma que os participantes de sua formulação pretendem compreender-

se como cidadãos (HABERMAS, 2004, p. 236-237). 

 A  constituição dos Estados deve, desta feita, refletir o compromisso firmado entre 

os cidadãos e entre o Estado e os cidadãos, resguardando-lhes em especial os princípios de 

igualdade, liberdade, mas também de dignidade (HABERMAS, 2004, p. 238). 

As constituições contemporâneas, portanto, inovaram ao contemplar em seu texto 

valores correlatos à dignidade humana e a trazer prescrições para a efetivação de direitos 

fundamentais. A este efeito, são exemplos a Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição 

Alemã de 1919 (Constituição de Weimar). Essa nova feição é exemplificada por Ingo Sarlet: 

Estes direitos fundamentais, que embrionária e isoladamente já haviam sido 

contemplados nas Constituições Francesas de 1793 e 1848, na Constituição Brasileira 

de 1824 e na Constituição Alemã de 1849 (que não chegou a entrar efetivamente em 

vigor, caracterizam-se, ainda hoje, por outorgarem aos indivíduos direitos a prestações 

sociais estatais, como assistência social, saúde, educação, trabalho, etc., revelando 

uma transição das liberdades formais abstratas para as liberdades materiais concretas, 

utilizando-se a formulação preferida na doutrina francesa. É, contudo, no século XX, 

de modo especial nas Constituições do segundo pós-guerra, que estes novos direitos 

fundamentais acabaram sendo consagrados em um número significativo de 

Constituições, além de serem objetos de diversos pactos internacionais (SARLET, 

2010, p. 47) 

Em termos do ordenamento jurídico pátrio, é a partir da Constituição de 1934 que 

passa a ser possível encontrar dispositivos que fazem referência aos direitos sociais, tendo em 
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sido insculpido em seu corpo um título dedicado à ordem econômica e social. Porém é a 

Constituição Federal de 1988 que dá passos significativos e aponta o caminho pretendido de 

“assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais” (BRASIL, 1988).  

No Estado brasileiro, a opção por reconhecer assegurar direitos e garantias 

fundamentais é visível no já no preâmbulo constitucional: 

Nós representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte 

para instituir um Estado Democrático de Direito, destinado a assegurar o exercício 

dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 

desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 

fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia sociais e comprometida 

na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 

promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República 

Federativa do Brasil (BRASIL, 1988) 

Ainda que o Preâmbulo da CF/88 não disponha de força normativa, conforme já 

reconhecido pelo STF4, que o situou no domínio da política, seu texto é sem embargo 

reconhecido como diretriz interpretativa da Constituição, por identificar os princípios que 

nortearam o constituinte originário.  

Conforme mencionado anteriormente, a norma constitucional vigente fez a opção 

por enquadrar a Assistência Social no rol dos direitos fundamentais. Assim, o fato de que a 

CF/88 a incorporou, dentre outros igualmente relevante, em seu texto “fez com que estes 

direitos, especialmente os de caráter assistencial, que implicam prestações do Estado, 

deixassem de ser vistos como deveres de caridade e passassem a ser tratados como efetivos 

direitos do cidadão e pressupostos de exercício da cidadania”. (CADEMARTORI et al. 2012, 

p. 29) 

 

Em conclusão, registre-se que o paradigma sócio-jurídico do Estado Democrático 

que permitiu, a partir do constitucionalismo moderno, inclusive no Brasil, estabelecer as bases 

para a defesa da efetividade dos direitos fundamentais sociais e o controle judicial das políticas 

públicas. O direito a assistência social insere-se nesse paradigma e o retroalimenta ao ter por 

objetivo a concretização do Estado Democrático de Direito, por meio da efetivação dos direitos 

sociais, na medida em que cria condições materiais para o exercício destes.  

 

                                                           
4 A questão da força normativa do Preâmbulo à CF/88 foi enfrentada no julgamento da ADI 2.076-5, rel. Min. 
Carlos Velloso. 
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2.2 OS CONCEITOS DE IGUALDADE E JUSTIÇA E A CONCRETIZAÇÃO DE 

DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS 

 

No que tange ao arcabouço político-jurídico dos direitos fundamentais, o 

constitucionalismo contemporâneo teve singular importância. Os delineamentos e discussões 

em seu âmbito trouxeram à a discussão e a ressignificação de conceitos como igualdade e 

equidade e justiça e, assim como viabilizaram a construção axiológica necessária à 

concretização e efetivação dos direitos fundamentais.  

O Ministro Luís Barroso (2005, p.123) leciona que:  

O neoconstitucionalismo ou novo direito constitucional, na acepção aqui 

desenvolvida, identifica um conjunto amplo de transformações ocorridas no Estado e 

no Direito Constitucional, em meio às quais podem ser assinalados, (i) como marco 

histórico, a formação do Estado constitucional de direito, cuja consolidação se deu ao 

longo das décadas finais do século XX; (ii) como marco filosófico, o pós-positivismo, 

com a centralidade dos direitos fundamentais e a reaproximação entre Direito e ética; 

e (iii) como marco teórico, o conjunto de mudanças que incluem a força normativa da 

Constituição, a expansão da jurisdição constitucional e o desenvolvimento de uma 

nova dogmática da interpretação constitucional. Desse conjunto de fenômenos 

resultou um processo extenso e profundo e constitucionalização do Direito. 

 

Nessa seara, é de particular interesse as concepções de justiça e igualdade. A justiça 

remete, em termos simplistas, à noção de acesso igualitário e democrático às ofertas estatais. A 

equidade é um princípio da justiça social que supõe o direito a diferenças para atingir a 

igualdade. A igualdade por sua vez é a pedra de toque dos direitos sociais. 

Partindo-se da concepção de justiça de John Rawls, para uma compreensão mais 

substancial desses conceitos, o autor trata em sua obra “Uma Teoria da Justiça” (originalmente 

publicada em 1971) da concepção de bem e de justo. Conforme ele mesmo afirma, estes 

conceitos possuem “um papel central na teoria da justiça como equidade”. Ele parte de um 

conceito de justiça que representa um valor máximo e deve na sociedade ocupar o mesmo lugar 

que a verdade ocupa na ciência (RAWLS, 2000, p.3). Assim, a busca de uma sociedade melhor 

necessariamente está relacionada à busca de uma sociedade mais justa, e o ideal de justiça 

representa um equilíbrio entre direitos e deveres, equivalendo, em termos fáticos, à equidade, 

ou seja, ao que ele denomina “justiça possível” (RAWLS, 2000, pp.12-13).  

As instituições de justiça devem, para Rawls, priorizar os seus princípios, impondo 

limite aos modos de vida e inspirando também os cidadãos a agir de forma socialmente 

desejável (RAWLS, 2000, p.60). Rawls passa a definir uma concepção política da justiça, 

preceituando que esta se diferencia das demais questões morais pelo seu âmbito de aplicação. 
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Ele aponta que o liberalismo elabora justamente esse tipo de concepção, passando a questionar 

em que condições o justo é possível de existir no cerne do Estado. O Estado por sua vez, em 

homenagem à equidade, só satisfará as reivindicações justificadas e que sejam 

reconhecidamente capazes de melhorar a situação dos cidadãos no que diz respeito a justiça 

política. (RAWLS, 2000, pp.64-67) 

Rawls afirma que é necessário, para garantir o status de cidadão no âmbito do 

Estado de Direito, não somente haver igualdade de oportunidades para compensar as eventuais 

desvantagens de pontos de partida desiguais, bem como todos deveriam partir do mesmo nível 

em termos de direitos e liberdades básicos (RAWLS, 2000, p.113).  

Ronald Dworkin apresenta contrapontos à teoria de Rawls. Segundo ele, o princípio 

da igualdade necessita ser também tratado sob a ótica material, como uma ferramenta para 

tornar efetiva a igualdade real (DWORKIN, 2002, pp. 235-282). Tal princípio, no Estado 

Democrático de Direito, é também vetor para proporcionar oportunidades no âmbito do Estado 

Social. É nessa perspectiva que surge a comunidade de princípios, que para o autor traduz-se 

como aquela cujos membros se reconhecem livres e iguais. Os direitos fundamentais são para 

Dworkin os condicionantes da legitimidade das políticas públicas na medida em que proveem 

a igualdade entre os cidadãos.  

Ronald Dworkin trabalha também com a ideia de Interpretação Construtiva do 

direito. Para seu trabalho, é essencial a compreensão do conceito de direito como integridade 

(law as integrity), o qual, em linha gerais pode ele define como a ideia que uma proposição 

legal é verdadeira na medida em que atende ao princípios de imparcialidade e justiça (fairness 

and justice)  e do devido processo legal, e que através desses princípios é capaz de prover a 

melhor interpretação do direito. 

