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RESUMO 
 
O presente artigo tem por objetivo discorrer sobre o Benefício 
de Prestação Continuada enquanto direito vinculado à Política 
de Assistência Social, estabelecendo quais são os pontos 
positivos, avanços e aspectos que precisam melhorar acerca 
da concessão do amparo social ao cidadão idoso ou com 
deficiência, os quais procuram este direito e necessitam da 
efetivação do mesmo, proporcionando assim reflexões sobre a 
temática. 
 
Palavras-chave: Benefício de Prestação Continuada, 
Assistência Social. Direito. 
  
ABSTRACT 
 
This article aims to discuss the Continued Benefit as a right 
linked to the Social Assistance Policy, establishing what are the 
strengths, achievements and aspects that need to improve on 
the granting of social support to the elderly and disabled 
citizens, which seek this right and require the execution of it, 
thus providing reflections on the theme. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo visa discutir sobre a Lei Orgânica da Assistência Social – 

LOAS, no que tange, em especial, aos critérios para aquisição do Benefício de Prestação 

Continuada – BPC, que é considerado por alguns autores como um dos importantes 

instrumentos de redistribuição de riqueza do país; fazendo-se reflexões sobre os aspectos 

da lei que possam dificultar ou até mesmo facilitar o acesso do cidadão ao direito, 

ressaltando quais foram os avanços já conquistados. 

Diante de debates, reflexões e inquietações sobre a temática, é possível 

perceber que no cotidiano, muitas pessoas, mesmo dentro das condicionalidades impostas 

para a concessão do benefício, não conseguem ter a proteção assistencial garantida por 

direito. Através dessa realidade, fica posto em evidência alguns problemas na inclusão do 

BPC, que estão além da comprovação da situação de miserabilidade imposta pela lei (renda 

per capita inferior a ¼ de salário mínimo), a qual não deve ser vista por um ângulo tão 

restrito.  

Logo, há uma emergência na discussão dos aspectos que dificultam a obtenção 

do BPC, já que o Brasil é um país com um número expressivo de pessoas com deficiência e 

crescente número de idosos que em grande parte se constituem de pessoas em situação de 

pobreza, que necessitam de amparo social e não podem ter negado um direito que deveria 

ser garantido.  

 

 

2. A ASSISTÊNCIA SOCIAL E O BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 

 

 

A Constituição Federal define a Assistência social como política de seguridade 

social e de responsabilidade do Estado e direito do cidadão (artigos 203 e 204 CF). Na área 

do Direito já se conseguiu romper com a ideia de assistência como solidariedade social. 

(SIMÕES, 2008) 

A ideia de caridade e filantropia que a Assistência Social carregava vem sendo 

superada após a inclusão da mesma como política fundamental da seguridade social 

juntamente com a saúde e a previdência social, constituindo assim o tripé da seguridade 

social, porém mesmo com esse avanço, ainda pode-se verificar em algumas ações 

profissionais a concepção conservadora da Assistência Social onde o direito do cidadão 

ainda é visto como a bondade do Estado. A inclusão da Assistência Social na política de 
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seguridade foi de extrema importância para que houvesse uma mudança na ação 

estratégica desta política pública por parte do Estado, o responsabilizando pela efetivação 

na garantia dos direitos e favorecendo a mudança na concepção conservadora da 

assistência, como afirma SIMÕES (2008): 

 

Ao ser instituída como política pública, inseriu-se na ação estratégica de Estado e 
não apenas dos governos, especificamente de seus três poderes, na luta incessante 
pela redução e prevenção de riscos e vulnerabilidades sociais, por meio da 
universalização desses direitos, inclusão das pessoas carentes e superação da 
pobreza. 
 

A Assistência Social é parte integrante da seguridade social que luta pela 

garantia de direitos e pela redução e combate à pobreza, com o objetivo de trabalhar pela 

melhoria das condições de vida dos cidadãos; sendo classificada desse modo, como política 

de proteção social, articulada com as outras políticas existentes na garantia de direitos 

sociais, como resume bem LEITE (2011): 

 

Em suma, a Assistência Social é a forma de dar amparo igualitário para as pessoas 
que dela necessitar. Suas fundamentais características são o estado de 
necessidade. Sua natureza é da não contribuição, constituído na obrigação do 
Estado em prol dos desprovidos, que possam ter acesso, para alcançar um patamar 
de vida mais digna, em especial, ao estímulo à integração ao mercado de trabalho e, 
assim, buscar suplantar situações de desemprego, a falta de qualificação 
profissional, deficiência, dentre outros.  