De acordo com a ideia de direito como integridade, os juízes devem identificar, na 

medida do possível, os direitos e deveres dos indivíduos a partir da premissa de que eles foram 

criados pela comunidade considerada como uma entidade una e que, portanto, é a expressão 

seu conceito de justiça e imparcialidade. Para tanto eles devem presumir que o direito encontra-

se estruturado a partir de um corpo coerente de princípios (DWORKIN, 2000, p. 243. Este 

ponto é particularmente relevante no que diz respeito à legitimidade da demanda pela  

efetividade dos direitos fundamentais pela via judicial. 

O direito como integridade vê a lei essencialmente a partir de uma perspectiva 

fenomenológica. Essa perspectiva contrapõe-se ao positivismo jurídico, que entende o direito 
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como uma coisa pontual. Nas palavras do autor, ela requer que os operadores do direito 

justifiquem suas decisões face à integridade da lei, uma vez que esta é vista como um todo 

coerente que possui um componente moral intrínseco (DWORKIN, 2000, p.235). Aduz-se que 

é somente a partir de uma perspectiva que leve em consideração a dimensão social e política é 

possível formular uma interpretação legal. 

Carvalho Netto e Scotti elucidam estes pontos ao afirmar que:  

Assim é que para ele, todas as normas, mesmo as regras, que se constitucionalmente 

válidas nada mais são do que densificações desses princípios naquele campo 

específico de sua força irradiadora, sejam sempre aplicadas de modo racional, ou 

melhor, com a clareza de que por si sós, nada regulam, pois requerem a intermediação 

da sensibilidade do intérprete capaz de reconstruir não o sentido de um texto 

normativo tido como a priori aplicável, mas aquela específica situação individual e 

concreta de aplicação, em sua unicidade e irrepetibilidade, do ponto de vista de todos 

os envolvidos, levando a sério as pretensões a direitos, as pretensões normativas, 

levantadas por cada um deles, para garantir a integridade do direito, ou seja, que se 

assegure na decisão, a um só tempo, a aplicação de uma norma previamente aprovada. 

(2011, p.26) 

Nessa perspectiva, a edição de normas infraconstitucionais e a interpretação 

sistemática do texto constitucional pelo Poder Judiciário devem necessariamente visar o alcance 

dos objetivos trazidos pelo constituinte. De igual maneira, as políticas públicas também devem 

concretizadas visando alcançar a igualdade ou, no mínimo, atenuar as desigualdades existentes 

na sociedade, de modo a realizar da dignidade da pessoa humana no Estado Democrático de 

Direito. 

Partindo para análise a partir dos ensinamentos de Habermas, a questão da 

igualdade remete a aspectos subjetivos de cada indivíduo ou grupo para a construção da 

realidade social e do próprio direito, enquanto regulador desta última. Desta forma, cumpre 

reconhecer a complexa relação existente entre normas éticas e normas jurídicas, as quais, a 

despeito de confrontarem-se pelo fato de serem as primeiras regulamentadoras gerais das 

interações possíveis entre os sujeitos, enquanto as últimas fazerem referência aos contextos de 

interação de uma sociedade concreta, aproximando-se tais normas no ponto em que, 

interdependentes, externalizam as normas que pretendem regular a vida em sociedade. 

(HABERMAS, 2004, pp. 242-245) 

Segundo ele, toda ordem jurídica expressa uma forma de escolha da sociedade e 

não apenas o espelhamento do teor universal dos direitos humanos. As Constituições 

corporificam as formas e escolhas estatais, as quais serão partilhadas pelo grupo. Desta feita, 

existe na construção da ordem jurídica uma conformação de uma coletividade e de sua forma 
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de vida, de modo que a vontade do legislador político se compõe tanto de considerações 

pragmáticas quanto de razoes éticas que subjazem aos direitos fundamentais. (HABERMAS, 

2004, pp.256-257) 

Assim, nas palavras do autor, os embates entre o pragmatismo não são 

impulsionados pela neutralidade ética da ordem jurídica estatal, mas sim pela inevitável 

impregnação ética de cada comunidade jurídica e de cada processo democrático de efetivação 

dos direitos fundamentais.(HABERMAS, 2004, pp. 257) 

Desta complexa teia conceitual, e a partir da interpretação das ideias de Rawls, 

Dworkin e Habermas, pode-se extrair que que a igualdade deve ser no Estado Democrático de 

Direito um instrumento de concretude da justiça social, não meramente como ponto de partida, 

mas principalmente como ponto de chegada, isto é, visando o alcance da concretização efetiva 

da igualdade real assentada na eliminação das desigualdades econômicas, sociais e culturais e, 

mais, em especial, a criação de instrumentos que proporcionem a efetivação da igualdade de 

oportunidades. 

É dentro do contexto do sistema constitucional contemporâneo que se deve analisar 

o princípio da igualdade de modo a perquirir o alcance dos direitos sociais, em especial do 

direito à Assistência Social. 

 A igualdade, portanto, exerce relevante papel de princípio norteador das políticas 

públicas de inclusão social objetivando proporcionar a todos aa condições para uma vida 

humana digna. Neste contexto, ressalve-se a importância do Benefício de Prestação Continuada 

como mecanismo que por meio da distribuição de renda,  tem por objetivo aproximar os 

indivíduos em situação de extrema pobreza de condições mínimas para acessar os bens e 

serviços da sociedade.  

A igualdade e a justiça foram elevadas no Preâmbulo da Constituição Brasileira 

“valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos”, cujo objetivo é 

“instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais” 

(BRASIL, 1988).  

Tomando-se por parâmetro as ideias de Dworkin, os direitos fundamentais 

necessariamente devem ser abordados a partir dos princípios extraídos da Constituição (2002, 

p. 441). Conclui-se assim esses princípios, em especial a igualdade, são parte integrante e 

essencial do regime de direitos fundamentais, e devem obrigatoriamente atuar como regra de 
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interpretação a fim de criar condições para que a norma jurídica se preste à realização dos 

valores constitucionais, de sobremaneira daqueles expressamente registrados sob a categoria de 

direitos fundamentais.  

 

2.3 A CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA CONCESSÃO DE 

DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

O reconhecimento dos direitos fundamentais nas cartas constitucionais dos Estados, 

em especial dos direitos sociais, teve, num primeiro momento, uma eficácia limitada. Isto 

porque, estes eram, por parte da doutrina, classificados como normas constitucionais 

programáticas. Isso implicava dizer que não especificavam qualquer conduta imediata por parte 

do Poder Público, afigurando-se como meras diretivas, que dependiam, portanto, da vontade do 

legislador e também do gestor público para sua concretização.  

Assim, em oposição as liberdades individuais, aos quais o constitucionalismo pátrio 

atribuía prima facie a proteção e implementação pelo Estado, aos direitos sociais foi aplicada a 

tese de que ainda que estivessem positivados no ordenamento jurídico, não dispunham da 

efetividade jurídica necessárias para sua implementação e exigibilidade, representando, a priori, 

apenas uma diretriz. Este pensamento, de uma certa maneira, afronta a disposição da 

Constituição Federal de 1988 que estabelece no §1º do art. 5º que as normas definidoras dos 

direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata (BRASIL, 1988). 

Daniel Sarmento traz à baila as evoluções ocorridas no que diz respeito à 

abordagem do constitucionalismo brasileiro quanto à questão: 

Neste ponto, é notável o avanço ocorrido no país, sobretudo ao longo da última 

década. Até então, o discurso predominante na nossa doutrina e jurisprudência era o 

de que os direitos sociais constitucionalmente consagrados não passavam de normas 

programáticas, o que impedia que servissem de fundamento para a exigência em juízo 

de prestações positivas do Estado. (SARMENTO, 2001, p.1) 

Esse giro no pensamento decorre do fato que não há espaço, dentre os 

constitucionalistas modernos, para a ideia que hajam normas constitucionais completamente 

ineficazes. Por este motivo que não se afigura legítimo defender os direitos fundamentais como 

enunciados despidos de força normativa.  
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Segundo a lição do constitucionalista José Afonso da Silva todas as normas 

constitucionais têm a capacidade de produzir efeitos jurídicos. Isto posto, há em verdade uma 

diferenciação quanto ao grau de sua eficácia. (2000, pp.77-87) O que se obtém como resultado 

é que algumas normas de direitos fundamentais podem, em termos práticos, dispor de maior 

aplicabilidade que outras.  

Silva também reconhece que todos os direitos fundamentais são de fato, de 

aplicação imediata (2000, pp. 174-177). Isso não significa dizer, porém, que todas as normas 

que os definem dispõem da mesma aplicabilidade. Assim a questão desloca-se do ponto se as 

normas têm a capacidade de produzir efeitos, para o quão efetivamente produzem esses efeitos. 

Em outras palavras, as normas definidoras de direitos podem divergir quanto a sua efetividade.  

No que tange aos direitos fundamentais sociais, o referido constitucionalista opta 

por dividi-los em dois grupos: as liberdades sociais, e os direitos sociais propriamente ditos. As 

primeiras, em regra, prescindem do exercício do poder estatal, desde que estejam presentes a 

condição para seu exercício, enquanto que os últimos, estão diretamente relacionados a uma 

atividade estatal prestacional, motivo que possuem o que se denomina aplicabilidade diferida. 

Nos dizeres de Júlio Pereira Homem de Siqueira (2010, p. 47) isso “não significa, entretanto, 

que a atuação estatal prestacional possa ser diferida, pelo contrário, ela deverá ser imediata 

já que cabe aos órgãos estatais maximizar a eficácia de todo e qualquer direito da pessoa 

humana”. 

Não se deve olvidar que os direitos fundamentais sociais remetem aos princípios da 

igualdade e da justiça social, primordiais ao constituinte originário. A Constituição consagrou 

sua primazia no ordenamento jurídico pátrio e por esta via impôs que o Estado tenha o dever 

de providenciar os meios necessários à sua concretização.  

É assim que parte dos constitucionalistas contemporâneos, valendo-se da 

denominada teoria da máxima aplicabilidade das normas constitucionais, defendem que 

independentemente de qual tipo de norma de direitos fundamentais esteja em questão, é preciso 

que o Estado estabeleça mecanismos para fornecer ao cidadão a proteção efetiva que lhe garante 

a Constituição. 

Observa-se nos direitos fundamentais sociais uma particularidade quanto a este 

aspecto da efetivação que possui um caráter duplo: de um lado encontra-se a obrigação estatal 
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de provisão, isto é, seu viés objetivo, e de outro, sua exigibilidade diante dos poderes públicos 

em caso de não prestação, inclusive pela via judicial, ou seja, um direito subjetivo, um 

verdadeiro potestas em face do Estado.  

A partir do momento em que encontraram guarida na Constituição, os direitos 

fundamentais sociais dispõem da eficácia necessária para dar ensejo à sua exigibilidade por 

parte dos indivíduos. Entretanto, em razão de frequentemente serem materializados sob a forma 

de prestações por parte do Estado, via de regra requerem a disponibilidade de recursos públicos 

para sua concretização, por meio de políticas públicas. É a partir deste ponto que, comumente, 

surge a tensão entre a satisfação das pretensões que dizem respeito a esses direitos e o que 

convencionou-se chamar de “cláusula da reserva do possível”. 

A reserva do possível surgiu a partir de decisão do Tribunal Constitucional Alemão 

conhecida como “Numerus Clausus”, na década de 1970 que, ao analisar pretensão de 

determinado grupo de indivíduos em face da Lei Fundamental daquele estado, referiu-se a ela 

nos termos daquilo que o indivíduo pode esperar racionalmente como prestação estatal ou da 

sociedade.  Na análise de Ingo Sarlet (2008), em sua origem, a cláusula da reserva do possível 

não se reportava de maneira direta à existência de recursos materiais para a concretização de 

direitos sociais  

A cláusula da reserva do possível remonta à ideia de limites aos direitos 

fundamentais. Para os que a defendem, ela se afigura como uma condição à efetividade e ao 

alcance desses direitos, limitando-os em razão das condições materiais que permitem sua 

realização ou sua exigibilidade por parte dos indivíduos. 

Júlio Homem de Siqueira (2010, p.48) elucida que a aplicação desta cláusula no 

ordenamento jurídico pátrio ocorre de forma diferente do formato originalmente concebido e 

por isso fala de uma reserva do possível “à brasileira”, segundo a qual a doutrina e 

jurisprudência pátria utilizaram-se do conceito, porém distorceram-no ao ponto de que passou 

a referir-se a limitações de cunho orçamentário na provisão dos direitos fundamentais sociais, 

traduzida pela máxima de que “as necessidade humanas são infinitas e os recursos financeiros 

para atendê-las são limitados”. 

A crítica a esta definição reside no fato de que embora o legislador ou em termos 

de execução orçamentária, o gestor público, disponham do ponto de vista democrático de uma 
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determinada margem de liberdade de ação não se pode admitir que ignorem o sentido e 

conteúdo da constituição a ponto de descaracterizar a vontade do constituinte originário e 

inviabilizar a fruição de direitos. Da mesma maneira, não pode o juiz, fazê-lo por ocasião da 

tutela de direitos fundamentais, quando demandado pela via judicia. 

A questão da utilização de argumentos de cunho orçamentário para a limitação na 

concessão ou oferta de direitos fundamentais prestacionais foi objeto de enfrentamento pelo 

STF na ADIn nº 5595 MC/DF, ainda em tramitação, que questiona os dispositivos da Emenda 

Constitucional nº 86/2015. No caso específico, foi alegado que a referida EC reduz o orçamento 

federal para ações e serviços públicos de saúde, em flagrante violação de direitos fundamentais.  

Em sede de decisão cautelar5, o relator Min. Ricardo Lewandowski assevera o papel 

do Estado em dar efetividade aos direitos e libe rdades fundamentais, sendo, portanto, o 

orçamento público o instrumento para a consecução destes fins. Assim, cita o voto do Min. 

Celso do Mello, no julgamento da ADPF-MC 45/DF: 

“[...] a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais – além de caracterizar-

se pela gradualidade de seu processo de concretização – depende, em grande medida, 

de um inescapável vínculo financeiro subordinado às possibilidades orçamentárias do 

Estado, de tal modo que, comprovada, objetivamente, a incapacidade 

econômicofinanceira da pessoa estatal, desta não se poderá razoavelmente exigir, 

considerada a limitação material referida, a imediata efetivação do comando fundado 

no texto da Carta Política.  

Não se mostrará lícito, no entanto, ao Poder Público, em tal hipótese – mediante 

indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político-administrativa – 

criar obstáculo artificial que revele o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito 

de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em 

favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência.  

Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da ‘ reserva do possível’ – ressalvada 

a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo 

Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações 

constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, 

puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais 

impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade” (ADPF-MC 45, 

Relator Ministro Celso de Mello. Grifei). 

 Ao fim, conclui o Exmo. Ministro no sentido de não ser possível invocar a cláusula 

da reserva do possível em face de restrição imotivada ou discricionária de cunho meramente 

orçamentário, em razão precisamente da instrumentalidade e essencialidade desses direitos na 

provisão de dignidade aos cidadãos brasileiros.  

                                                           
5 STF - MC ADI: 5595 DF - DISTRITO FEDERAL 4003877-29.2016.1.00.0000, Relator: Min. RICARDO 
LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 31/08/2017, Data de Publicação: DJe-198 04/09/2017 
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Analogicamente, o raciocínio também pode ser aplicado ao direito à assistência 

social, pois “a partir do momento em que situamos a Assistência Social no rol dos direitos 

fundamentais, é preciso investigar se a regulação infraconstitucional não estaria se prestando 

a restringir de sobremaneira direitos consagrados em nível constitucional”. 

(CADEMARTORI et. Al, 2012, p. 31). 

Nos termos da Constituição Federal, a assistência social será prestada a quem dela 

necessitar. As ações socais visam ao atendimento prioritário das necessidades sociais, em 

especial aos sujeitos de direitos que não tem condições a fazer frente às suas necessidades e 

acessar o patamar mínimo de dignidade e cidadania. Siqueira (2010, p. 47) leciona que 

(o)s direitos socais têm a ver com as oportunidades do indivíduo. Como a todos são 

asseguradas as mesmas liberdades, a todos devem ser dadas também as mesmas 

liberdades. Contudo, o que se verifica é que, mesmo os indivíduos tendo o direito de 

exercer essas liberdades, o real exercício de algumas não ocorre, ou ocorre com 

deficiência, em virtude dos mais variados fatores, dos quais se pode citar o status 

social, a capacidade econômica, o nível cultural. Diante dessa deficiência ou ausência, 

deve haver um meio de dar oportunidades aos indivíduos para que possam chegar ao 

exercício das liberdades que lhe são asseguradas. Tal é o papel dos direitos sociais, 

procurando, pois, reduzir desigualdades socioeconômicas.  

A reserva do possível condiciona a obrigatoriedade da prestação estatal dos direitos 

e garantias fundamentais e uma cláusula orçamentária, sob o argumento de que os cofres 

públicos são limitados e necessariamente o Poder Público deve escolher o que realizar a fim de 

maximizar seu alcance, num viés claramente utilitarista.  