 

Diferentemente da saúde (que tem caráter universal) e da previdência social 

(direcionada apenas a segurados) a assistência possui essa caracterização social em razão 

da população que necessita de cuidados por estarem em situação de risco e vulnerabilidade 

social e se constitui em direito que não necessita de contribuição. (SIMÕES, 2008) 

É regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS – de 7 de 

dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social e a reconhece 

como direito a benefícios, serviços, programas e projetos socioassistenciais a  qualquer 

cidadão brasileiro que necessitar. A LOAS foi considerada um avanço na área jurídica da 

assistência social, uma vez que foi instituído o seu estatuto como política pública de Estado, 

integrada à seguridade social no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Social e do 

Combate à fome – MDS. De acordo com a lei, a assistência social tem por objetivo garantir 

a prestação das necessidades básicas para que se possam reduzir os níveis de pobreza, 

providenciando condições para atender contingências sociais. 

Dentre tais objetivos a LOAS instituiu, a cargo da Assistência Social e da União, 

o pagamento de benefícios assistenciais (não contributivos), garantidos a qualquer cidadão, 

desde que carente, são eles: prestação continuada (BPC) e benefícios eventuais. O 

Benefício de Prestação Continuada – BPC é um benefício pago pelo Governo Federal, cuja 
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operacionalização do reconhecimento do direito é do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS e assegurado por lei, que permite o acesso às condições mínimas de uma vida mais 

digna para idosos e pessoas com deficiência. O BPC veio para substituir o chamado 

benefício previdenciário da renda mensal vitalícia ou definido por outros autores como 

“amparo previdenciário” em que consistia um benefício cuja renda era de meio salário-

mínimo, concedido a pessoas que tivessem mais de 70 anos ou considerada inválida, 

incapacitada de forma definitiva para o trabalho, dentre outras condicionalidades. 

Hoje, de acordo com o inciso V do art. 203 da Constituição federal e art. 20 da 

LOAS têm direito a receber o BPC, brasileiros (inclusive naturalizados, com domicílio no 

país) com deficiência incapacitante ou idosos, que não tenham condições de prover sua 

própria subsistência ou por meio de sua família. Esse benefício é pago diretamente ao 

beneficiário, mensalmente, enquanto perdurarem as condições aquisitivas do direito, por 

esse caráter ele pode ser definitivo ou temporário. 

O valor desse benefício consiste em um salário-mínimo mensal, sem desconto 

da contribuição previdenciária e sem abono anual (13° salário). Esse valor é tema para 

algumas correntes que discordam desse valor devido ao fato dele ser igual ao piso da 

aposentadoria, por acharem não ser justo que uma mesma pessoa que contribuiu para a 

previdência durante 20 ou 30 anos, receba o mesmo valor de uma pessoa que nunca 

contribuiu para o sistema previdenciário, sugerindo-se assim, que o valor pago pelo BPC 

seja inferior ao salário mínimo. (SIMÕES, 2008) 

O Benefício de prestação continuada por ser um benefício eventual garantido 

aos cidadãos, mas desde que estes sejam carentes, ou seja, por apresentar restrições para 

a aquisição do mesmo, apresenta algumas condicionalidades básicas para que o indivíduo 

possa adquirir esse direito, tais como: ter 65 anos de idade, no mínimo ou possuir 

deficiência incapacitante; em ambos os casos ser carente, ou seja, não ter renda pessoal ou 

familiar, superior a ¼ do salário-mínimo; não estar recebendo benefício do INSS; não ter 

atividade remunerada; não ter meios de prover a própria subsistência ou por sua família. 

 A condição de miséria em que se encontram algumas famílias que possuem em 

seu seio alguma pessoa idosa ou com deficiência, continua a ser o requisito primeiro para 

obtenção do BPC. Porém, como outrora já afirmado, a situação de pobreza enfrentada por 

uma família não deve ser vista de maneira tão restritiva, pois a pobreza vai além de uma 

divisão de renda pelos entes familiares. Verifica-se no cotidiano que o valor per capita 

exigido para o requerimento do benefício encontra-se aquém de uma realidade que possa 

garantir a sobrevivência dos indivíduos, conforme critica ALBERNAZ e PEREIRA (2003): 

 
Uma vez que o benefício é individual, se tornando familiar somente no momento da 
concessão, em que se toma como referência a renda familiar. Deste modo, o 
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benefício é contraditório e restritivo, uma vez que se exige uma renda per capita 
muito baixa, ao “nível da indigência”. 

  

O processo para obtenção do BPC tem se transformado em um direito tutelado, 

com critérios falhos de seleção que limitam o direito do cidadão diante da renda per capita 

familiar junto com a incapacidade para a vida independente, tal concepção vem da ideia 

conservadora da Assistência social como benemerência, que ainda vem sendo quebrada 

como já mencionado anteriormente.   

Os pontos condicionantes ao BPC supracitados mostram que há dois tipos de 

beneficiários: os idosos e as pessoas com deficiência. Para ambos a renda é um 

condicionante em comum, porém para a pessoa com deficiência (física ou mental), além da 

renda, ela também deve estar dentro do critério de incapacidade para a vida independente. 

Por este aspecto, a pessoa com deficiência é duplamente avaliada, tornando o pedido ao 

benefício mais burocrático e limitante.  

 A deficiência é comprovada por laudo de equipe multiprofissional do SUS ou 

INSS e será avaliada na perícia médica realizada no INSS que poderá ou não ser 

concedida.  Porém a incapacidade pode ser interpretada de formas diferentes conforme 

afirma FÁVERO (apud ALBERNAZ e PEREIRA, 2003): 

 

Não fosse o requisito de INCAPACIDADE previsto apenas na LOAS, bastaria 
verificar se a deficiência encaixa-se nas definições legais já existentes [...]. Mas não. 
Atualmente, uma pessoa dita “apenas cega” acaba não fazendo jus ao benefício de 
prestação continuada porque esta deficiência, apesar de muitas vezes impedir a 
pessoa de trabalhar e de qualquer fonte digna de renda, não a incapacita para vida 
independente [...]. É realmente uma lástima que a lei ordinária, que deveria apenas 
disciplinar o ACESSO ao benefício, tenha praticamente inviabilizado este acesso, 
ou, quando não, transformado a obtenção do benefício num ATESTADO de 
incapacidade. 

 

Ora, como se observa, apesar dos avanços conquistados nesse processo para 

aquisição do BPC, ainda é necessário viabilizar melhor o direito da pessoa idosa ou com 

deficiência incapacitante para o trabalho. Este benefício caminha para sua universalização, 

com impactos relevantes da redução da pobreza no país, porém a consolidação da 

assistência social como política pública e direito social ainda exige o enfrentamento de 

importantes desafios, a partir disso surgem algumas indagações: Quais são os aspectos da 

lei que dificultam ou facilitam acesso do cidadão a este direito tão necessário para uma 

emancipação do mesmo? Existem critérios subjetivos que possam ser colocados em 

questão? Discussões estas serão feitas a seguir. 
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3. A COMPROVAÇÃO DA DEFICIÊNCIA PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC/LOAS 

 

 

Assim dispõe o artigo 20 da Lei 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social): 

 

Art. 20.  O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo 
mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou 
mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-
la provida por sua família. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011) 
[...] 
§ 2

o
  Para efeito de concessão deste benefício, considera-se pessoa com deficiência 

aquela que tem 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 igualdade de condições com as 
demais pessoas.     (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011) 
§ 3

o
  Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou 

idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do 

salário-mínimo. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011) 
§ 4

o
  O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário 

com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo os da 
assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória. (Redação dada 
pela Lei nº 12.435, de 2011) 
[..] 
§ 6º  A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de 
impedimento de que trata o § 2

o
, composta por avaliação médica e avaliação social 

realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais do Instituto Nacional de 
Seguro Social - INSS.     (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011) 
[..] 
§ 10.  Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do § 2

o
 deste artigo, 

aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. .      (Incluído pela 
Lei nº 12.470, de 2011) 
 

Como se vislumbra, existem dois requisitos de ordem subjetiva para a 

concessão do referido benefício assistencial. O primeiro requisito diz respeito à idade 

mínima de sessenta e cinco anos para a obtenção do benefício assistencial e o segundo diz 

respeito à pessoa portadora de deficiência. 

Em relação ao primeiro requisito não há divergências a respeito, no entanto, no 

que diz respeito à incapacidade, registre-se que antes da alteração feita pela lei 

12.470/2011, a redação da lei tratava sobre a “incapacidade para a vida independente e 

para o trabalho”. 