O problema com este tipo de argumento é que ele provoca uma inversão de valores 

e acaba por submeter a exigibilidade dos direitos e garantias fundamentais aos desígnios do 

equilíbrio das contas públicas. Ademais, este raciocínio faria sentido se fosse o caso de uma 

escassez absoluta de recursos para atender aos direitos fundamentais sociais, enquanto na 

verdade é possível identificar uma questão de alocação dos recursos do orçamento público, vez 

que 

(d)entro deste quadro, parece que a questão dos recursos financeiros disponíveis para 

a efetivação dos direitos fundamentais sociais revela-se mais propriamente como uma 

escassez artificial que natural. Os recursos econômicos se tornam escassos para um 

fim porque houve uma decisão política que os manejou para outro. Não existiriam 

recursos suficientes para promover uniformemente todos os direitos: este é um dado 

de realidade do qual muitos autores partem como premissa básica e irrefutável para 

teorizar a reserva do possível. (OLSEN, 2008, p.191) 

Assim, no escopo deste trabalho, não se considera que o princípio da reserva do 

possível seja argumento suficiente para justificar a insuficiência da prestação de direitos, por 
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meio de políticas públicas pelo Estado. De idêntica maneira, não pode o legislador 

infraconstitucional estabelecer barreiras a seu gozo, sob a justificativa da limitação de recursos 

reduzir o espectro de alcance dos direitos fundamentais sociais.  

Este ponto é o que se pretende demonstrar que ocorre em relação ao Benefício de 

Prestação Continuada, cuja concessão é restringida tanto pela legislação infraconstitucional 

quanto pelos normativos infralegais encarregados de ditar seus procedimentos operacionais, 

inclusive pela aplicação de testes de meios àqueles que demandam a prestação positiva dos 

poderes públicos que lhe foi garantida constitucionalmente.   
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CAPÍTULO 3 - O BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA – BPC-LOAS 

 

3.1. – O BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA: ANTECEDENTES E 

EVOLUÇÃO  

 

A Constituição Federal consignou, em seu Título VIII, que trata da Ordem 

Social,  no Art. 203, inciso V,  a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa 

portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não ter condições de prover seu sustento, 

ou de tê-lo provido por sua família (BRASIL, 1988). 

Esta garantia, que a legislação infraconstitucional denominou posteriormente 

de Benefício de Prestação Continuada - BPC, foi primeiro benefício assistencial e o primeiro 

mínimo social a ser previsto e garantido constitucionalmente. A previsão constitucional do BPC 

foi um importante marco da proteção social brasileira. Ela está relacionada com o 

fortalecimento da Assistência Social como direito e sua materialização sob a forma de política 

pública e também está com consonância com os objetivos e princípios demarcados pela 

Constituição Federal.  

Consoante encontra-se delineado atualmente, o BPC é uma garantia e uma 

segurança de sobrevivência, sendo, em acordância com o estabelecido pela PNAS, parte 

integrante as ações da Proteção Social Básica no âmbito do SUAS. Esta definição, porém, 

compreende apenas a superfície do que constitui este benefício, que em verdade constitui-se 

como um direito fundamental social de caráter prestacional, no escopo da Seguridade Social 

Brasileira.   

Segundo Ivo e Silva (2011, p.34), o BPC é “um benefício da Assistência 

Social que visa ao enfrentamento da pobreza, à garantia da proteção social, ao provimento de 

condições para atender a contingências sociais e à universalização dos direitos sociais”. 

Ressalte-se desta maneira que a garantia constitucional envisionada é de uma 

proteção no valor de um salário mínimo, de caráter não contributivo e não associado ao 

trabalho, e por isso mesmo, tem caráter protetivo para o indivíduo em situação de 

vulnerabilidade. O objetivo do BPC pode ser estabelecido em termos de garantir maior acesso 

a condições dignidade e a dois públicos particularmente vulneráveis: os idosos e as pessoas 
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com deficiência, em última instância fortalecendo o próprio princípio da igualdade, e o texto 

constitucional é o marco fundamental necessário para garantir a efetivação desse direito.  

A rigor, o BPC não constituiu inteiramente em uma inovação no ordenamento 

jurídico brasileiro. A evolução se deu por sua inclusão diretamente no texto da Constituição 

Federal.  Antecedente ao BPC, o benefício da Renda Mensal Vitalícia -  RMV foi criado em 

1974 pela Lei nº 6.179. Este era um benefício pago pela previdência social, portanto atrelado 

ao trabalho e à contribuição social, e que correspondia ao valor de meio salário mínimo.   

Em vários aspectos, a RMV era uma garantia de semelhante provisão, 

destinada aos idosos acima de 70 anos e pessoas com deficiência, pobres e incapazes para o 

trabalho, que não exercessem trabalho remunerado e cuja renda fosse inferior a 60% do salário 

mínimo. A extinção da RMV ocorreu em 1991 por via da Lei no. 8.213/91 (Lei de Benefícios 

da Previdência Social).  

Entretanto, em homenagem aos princípios da segurança jurídica, foi mantida 

a garantia de sua prestação aos que já eram beneficiários à época, com a previsão de que a RMV 

continuaria elencando o rol de benefícios da Previdência Social até que fosse regulamentado o 

inciso V do art. 203 da CF, conforme preconizado no art. 139 (BRASIL, 1991). Além da lei 

supramencionada, a LOAS também confirmou em seu art. 40 que com a implantação do BPC 

seria extinta a RMV. É interessante mencionar que a RMV continua a ser paga aqueles que a 

ela faziam jus, mas que porventura não foram alcançados pelo BPC. Esta situação visa preservar 

o direito adquirido dos cidadãos.  

Após a edição da CF/88, o BPC, mesmo por seu impacto no que diz respeito 

ao aspecto orçamentário, foi um grande ponto de dissenso na época da edição da LOAS e e dele 

decorrem as razões de veto ao Projeto Original da LOAS  (PL 3099/1989)6. Em virtude da mora 

em sua regulamentação e dos sucessivos atos protelatórios dos poderes executivo e legislativo, 

o caso foi objeto de duas ações judiciais.  

Em 1994, o Mandado de Injunção nº 448/RS, interposto perante o STF, 

requereu a regulamentação do referido benefício. Restou comprovado que a ausência de 

regulamentação tornava inviável o exercício do direito. Desta feita, o STF reconheceu a mora 

                                                           
6 O PL 3099/1989 tinha por objeto dispor “Sobre A Lei Orgânica Da Assistencia Social, Suas Definições, 

Princípios E Diretrizes, Determina Competências Gerais Em Cada Esfera De Governo, Benefícios E Serviços, 

Fontes De Financiamento E Da Outras Providencias” foi vetado integralmente pelo Presidente Fernando Collor. 

As razões do veto foram publicadas no DOFC de 18.09.1990. 
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do Congresso Nacional no caso e determinou o prazo de 45 dias para a edição da norma, mais 

15 dias para a sanção presidencial, ultimando assim o processo legislativo da lei reclamada.  

O caso foi paradigmático para o reconhecimento do direito, pois, segundo 

PENALVA, DINIZ e MEDEIROS (2009, p.54), “o julgamento demonstrou a emergência da 

questão e a disposição do poder judiciário em atuar pela garantia do direito à assistência 

social”. 

Finalmente, em 1993, a LOAS veio a regulamentar em que consistiria o 

Benefício. Após a previsão na CF/88, que consignou que este direito seria concedido “conforme 

dispuser a lei”, ficou definido o BPC nos seguintes termos: 

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo 

mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com setenta anos ou mais que comprovem 

não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua 

família. 

 

Segundo Folmann e Soares (2012, p. 23) “o Benefício de Prestação 

Continuada apresenta requisitos constitucionais e infraconstitucionais”, dos quais derivam os 

parâmetros para sua operacionalização, e por consequência o acesso a este direito depende da 

edição de decretos e instruções normativas.  Após a edição da lei, a regulamentação do BPC se 

deu por meio de atos normativos do poder executivo, a iniciar pelo Decreto nº 1.330/1994 que 

dispunha sobre a concessão e operacionalização do benefício. Esse decreto, entretanto, não 

chegou a produzir efeitos e somente um ano depois de fato ocorreram implementação definitiva 

e real concessão do benefício, com a edição entrada em vigor do Decreto nº 1.744/1995, em 

1966, o que corresponde a oito anos após a sua inserção na Constituição Federal, e três anos 

após a edição da LOAS. 

No presente momento, o BPC está alicerçado nas disposições do Decreto nº 

6.214 de 26 de setembro de 2007, posteriormente alterado pelo Decreto nº 6.564 de 12 de 

setembro de 2008, pelo Decreto no. 7.617 de 17 de novembro de 2011, e finalmente pelo 

Decreto nº 8.808 de 2016. 