É precioso ressaltar que na interpretação evolutiva da lei, a incapacidade era 

interpretada duplamente como aquela que impede a pessoa de trabalhar e de se auto 

direcionar para a vida independente, entretanto, o Enunciado da AGU nº 30, e a Súmula 29 

da Turma Nacional de Uniformização, ambas já revogadas, trouxeram entendimento de que 

a incapacidade para o trabalho revelava também a incapacidade para a vida independente, 

veja-se:   

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12435.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12470.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12435.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12435.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12435.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12470.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12470.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12470.htm#art3
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Enunciado nº 30 da Advocacia Geral da União - A incapacidade para prover a 

própria subsistência por meio do trabalho é suficiente para a caracterização da 
incapacidade para a vida independente, conforme estabelecido no art. 203, V, da 
Constituição Federal, e art. 20, II, da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993. 
Súmula 29 da TNU - Para os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742, de 1993, 

incapacidade para a vida independente não é só aquela que impede as atividades 
mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover ao próprio 
sustento. 

 

Observe-se que, superada essa questão, com a nova alteração legislativa feita 

pela Lei 12.70/2011, tais conceitos foram alargados, tendo em vista também a relevância do 

princípio da dignidade da pessoa humana no caso em questão, levando em consideração 

fatores diversos de ordem mental, intelectual, físico, sensorial, entre outros, juntamente com 

a “interação com diversas barreiras”, como se destaca do novo parágrafo segundo da 

LOAS, que impedem a convivência plena e efetiva da pessoa deficiente na sociedade. Além 

disso, a lei alteradora reforçou que o impedimento ou incapacidade deve ser de, no mínimo, 

dois anos. 

A ideia trazida é que seja realizada uma dupla análise na pessoa deficiente, 

como prediz Reis (2014): 

 

Uma médica, a fim de se averiguar a existência de algum tipo de impedimento de 
longo prazo (de natureza física, mental, intelectual ou sensorial) e outra, de natureza 
social, a fim de se verificar se a presença de tal impedimento interage com eventuais 
barreiras, impedindo a participação da pessoa na sociedade, de forma plena e 
efetiva, em igualdade de condições com as demais pessoas. 

Ora, vislumbra-se que, embora tenha havido mudanças significativas na 

determinação da referida incapacidade, verifica-se que o legislador deixou bem a cargo do 

magistrado a análise do caso concreto em relação aos fatores impeditivos e a interação com 

as demais barreiras que obstruem a participação plena e eficiente do indivíduo deficiente na 

sociedade. Note-se que as “demais barreiras” que a lei destacou, não foram bem 

designadas, o que pode até dificultar ou facilitar o acesso do beneficiário ao amparo social, 

mas ficando a responsabilidade de análise para o órgão concessor do benefício, que já 

dificulta tanto o acesso dos incapacitados, ressalte-se sobremodo, e para o juiz do caso 

concreto, caso haja a judicialização da questão. 

 

 

4. A AFERIÇÃO DO CRITÉRIO OBJETIVO DA MISERABILIDADE PARA A 

CONCESSÃO DO AMPARO SOCIAL 
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O requisito objetivo mais controverso da lei em voga é, portanto, o da 

hipossuficiência ou miserabilidade, mais comumente chamado, o qual se encontra previsto 

no parágrafo terceiro do artigo 20 da Lei 8.742/93, veja-se: 

 

[...] 
§ 3.º Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de 
deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a ¼ (um 
quarto) do salário mínimo. 
 

O primeiro ponto a ser discutido nesse contexto é o conceito de família, que é 

trazido pelo art. 16 da Lei 8.213/91, compreendendo as pessoas que vivem sob o mesmo 

teto, abrangendo assim o cônjuge, companheiro(a), filho não emancipado, de qualquer 

condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; os pais e o irmão não emancipado, de 

qualquer condição menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; lembrando que o enteado e o 

menor tutelado equiparam-se a filhos para os efeitos da referida lei. 

Assim, esta família, segundo o critério objetivo de obtenção do amparo social, 

deve ter renda per capita inferior a ¼ de salário mínimo. Ora, vê-se que a 

constitucionalidade deste dispositivo fora questionada tendo em vista a incoerência existente 

entre o salário-mínimo como teto mínimo fixado para a concessão de benefício 

previdenciário e assistencial e a exigência de quantum inferior àquele para a concessão de 

tal benesse social. 

Nesse ínterim, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIN 1232/DF 

que enfrentava justamente a rigidez do critério da hipossuficiência como suposta afronta à 

Constituição, entendeu pela constitucionalidade do referido artigo. O Superior Tribunal de 

Justiça, por sua vez, continuava entendendo que o quesito da miserabilidade devia ser 

analisado em cada caso concreto, e que não deveria ser o único critério aferido para a 

concessão do BPC/LOAS, como se depreende deste julgado: 

 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. REQUISITOS LEGAIS. ART. 20,§ 3º, 
DA LEI Nº 8.742/93. 
A limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser considerada a única 
forma de se comprovar que a pessoa não possui outros meios para prover a própria 
manutenção ou de tê-la provida por sua família, pois é apenas um elemento objetivo 
para se aferir a necessidade, ou seja, presume-se absolutamente a miserabilidade 
quando comprovada a renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo" (REsp 
Repetitivo nº 1.112.557/MG). Agravo regimental desprovido. (Processo: AgRg no 
REsp 1125402 RS 2009/0130600-9. Relator(a): Ministro FELIX FISCHER. 
Julgamento: 29/04/2010. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Publicação:  

DJe 07/06/2010) 

 

 Embora este entendimento tenha prevalecido por muito tempo, o STF, como 

guardião da constituição e da ordem jurídica, recentemente, no ano de 2013, inovou com o 

julgamento da Reclamação Constitucional 4.374/PE e dos REs 567.985 e 580.963, 

http://www.jusbrasil.com/topico/11356438/artigo-20-da-lei-n-8742-de-07-de-dezembro-de-1993
http://www.jusbrasil.com/topico/11356285/par%C3%A1grafo-3-artigo-20-da-lei-n-8742-de-07-de-dezembro-de-1993
http://www.jusbrasil.com/legislacao/104422/lei-da-assist%C3%AAncia-social-lei-8742-93
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entendendo pela inconstitucionalidade (superveniente) do § 3º do art. 20 da Lei 8.742/93, 

compreendendo assim que as regras defasadas, que eram aplicadas, acabavam por ferir o 

princípio da isonomia e da dignidade da pessoa humana. Explicando tal fenômeno, 

prelecionou o Ministro Gilmar Mendes (apud Reis, 2014) em sua explanação no julgamento 

da referida reclamação: 

 

Trata-se de uma inconstitucionalidade que é resultado de um processo de 
inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, 
econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos 
patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios 
assistenciais por parte do Estado brasileiro). 

 

Ressalte-se que esse novo entendimento teve com base a edição de leis que 

estabeleceram critérios mais elásticos para concessão de outros benefícios assistenciais, 

tais como: a Lei 10.836/2004, que criou o Bolsa Família; a Lei 10.689/2003, que instituiu o 

Programa Nacional de Acesso à Alimentação; a Lei 10.219/01, que criou o Bolsa Escola. 

Desta feita, outros Tribunais como o Tribunal Regional Federal da lª Região (Apelação Cível 

n.º 2009.01.99.032719-0/GO) e o Tribunal Regional da 2ª Região (REO - Remessa Ex 

Officio em Ação Cível n.º 568850/RJ), também pontuaram que o critério da miserabilidade 

não ostenta caráter absoluto, e que o critério objetivo em voga deve ser considerado apenas 

como o norte, devendo a hipossuficiência do idoso ou do deficiente ser comprovada 

mediante análise de um conjunto de circunstâncias ou fatores concretos devidamente 

demonstrados. O entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça não é diferente, veja-

se: 

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ART. 20, §3º, DA LEI 8.742/93. 
INCONSTITUCIONALIDADE. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. 
1. O limite legal estabelecido no art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93 não é critério absoluto, 
de modo que a necessidade/miserabilidade do postulante pode ser comprovada de 
outras maneiras. 
2. O STF, no recente julgamento dos REs 567.985 e 580.963, assentou a 
inconstitucionalidade do art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93. 3. O termo inicial do benefício 
assistencial é a data da citação da autarquia previdenciária. Precedentes. 4. Agravo 
regimental não provido. (Processo: AgRg no REsp 1341655 SP 2012/0162185-5. 
Relator(a): Ministro CASTRO MEIRA. Julgamento: 06/08/2013. Órgão Julgador: 

T2 - SEGUNDA TURMA.) 