No que tange aos aspectos operacionais do Benefício de Prestação 

Continuada, ao Ministério do Desenvolvimento Social incumbem-se a gestão, avaliação e 

acompanhamento do BPC (Decreto 6.214/2007, art. 2º.), porém sua operacionalização cabe ao 

Instituto Nacional do Seguro Social -  INSS, ainda que não se trate de benefício previdenciário. 

Por sua vez, os recursos para seu custeio provêm do Fundo Nacional de Assistência Social, um 

fundo público que integra a estrutura do próprio MDS.  
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É imperioso ressaltar que é relevante papel do INSS, enquanto 

operacionalizador do benefício, com destaque para sua atuação no que diz respeito à 

judicialização do acesso e às diversas ações impetradas em tribunais superiores, muitas delas 

sob o argumento da cláusula da reserva do possível, e das quais decorreram, inclusive, 

importantes entendimentos jurisprudenciais sobre o tema. 

O Benefício de Prestação Continuada é um benefício individual, não vitalício 

e intransferível. Sua garantia consiste na transferência mensal do valor de um salário mínimo 

vigente, destinado a idosos e pessoas com deficiência que não tem condição de prover sua 

sobrevivência ou de tê-la provida pela família.  São, para estes fins aqueles considerados os 

incapazes para o trabalho e para a vida independente e cuja renda seja inferior a ¼ do salário 

mínimos. Segundo previsão legal, está sujeito a revisão a cada 2 anos para fins de avaliação da 

continuidade das situações que lhe deram origem. (BRASIL. 1993) 

Por sua característica personalíssima e pela vinculação às situações que o 

originam, o Benefício de Prestação Continuada extingue-se nas seguintes em hipóteses de morte 

do beneficiário, quando renda familiar atinja valor superior do limite legal ou quando cessar a 

incapacidade. É também fato que não gera direito a décimo-terceiro salário e nem pensão por 

morte aos dependentes.  

A Constituição Federal, no que diz respeito aos compromissos assumidos, 

seja de maneira implícita, seja de forma expressamente consignada em seu texto, aderiu a uma 

determinada concepção de justiça, em particular de justiça social.  Nesse sentido, ressalte-se o 

caráter eminentemente solidário e não-contraprestacional do BPC, que visa, a partir de um 

mecanismo de transferência de renda, viabilizar o acesso a direitos a um público em situação 

de vulnerabilidade. 

Entretanto, conforme mencionado anteriormente, na esteira do pensamento 

habermasiano, o a constante tensão entre a facticidade e validade das normas, transborda, nesse 

caso, nos aspectos pertinentes à regulamentação do Benefício. A legislação superveniente foi 

campo de profundos debates, no âmbito político-legislativo, mas também no campo 

jurisdicional.  

Conforme leciona Berenice Rojas Couto (2013, p.254), é de se verificar que 

o direito à Assistência Social tem operado de modo seletivo, e em particular, no que diz respeito 

ao BPC: 
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Embora benefício de assistência social, isto é, não referido ao seguro social, a 

inflexibilidade de trato no acesso ao BPC – Benefício de Prestação Continuada, 

direcionado a pessoas com deficiência (desde a primeira infância), é operada por 

“tripla barreira”: o requerente não pode alcançar o per capita de renda familiar de um 

quarto do salário mínimo; o requerente não pode ter outro membro da família com 

benefício, pois ele será considerado no cálculo do per capita (o que não ocorre com 

idosos); o requerente deverá mostrar que sua deficiência é durável, isto é, permanecerá 

após dois.  

 

Na leitura de Ivo e Silva (2011 p. 34) os dispositivos legais que regem o BPC 

e tratam especificamente do acesso a ele passaram, ao longo do tempo, por uma série de 

controvérsias que tem se refletido em uma trajetória de avanços e retrocessos no que diz respeito 

a sua implementação e alcance.  Os aspectos condicionantes do acesso ao Benefício de 

Prestação Continuada, em termos práticos, limitam o grupo que tem direito a recebê-lo. Por este 

motivo, pode-se questionar se estariam, de maneira equivocada, restringindo direitos e violando 

princípios constitucionais sensíveis, a exemplo da igualdade.    

É possível identificar quatro itens que são particularmente sensíveis no que 

tange à legislação que regulamenta o acesso ao benefício e do BPC à luz do Direito: a) a idade 

mínima de acesso, por parte da pessoa idosa; b) o critério pertinente à avaliação e caracterização 

da deficiência; c) o conceito de família empregado para o cálculo da renda familiar per capita; 

d) o próprio critério da renda. Estes itens são relevantes justamente por se configurarem como 

reguladores do acesso ao direito. 

A amplitude do texto constitucional refere que a assistência será prestada a 

quem dela necessitar. A LOAS e demais regulamentos infraconstitucionais, ao colocar limites, 

restringe o alcance do benefício a um atendimento focalizado7. Uma das críticas mais frequentes 

em relação à LOAS por exemplo, diz respeito ao limite máximo de renda para acesso ao BPC. 

Sposati (2004, p. 126) reforça que os critérios adotados para 

operacionalização do BPC são de sobremaneira restritivos e o seu acesso é objeto de forte 

seletividade, o que em síntese acaba por limitar o caráter de universalidade da assistência social, 

constitucionalmente estabelecido.  

É neste sentido que procurar-se-á debater em seguida os critérios 

supramencionados, avaliando-os inclusive em comparação com outros normativos pertinentes 

ao tema e tendo como parâmetro o direito constitucional brasileiro, as teorias constitucionais 

contemporâneas, e à luz dos conceitos discutidos no capítulo anterior.  

                                                           
7 Diz-se política pública focalizada daquela cujo objeto de ação converge para um grupo específico na 
sociedade.  
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3.2 OS REQUISITOS DE ACESSO AO BPC NA LEGISLAÇÃO INFRA-

CONSTITUCIONAL  

 

 

3.2.1 O CRITÉRIO DA IDADE 

 

Dois requisitos primários podem ser extraídos diretamente do texto constitucional 

para a percepção do BPC. O primeiro deles é a condição de deficiência, a ser abordada mais 

adiante. O segundo é a idade do requerente. De maneira aberta, a Constituição Federal alude 

que o benefício será devido aos idosos, sem qualquer menção à qual seja a idade mínima para 

esta caracterização.  

Quando de sua implantação, o Benefício de Prestação Continuada tinha como 

critério idade igual ou superior a 70 anos, porém a legislação previa a progressiva redução: 67 

anos após 24 meses e 65 anos após 48 meses. Desta feita, a redação original da LOAS definiu, 

para estes fins, inicialmente, o idoso como pessoa com 70 anos ou mais.  

Por sua vez, o advento da Lei nº 9.720 de 30 de novembro de 1998 estagnou o 

critério em 67 anos. Esta situação foi modificada apenas em 2003, com a edição do Estatuto do 

Idoso (Lei no. 10.741/2003). A Lei no. 10.741 estabeleceu em seu art. 1º como idoso a pessoa 

acima de 60 anos. Porém, no capítulo específico que trata da Assistência Social ao Idoso, ficou 

estabelecido que: 

  Art. 34. Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não possuam meios 

para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o 

benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos termos da Lei Orgânica da 

Assistência Social – Loas.    

Esta determinação foi incorporada pelo Decreto nº 6.214 de 26 de setembro de 

2007, incumbido, à época, de regulamentar o acesso ao BPC. De plano, percebe-se que o 

próprio Estatuto do Idoso incorreu em duplicidade no critério da idade que qualifica o idoso. 

No que tange ao Benefício de Prestação Continuada, restou a opção mais onerosa, excluindo de 

seu espectro os idosos na faixa etária entre 60-64 anos.  

 De toda forma, para atender a determinação do aludido Estatuto, a idade mínima 

de solicitação na Lei Orgânica da Assistência Social foi minorada para 65 anos (PEREIRA, 

2007, p. 81). Essa alteração ocorreu, no entanto, apenas em 2011, isto é, aproximadamente após  

oito anos, período em que conviveram os dois diplomas legais conflitantes.  
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Ainda que o Estatuto do Idoso e a Lei Orgânica da Assistência Social tenham do 

conciliados e fixado a idade de 65 anos para fins particularmente de concessão do Benefício de 

Prestação Continuada, observa-se em verdade um tratamento desigual em relação ao grupo cuja 

idade vai dos 60 a 64 anos, classificados, pelo próprio Estatuto, também como idosos para fins 

legais.  

A restrição foi imposta pelo legislador sem o respaldo necessário uma vez que a 

Constituição Federal não fez menção a limitação etária para concessão do Benefício de 

Prestação Continuada. Quisesse o constituinte restringi-lo às pessoas acima de 65 anos poderia 

tê-lo feito no próprio texto constitucional.  