 

Desta forma, o Instituto Nacional do Seguro Social deve respeitar a legalidade e 

as decisões do STF e dos demais tribunais, mas não é raro encontrar pessoas que têm 

dificuldade de receber o LOAS em razão de sua renda per capita ter ultrapassado o antigo 

critério de ¼ de salário mínimo, é por essa razão que o judiciário encontra-se lotado de 

processos para a concessão do amparo social. 

Outro ponto primordial que vale a pena destacar concentra-se na declaração da 

inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 34 da Lei 10.741/2003, que estabelece: 

http://www.jusbrasil.com/topicos/11356438/artigo-20-da-lei-n-8742-de-07-de-dezembro-de-1993
http://www.jusbrasil.com/topicos/11356285/par%C3%A1grafo-3-artigo-20-da-lei-n-8742-de-07-de-dezembro-de-1993
http://www.jusbrasil.com/legislacao/104422/lei-da-assist%C3%AAncia-social-lei-8742-93
http://www.jusbrasil.com/topicos/11356438/artigo-20-da-lei-n-8742-de-07-de-dezembro-de-1993
http://www.jusbrasil.com/topicos/11356285/par%C3%A1grafo-3-artigo-20-da-lei-n-8742-de-07-de-dezembro-de-1993
http://www.jusbrasil.com/legislacao/104422/lei-da-assist%C3%AAncia-social-lei-8742-93
http://www.jusbrasil.com/topicos/11356438/artigo-20-da-lei-n-8742-de-07-de-dezembro-de-1993
http://www.jusbrasil.com/topicos/11356285/par%C3%A1grafo-3-artigo-20-da-lei-n-8742-de-07-de-dezembro-de-1993
http://www.jusbrasil.com/legislacao/104422/lei-da-assist%C3%AAncia-social-lei-8742-93
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 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.       (Vide Decreto nº 6.214, de 2007) 
Parágrafo único. O benefício já concedido a qualquer membro da família nos 
termos do caput não será computado para os fins do cálculo da renda 
familiar per capita a que se refere a Loas. 

  

Verifica-se que, embora o benefício assistencial possa ser conferido a mais de 

um membro do mesmo núcleo familiar, a partir da primeira concessão, o valor deste 

benefício passa a integrar a renda mensal per capita da família para efeito de cálculo de 

benefício requerido posteriormente. No entanto, com a aplicação, por analogia, do 

dispositivo legal acima mencionado, ficou consolidado que somente o benefício assistencial 

concedido a qualquer outro membro do núcleo familiar do idoso, não seria computado como 

renda per capita para fins de concessão do amparo social para o idoso necessitado. 

Tal dispositivo foi considerado inconstitucional por omissão parcial sem 

pronúncia de nulidade, tendo em vista a inexistência de justificativa pertinente para a 

exclusão dos portadores de deficiência em relação aos idosos, e ainda por ferir a isonomia 

entre idosos beneficiários de amparo social e idosos beneficiários da previdência, uma vez 

que o dispositivo retromencionado só abrangia a exclusão do cômputo de renda dos 

beneficiários de benesse assistencial, conforme ficou consolidado no julgamento do RE 

580963 / PR – PARANÁ3.  

Deste modo, fica registrado que o beneficiário do amparo social não pode 

cumular este benefício com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro 

regime, salvo o de assistência médica ou pensão especial de condão indenizatório (art.20, § 

4º da Lei 8.742/93), e que tanto o benefício assistencial como o previdenciário, não 

excedente a um salário-mínimo, já concedido a qualquer outro membro do núcleo familiar, 

não será computado para fins de cálculo de renda per capita familiar a que alude a Lei 

Orgânica da Assistência Social em seu artigo 20, parágrafo terceiro. Conclui-se, portanto, 

que os entendimentos dos tribunais superiores pátrios têm sido a favor da sociedade, haja 

                                                           
3
 1. [..] .2.[..] 3.[..] 4. A inconstitucionalidade por omissão parcial do art. 34, parágrafo único, da Lei 
10.741/2003. O Estatuto do Idoso dispõe, no art. 34, parágrafo único, que o benefício assistencial já 
concedido a qualquer membro da família não será computado para fins do cálculo da renda familiar 
per capita a que se refere a LOAS. Não exclusão dos benefícios assistenciais recebidos por 
deficientes e de previdenciários, no valor de até um salário mínimo, percebido por idosos. Inexistência 
de justificativa plausível para discriminação dos portadores de deficiência em relação aos idosos, bem 
como dos idosos beneficiários da assistência social em relação aos idosos titulares de benefícios 
previdenciários no valor de até um salário mínimo. Omissão parcial inconstitucional. 5. Declaração de 
inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 34, parágrafo único, da Lei 
10.741/2003. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 580963/PR-PARANÁ. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Relator(a): Min. GILMAR MENDES. Julgamento:  18/04/2013. Órgão 
Julgador:  Tribunal Pleno. DJe-225.DIVULG 13-11-2013.  PUBLIC 14-11-2013) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6214.htm
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vista a busca dos julgadores em atender aos princípios da isonomia e da dignidade da 

pessoa humana, corolários do Estado Democrático de Direito. 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

 

Como se verificou, a concessão do benefício assistencial justifica-se a partir do 

princípio da dignidade da pessoa humana, por meio do qual se busca garantir o mínimo 

existencial ou social, ou seja, o fornecimento de recursos elementares de sobrevivência a 

qualquer cidadão. Esse mínimo social estabelece padrões de qualidade de vida 

referenciados também no princípio da isonomia e possui o condão de garantir o máximo de 

equidade possível. 

A partir disso, a Carta Maior pátria conferiu à Seguridade Social, mais 

especificamente à Assistência social, a responsabilidade para prover os meios que 

garantam essa mínima subsistência a quem dela necessitar, não só retirando uma camada 

social da pobreza extrema, mas também conferindo um exercício à própria cidadania. Desta 

feita, assim como nos casos da saúde e da previdência social, os direitos oriundos da 

assistência social dependem de regulamentação infraconstitucional, e assim surge a Lei 

Orgânica da Assistência Social (Lei 8.742/93).  

Embora haja a premissa de que os direitos devem estar amplamente 

consagrados na lei (princípio da legalidade), note-se que, para fazer valer os direitos 

oriundos da assistência social, a lei não foi bastante em si mesma, e os grandes avanços na 

consolidação e concessão de tais direitos deveu-se em maior parte à atuação dos Tribunais 

Pátrios; mais uma vez o ativismo judicial atua para preencher as lacunas da lei e conferir 

aplicabilidade aos direitos e garantias expressas por intermédio da mesma. 

Há que se destacar quão louvável progresso se obteve com as alterações 

legislativas e com as atividades judiciárias na aplicabilidade da lei no que pertine aos 

critérios exigidos para a concessão do amparo assistencial. Verifica-se que houve maior 

alargamento e clareza no critério da deficiência, porém houve maior subjetividade no que diz 

respeito à análise de todas as circunstâncias fatídicas, a qual fica, porém, a cargo do 

magistrado, além disso, a flexibilização do critério da hipossuficiência, não considerado mais 

de forma absoluta e sim relativa, também foi grande avanço que merece ser destacado. 

A questão que merece um pouco de atenção é que, não obstante as grandes 

mudanças significativas, graças muito mais ao judiciário, observa-se que o legislador deixou 

muito a cargo do magistrado a análise dos pressupostos de fato e direito no momento da 
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concessão do benefício assistencial. Sabe-se que o órgão instituidor do benefício (INSS), 

quando do pedido administrativo de concessão de amparo social, deve proceder conforme 

prediz a lei, no entanto, muitas vezes, aquele, por não analisar como um juiz do caso 

concreto, acaba por denegar muitos benefícios, tendo em vista a grande carga subjetiva e 

instrutória que a lei fixou ao estabelecer, por exemplo, a análise de “outras barreiras que 

somam à deficiência” e ainda a grande subjetividade na análise dos demais elementos 

indicativos de hipossuficiência que não somente o critério objetivo da renda per capita. 

Ora, conclui-se, portanto, que a atividade legislativa somada à atividade 

judiciária conferiu maior a aplicabilidade ao direito assistencial, no entanto, diante dos 

parâmetros expostos, maior responsabilidade será a do magistrado, pois, em que pese tais 

avanços, ainda se percebe o grande número de demandas judiciais que visam à concessão 

da benesse social, nas quais, o juiz, utilizando-se do seu livre convencimento motivado, terá 

que averiguar o caso concreto de maneira profunda, analisando todos os vieses, para só 

assim conferir justiça e equidade à sua decisão. Ressalte-se que isto pode dificultar ou 

facilitar o acesso do necessitado ao benefício assistencial, dada a necessidade do 

atendimento às peculiaridades de cada caso.   
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