Desta feita, é que além da óbvia antinomia existente, a disparidade entre os marcos 

etários estabelecidos pela LOAS e pela definição do art. 1º do Estatuto do Idoso, fere o princípio 

da igualdade e desvirtua a proteção constitucional garantida, não havendo justificativas  

plausíveis na órbita do direito para justificar a recusa do benefício assistencial aos que 

encontram na faixa etária excluída. 

 

3.2.2 O CRITÉRIO DE DEFICIÊNCIA 

 

A outra faceta do BPC, o Benefício de Prestação Continuada para pessoas com 

deficiência é objeto de significativas discussões que giram em síntese em torno de dois 

principais pontos: o conceito de deficiência e os critérios de análise e aferição da deficiência 

para fins de concessão do benefício.  

Em um primeiro momento, quando foi normatizado o benefício assistencial, a 

pessoa com deficiência era definida como aquela incapacitada para a vida independente e para 

o trabalho em razão de anomalias ou lesões irreversíveis de natureza hereditária congênita ou 

adquiridas que impeçam o desempenho das atividades da vida diária e do trabalho. (BRASIL, 

1993). Este critério fundado na avaliação clínica e na incapacidade para o trabalho ou para a 

vida independente estava inscrito no art. 20 da LOAS. 

A partir da redação dada pela Lei nº 12.435/2011 é estabeleceu-se que para efeitos 

de concessão do Benefício de Prestação Continuada é deficiente aquela pessoa que tem 

impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação 

com diversas barreiras podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as 
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demais pessoas, e em seguida conceituou o impedimento de longo prazo aqueles que 

incapacitam a pessoa com deficiência para a vida independente e para o trabalho pelo prazo 

mínimo de 2 (dois) anos (BRASIL, 1993).  

Esta compreensão foi extraída diretamente do texto da Convenção Internacional 

sobre Pessoas com Deficiência.  A Convenção ao ser integrada ao direito brasileiro, tornou suas 

disposições materialmente constitucionais: 

Para tanto cumpre analisar a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência (Convenção de Nova York), assinada em Nova York em 30.03.2007, 

que em seu art. 1º considera pessoa deficiente aquela que possui “ impedimentos de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação 

com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade 

em igualdades de condições com as demais pessoas”. Deve-se considerar que nos 

termos do art. 5º, § 3º, da CF/88, trazido pela EC 45/04, os tratados e as convenções 

internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados pelo Brasil observando 

os critérios formais de aprovação das emendas constitucionais serão equivalentes a 

estas. Assim, as convenções internacionais que versem sobre direitos humanos, “para 

além de serem materialmente constitucionais, poderão, a partir do § 3º do mesmo 

dispositivo, acrescer a qualidade de formalmente constitucionais, equiparando-se às 

emendas à Constituição, no âmbito formal”. E, ainda, que a primeira convenção a 

seguir este procedimento legislativo foi a Convenção Internacional sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência (Convenção de Nova York), aprovada pelo Congresso 

Nacional pelo Decreto Legislativo 186, de 09.07.2008, e internalizada pelo Presidente 

da República por intermédio do Decreto 6.949, de 25.08.2009. (FOLMANN E 

MARCELINO, 2012 p. 31) 

 

Porém, mesmo a partir deste entendimento, ainda é ponto de dissenso o 

estabelecimento de deficiência como impedimento de longo prazo. É discutível a própria 

constitucionalidade da limitação temporal da incapacidade. A Lei Orgânica da Assistência 

Social estabeleceu esta condição como critério objetivo de ordem temporal para fins de análise 

da incapacidade, porém esta determinação impõe limitação ao benefício, pois em tese a 

concessão poderia dar-se mesmo quando da incapacidade temporária.  

A positivação do conceito de impedimento de longo prazo no âmbito da legislação 

restringe o conceito constitucional de deficiência. A Convenção Internacional não estipulou 

prazo algum, sendo que o limite objetivo de dois anos foi posto pelo legislador 

infraconstitucional. A problemática maior reside no caso concreto, quando esta premissa 

impede o cidadão de acessar o benefício. Reveste-se, pois, esta determinação de um caráter 

excludente, afastando-se dos objetivos e do princípio de justiça social inerente ao Estado 

Democrático de Direito. 

Acredita-se que esta questão será objeto de um debate mais profundo no Poder 

Judiciário no julgamento ainda pendente da ADPF 182-00/800-DF, que demanda a suspensão 
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da eficácia do art. 20 da LOAS e a aplicação integral da definição de pessoa com deficiência 

conforme estabelecido pela Convenção Internacional sobre Pessoas com Deficiência, para fins 

de concessão ao Benefício de Prestação Continuada.  

Por outro viés, a partir de 2009, a nova Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde - CIF, ampliou o conceito de deficiência por  meio 

proposição de novos critérios e parâmetros, em substituição à utilização da Classificação 

Internacional de Doenças – CID para qualificação da deficiência e passou a abranger uma 

avaliação multidimensional relacionado a restrição para desempenho de atividades. 

Este critério é por sua vez mais abrangente e inclusivo, pois a deficiência não pode 

ser compreendida apenas uma expressão de uma situação clínica, mas sim o conjunto das 

barreiras que surgem a partir desta situação em interação com a sociedade e que geram a partir 

daí condições de desigualdade (DINIZ et al, 2009). Ainda assim, resta assente, o qual frágil  

todavia permanece o conceito utilizado pela legislação pois: 

Deficiência não é apenas um conceito médico ou a corporificação de uma 

classificação de disfuncionalidade: é principalmente a expressão de uma relação 

complexa entre corpo e sociedade, em que estigma, exclusão e opressão operam 

(DINIZ et al, 2009, p. 21) 

   Ressalte-se o reconhecimento médico da deficiência não é critério suficiente 

para garantir a concessão do BPC. São utilizados também questionários e observações que 

avaliam, dentre outras coisas, se a capacidade para a vida cotidiana e a aptidão para o trabalho. 

O significado de incapacidade para a vida independente é também objeto de ampla discussão.   

A aferição da incapacidade pode se dar por meio de dois modelos: o modelo 

biomédico e o modelo social. “O modelo biomédico traduz a deficiência como uma tragédia 

pessoal, transformando o corpo com impedimentos em um objeto de intervenção e 

normalização. Para os médicos peritos desta pesquisa, a deficiência é resultado dos 

impedimentos do corpo” (BARBOSA et al, 2009, p. 383). Por sua vez, o modelo social 

apresenta um contraponto ao compreender “a deficiência como resultado da interação entre 

um corpo com impedimentos e um ambiente hostil à diversidade corporal, assim como proposto 

pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (BRASIL, 2007)” (BARBOSA 

et al, 2009, p. 383).  

A perícia médica no mais das vezes não leva em consideração o aspecto social e de 

vulnerabilidade quando da sua realização. Isso se justifica até mesmo por uma limitação de seu 

escopo e dos próprios profissionais que a realizam.  Quando do início da operacionalização do 
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benefício, a aferição do critério deficiência e incapacidade para o trabalho não passava por 

análise de perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social. O requerente poderia 

apresentar laudo de equipe multiprofissional do Sistema Único de Saúde ou mesmo do próprio 

INSS.  Posteriormente, o requisito estabelecido à pela legislação é que pessoa com deficiência 

passou a ser que aquilo que os peritos médicos do Instituto Nacional do Seguro Social 

interpretam como incapacidade para os atos da vida diária.  

Neste caso, o problema reside no fato que a interpretação enviesada de que a 

incapacidade para o trabalho confunde-se com a capacidade de realizar tarefas do cotidiano. 

Não há relação unívoca entre um e outro ponto. É possível que a pessoa com deficiência seja 

capaz de realizar atividades como higiene pessoal ou alimentação sem que isso represente 

necessariamente a aptidão para o trabalho. 

Observa-se que é tênue a proteção da pessoa com deficiência em face dos 

procedimentos impostos pela legislação para fins acesso ao BPC. Além do próprio 

reconhecimento da deficiência muitas vezes compreendida apenas do ponto de vista da 

condição clínica do indivíduo, a aplicação cumulativa dos critérios de renda per capita familiar 

com a noção de incapacidade para o trabalho impõe restrição à concessão do benefício a parcela 

da população que dele necessita.  

  

3.2.3 O CRITÉRIO DA RENDA 

 

O critério da renda, também denominado critério de miserabilidade é sem dúvida o 

mais criticado em relação ao BPC. Grande quantidade de demandas judicializadas reportam-se 

a ele8.  

A Lei Orgânica da Assistência Social estabeleceu as condições de elegibilidade ao 

benefício assistencial estabelecendo o corte da renda mensal per capita inferior ao ¼ do salário 

mínimo. Este critério per se impõe representa um valor bastante limitado e já  impõe severa 

restrição ao benefício e via de regra exclui idosos e deficientes que tenham membros da família 

inseridos no mercado de trabalho formal, limitando-se àqueles em situação real de 

miserabilidade. 

                                                           
8 A Nota técnica no. 03/2016/DBA/SNAS/MDS avaliou as concessões judiciais do BPC e o processo de 
judicialização individual do benefício.  
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Ademais, é relevante ressaltar dois pontos no que tange ao cálculo da renda para 

fins de elegibilidade para a percepção do Benefício de Prestação Continuada: o primeiro deles 

é que o cálculo se reporta ao per capita da família, e não somente do indivíduo, o que implica 

consequências para os outros membros do grupo familiar, conforme se pretende discutir 

brevemente mais adiante.  

O segundo é que não se pode perder de vista que, os públicos-alvo do BPC, isto é, 

os idosos e as pessoas com deficiência, via de regra requerem, para fins de acessarem a 

adequada condição de igualdade, um quantitativo maior de recursos para provimento de suas 

necessidades. Disto infere-se que, se por si só o teto de ¼ de salário mínimo per capita já 

representa uma quantia limitada a subsistência do indivíduo, mas quando se trata de idosos e 

pessoas com deficiência este valor pode representar uma situação ainda maior de privação do 

meios materiais de sobrevivência.  

A inconstitucionalidade do critério de renda foi objeto da ADIn nº 1.232.  Nesta 

ação pleiteou-se a inconstitucionalidade do critério sob o argumento de que restringia a limitava 

o acesso e, por consequência, o direito ao benefício. Como pano de fundo dessa questão, 

observavam-se a grande quantidade de demandas judiciais por parte de indivíduos cuja renda 

familiar per capita encontrava-se acima do estabelecido, porém cujo argumento pela 

necessidade de concessão do Benefício de Prestação Continuada funda-se na situação de 

vulnerabilidade e miserabilidade do indivíduo.  

No julgamento da referida ADIn, o STF perfilhou o entendimento de que não 

haveria inconstitucionalidade no parâmetro estabelecido no art. 20 da Lei Orgânica da 

Assistência Social, sendo que o acesso ao benefício é modulado por critérios que apenas a lei 

poderia estabelecer: 

Constitucional.  Impugna  dispositivo  de  Lei  Federal  que  estabelece  o critério para 

receber o benefício do inc. V do art. 203, da CF. Inexiste a 

restrição  alegada  em  face  ao  próprio  dispositivo  constitucional  que  reporta à lei 

para fixar os critérios de garantia do benefício de salário 

mínimo  à  pessoa  portadora  de  deficiência  física  e  ao  idoso.  Esta  lei  traz 

hipótese objetiva de prestação assistencial do Estado. Ação julgada improcedente9.  

 

A bem da verdade, a decisão do STF de fato reconheceu a viabilidade da limitação 

posta pelo legislador infraconstitucional e admitiu que ordinariamente podem ser estabelecidas 

                                                           
9 (STF - ADI: 1232 DF, Relator: ILMAR GALVÃO, Data de Julgamento: 27/08/1998, Tribunal Pleno, Data de 
Publicação: DJ 01-06-2001 PP-00075 EMENT VOL-02033-01 PP-00095) 
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as condições de recebimento do benefício, porém não houve, em sede do referido julgado, a 

declaração da inconstitucionalidade do art. 20 §4º da Lei Orgânica da Assistência Social. 

Assim, inobstante o julgamento da ADI, o poder judiciário continuou a ser 

interpelado pelos cidadãos para a concessão do Benefício de Prestação Continuada. Em 

decorrência da multiplicação das demandas no poder judiciário, cujas decisões favoráveis, em 

concreto, embasaram-se na premissa de que a decisão do STF não declarou que o patamar de 

renda estabelecido pela LOAS era exauriente, e concediam o benefício a indivíduos cuja renda 

fosse superior ao critério legal o INSS ingressou com a Reclamação 2.303, ao cabo de que o 

Egrégio Tribunal concluiu pela definição que o critério legal de ¼ do salário mínimo per capita 

seria único para garantia do acesso ao BPC. 

Em mais recente decisão, o STF adotou novo posicionamento quanto à 

controvérsia, em sede acórdão no julgamento do RE 567.985/MT, ao qual foi reconhecido a 

repercussão geral. De relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o tribunal declarou a 

inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade do §3º do art. 20 que estabelece a 

renda de ¼ de salário mínimo para recebimento do BPC, por entender que a norma posta não é 

suficiente para dar concretude ao texto constitucional. Reabriu-se, a janela interpretativa que 

permite considerar a possibilidade da aferição conjunta de outros fatores para averiguação da 

miserabilidade e elegibilidade para o benefício. 

No que tange à renda, é também é objeto de questionamento o fato de que outras 

normas que tratam de políticas sociais estabelecem como critério de acesso o valor equivalente 

a meio salário mínimo. É o caso por exemplo do Bolsa Família, do Programa Nacional de 

Alimentação – PNAA e do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI.  É plausível 

inferir que esta dubiedade de parâmetros fere a integridade do direito conforme preconizada por 

Ronald Dworkin e abordada no segundo capítulo deste trabalho. 

Em breve reflexão, é possível concluir também que a limitação do critério de renda 

no patamar tão baixo e em exclusão de outros capazes de atestar a vulnerabilidade financeira 

do indivíduo e do grupo familiar representa uma avilta o princípio da justiça social. Ao impedir 

que sejam verificadas as condições objetivas de cada caso, a legislação fere o direito de que 

cada indivíduo tenha situação particular considerada para o acesso a um direito fundamental  

social que deve ser prestado a quem dele necessitar.  

Considere-se também que o fator da renda isoladamente considerado é insuficiente 

para atestar a situação de incapacidade da família para manutenção da pessoa idosa e da pessoa 
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com deficiência. Não é cabível tanto na via administrativa quanto na via judicial que a 

administração pública se furte análise do caso concreto, trata-se de um requisito a fim de se dar 

efetividade ao direito. Resta assente necessidade de reconhecer a demanda por outros elementos 

probatório da condição de miserabilidade. Conforme mencionado, a exclusão de outros meios 

de prova da condição de necessidade desvirtua o próprio comando da Constituição Federal, 

ainda que seja pacífico pela jurisprudência pátria que cabe a lei definir quais serão estes meios.  

Neste sentido, o critério que fixa em ¼ do salário mínimo a condição de acesso ao 

Benefício de Prestação Continuada é outro ponto a atuar como fator de exclusão na legislação 

que trata da concessão do benefício. É possível afirmar até mesmo que não atende ao disposto 

no art. 203, V da Constituição Federal pois deixa de atender parte da população que não possui 

meios de prover seu sustento ou de tê-lo provido por sua família. Em última instância não se 

adequa, portanto, ao interesse que encontram-se no cerne da concepção de Estado Democrático 

de Direito. 

 

3.2.4 O CRITÉRIO DE FAMÍLIA 

 

A ideia de dignidade é fundamento da República Federativa do Brasil conforme 

consagrado pela Constituição Federal.  (CF, art. 1º, III). Nesse sentido, a Família a sociedade e 

o Estado tem o dever de amparar as crianças, os adolescentes e os idosos na necessidade, a fim 

de garantir sua dignidade, constituindo-se assim uma rede de apoio. Assim “a assistência social, 

assim como a saúde, opera para além do indivíduo, isto é, introduz a família como núcleo de 

proteção social” (COUTO, 2013, p. 670). 

Segundo Medeiros, Granja e Sawaya Neto (2009, p.8) a Constituição não estabelece 

uma definição inequívoca de família, porém, os pesquisadores consideram que para o caso do 

Benefício de Prestação Continuada seria adequado tomar o seguinte conceito: 

(P)ara os objetivos de assistência financeira às pessoas, como é o caso do BPC, é 

razoável entender sustento como consumo de bens essenciais e assim entender família 

como uma unidade de consumo. Nesta definição, família corresponde 

aproximadamente ao que se conhece como arranjo familiar domiciliar ou grupo 

familiar doméstico, e consiste em um grupo de parentes vivendo em um mesmo 

domicílio. Para lidar com casos em que a unidade de consumo se constitui de pessoas 

sem relações familiares costuma-se incluir na família aqueles indivíduos que têm sua 

convivência definida por normas sociais de afinidade (agregados, na terminologia do 

Censo de 2000). 
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Segundo a redação original do art. 20 §1º da Lei Orgânica da Assistência Social o 

critério de família foi estabelecido como a unidade mononuclear vivendo sob o mesmo teto cuja 

economia é mantida pela contribuição dos seus integrantes (Brasil, 1933). Deste texto 

depreender-se-ia que qualquer parentesco ou modalidade de coabitação poderia ser reconhecido 

como família. A despeito de críticas, este conceito era suficientemente amplo para abarcar o 

extenso leque de composições familiares e a compreensão de que o arranjo familiar tem por 

base o princípio da ajuda mútua de seus membros. 

Entretanto, o conceito de família para fins de composição do cálculo da renda per 

capita foi alterado de maneira significativa pela MP nº 1.473-34 convertida na Lei nº 9.720 de 

30 de novembro de 1998, e que estabeleceu a seguinte redação: 

Art. 20.   .......................................................................... 

§ 1o  Para os efeitos do disposto no caput, entende-se como família o conjunto de 

pessoas elencadas no art. 16 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, desde que vivam 

sob o mesmo teto. 

 

O problema vislumbrado é que por esta alteração a LOAS se apropriou do conceito 

de família utilizado para fins de concessão dos benefícios da Previdência Social. Assim, a partir 

desta norma, foi considerada como família o núcleo composto pelo requerente, seu cônjuge ou 

companheiro (a), os irmãos, filhos e enteados solteiros menores de 21 anos e os menores 

tutelados, sob a condição de que vivam sob o mesmo teto. Observa-se que a alteração legislativa 

estabeleceu conceituação mais restritiva para composição familiar, limitando-a à relação de 

consanguinidade ou matrimonial, ou de união estável.  

Posteriormente, nova alteração introduzida pela Lei no. 12.435/2011 provocou 

algumas modificações neste critério. A primeira delas foi o afastamento do termo nuclear. A 

segunda foi a inclusão do padrasto ou madrasta na ausência de um dos pais. Este critério faz 

mais sentido se considerado que a família não se constitui apenas de laços consanguíneos, mas 

por laços de cooperação e auxílio mútuo. A redação posta estabelece que:  

Art. 20.  ...............................................................................................  

§ 1o  Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o 

cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, 

os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que 

vivam sob o mesmo teto 

 

Porém, em que pese as alterações ocorridas, faz-se premente o reconhecimento no 

campo do direito das múltiplas constituições familiares, e a compreensão de um conceito 

ampliado de família para fins de concessão do Benefício de Prestação Continuada. Essa 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8742.htm#art20§1
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necessidade é decorrência de uma interpretação teleológica da Constituição que estabelece a 

especial proteção da família por parte do Estado (CF/88 art. 226). 

De outra parte, o rol de familiares disposto na legislação pode ser uma via de mão 

dupla no que diz respeito ao impacto que isto representa no cômputo da renda familiar e em 

última instância ao acesso ao benefício, pois  

(p)ara computar este rendimento o BPC não contabiliza como membros da família 

irmãos e filhos maiores de 21 anos, sogros, avós, netos e outros parentes dos 

beneficiários, independentemente de sua quantidade e nível de renda. Esta exclusão 

não encontra fundamentação nos princípios legais que regulam a assistência social no 

Brasil e pode levar a distorções de exclusão de pobres e inclusão de ricos que não 

estão em conformidade com os objetivos do programa (MEDEIROS, GRANJA E 

SAWAYA NETO, 2009, p.15). 

 

Do exposto, verifica-se que a delimitação do conceito de família em um rol taxativo 

de integrantes é problemática no caso concreto pois, conforme mencionado, pode gerar 

desigualdades ao desconsiderar as peculiaridades de cada caso e ignorar a avaliação da situação 

de risco social.  
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CONCLUSÃO 

 

A assistência foi consagrada pelo Constituinte originário de 1988 como direito 

fundamental social, passando a ser peça essencial para a realização dos objetivos de justiça e 

igualdade da Constituição Federal. Ainda que seja possível, a partir de um traçado histórico, 

identificar presença medidas jurídico-sociais em direção a o estabelecimento de uma proteção 

social desde a década de 30, foi somente com a promulgação da CF/88 que a seguridade social, 

e em especial a assistência social obtiveram o status de direito de fundamental, exigíveis em 

face do Estado por parte dos indivíduos e da sociedade.   

São inegáveis os avanços no marco jurídico da assistência social, mas observa-se 

que implementação deste direito tem sofrido contingências e ameaças que visam reduzir seu 

âmbito de aplicação. O desafio da assistência social enquanto direito fundamental social 

consubstanciado sob a forma política pública é garantir as condições de igualdade, justiça e 

dignidade, objetivos do Estado Democrático de Direito.   

No escopo do direito à assistência social, o Benefício de Prestação Continuada é 

uma ferramenta importante na concretização da igualdade ao permitir, por meio da garantia de 

um salário mínimo mensal em caráter não contributivo, que indivíduos idosos e com 

deficiência, possam ter acesso a condições mínimas de dignidade, subsistência e acesso a outros 

direitos básicos como alimentação, por exemplo, por meio do complemento da renda familiar.  

Do ponto de vista jurídico, o benefício é instrumento de concretização dos objetivos 

constitucionais da erradicação da pobreza e redução de desigualdades. Na esteira das ideias de 

Rawls, a igualdade de oportunidades é necessária para concretizar o caráter de cidadania no 

âmbito estatal. Conquanto os idosos e pessoas com deficiência possam encontrar barreiras a 

plena efetivação de direitos em virtude de uma situação de desvantagem imposta por sua 

condição, ou em uma definição mais apropriada, pelas barreiras que a sociedade impõe em face 

de sua condição, o Benefício de Prestação Continuada é instrumental no processo de conquista 

da sua igualdade perante os demais cidadãos pelo acesso à garantia de renda. 

Porém, uma análise breve do Benefício Prestação Continuada permite verificar que, 

em razão da forma como hoje se encontra normatizado, exclui uma parcela de cidadãos que se 

encontra em situação de vulnerabilidade e não possui condições para prover seu sustento, não 

tendo garantido o acesso pleno a esta proteção social.  
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Ao confrontar a Lei Orgânica da Assistência Social e os Decretos e Portarias que 

regulamentam o benefício com os direitos assegurados pela Constituição Federal observa-se 

que há discrepância sintomática entre os primeiros e a última. Os dispositivos 

infraconstitucionais limitam o acesso ao direito assegurado, malgrado os princípios norteadores 

e mesmo determinações expressas da Constituição Federal, comprometendo assim a própria 

integridade do sistema de direitos, utilizando a expressão e o conceito cunhados por Ronald 

Dworkin. 

Uma vez que a dignidade da pessoa humana e a igualdade entre os cidadãos são 

fundamentos do Estado Democrático de Direito, e tendo sido este o modelo adotado pelo 

constituinte pátrio, os parâmetros de acesso às garantias fundamentais devem obrigatoriamente 

refletir esta escolha política e jurídica e guardar coerência com os princípios asseverados pela 

República Federativa do Brasil. 

Da análise aqui realizada é possível concluir que as disposições art. 20 da Lei 

Orgânica Assistência Social e dos atos infralegais que regulamentaram o BPC frustraram em 

certa medida o desejo do constituinte originário pois ao restringirem o acesso a esta prestação 

constitucionalmente garantida aviltaram o direito ao amparo assistencial a quem dele necessitar.  

Ainda que a Constituição Federal tenha deixado, consoante entendimento do STF, 

ao legislador infraconstitucional o dever de regulamentação dos aspectos operacionais do BPC, 

não pode este estabelecer um recorte demasiadamente restritivo que, quando de sua aplicação 

prática, termine por contrariar a vontade do constituinte originário.  

De igual maneira, não é razoável admitir que os critérios e estabelecidos pela lei 

devam prevaleçam diante dos princípios constitucionais pautando-se prevalentemente em 

preceitos de caráter orçamentário ou administrativo. Não é cabível que a legislação 

infraconstitucional se furte a cumprir o comando constitucional de maneira indireta ao colocar 

óbices ao alcance pleno de um direito fundamental. 

É patente que há uma limitação ao quantum recursos públicos que pode ser 

dispendido para a consecução dos objetivos de ordem social, porém é preciso ter em vista que 

há sobretudo um problema de alocação. Ao legislador e ao gestor público, é dado o poder de 

escolha e administração do orçamento público e lhes incumbe, pelos meios disponíveis, a 

responsabilidade de fazer concretizar os objetivos fundamentais da República.  
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Não há que se falar portanto de uma reserva do possível como óbice à concretização 

de direitos fundamentais enquanto não exauridos recursos públicos e conquanto alocados em 

outras atividades que poderiam ser facilmente consideradas supérfluas. 

Em contraponto, não se pode negar sua magnitude e papel do Benefício de 

Prestação Continuada enquanto direito fundamental social reconhecido constitucionalmente, e 

sua instrumentalidade na concretização de outros direitos igualmente fundamentais, 

propiciando dignidade às pessoas atendidas. Os critérios, ainda que restritivos, são objetivos. 

Tem-se um direito reclamável e garantido, ainda que falho, se observado atentamente. Resta 

aos operadores dos direitos buscarem a evolução do modelo jurídico-normativo adotado a fim 

de garantir a realização plena do comando constitucional. 
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