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RESUMO 

 

O objetivo do presente trabalho foi analisar a Concessão do Benefício Assistencial 

frente ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. A Lei nº 8742/93 em seu art. 

20, § 3º, impõe o requisito da renda per capita inferior a um salário mínimo; pois 

bem, considerando que a Constituição Federal não rotula a hipossuficiência, esse 

requisito não estaria em conflito com o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana? 

O trabalho busca suscitar um debate, de forma a conscientizar os estudiosos do 

direito, para que possam refletir melhor sobre o assunto, a fim de evitar o 

conformismo, incentivando-os a perguntar, discordar, enfim, a abalar as estruturas 

do judiciário, a querer revolucionar o entendimento atual, adequando à lei em 

comento à atual realidade brasileira. Para melhor compreensão quanto ao tema, o 

trabalho foi divido em três etapas: no primeiro momento, tem-se a Seguridade 

Social, evolução e conceitos; em seguida, as fontes de custeio da seguridade social, 

seus conceitos e formas de financiamento. Conclui-se que, se os que carecem das 

mesmas necessidades, uns tiverem o amparo social e outros não, os iguais estarão 

sendo tratados de forma desiguais, ferindo assim o princípio da igualdade, e 

consequentemente desrespeitando a dignidade da pessoa humana, que é o pilar 

dos direitos do cidadão. 

Palavras-Chave: Benefício Assistencial; Concessão; Princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT  

The objective of this study was to analyze the granting Assistance benefit outside the 

principle of Dignity of the human person. Law Nº 8742/93 in his art. 20, § 3, imposes 

the requirement of per-capita income of less than one minimum wage; well, 

considering that the Federal Constitution labels the weaker position, this requirement 

would not be in conflict with the principle of human dignity? The work seeks to stir up 

a debate, in order to raise the awareness of scholars of law, so that they can better 

reflect on the subject, in order to avoid the conformism, encouraging them to ask, beg 

to differ, anyway, to shake the structures of the judiciary, to revolutionize the current 

understanding, adapting the law in current Brazilian reality to comment. For better 

understanding about the theme, the work divided into three stages: in the first 

moment, we have Social Security, evolution and concepts; then, the sources of 

funding of social security, its concepts and forms of financing. It is concluded that 

those who lack the same needs, some have the social support and others do not, the 

same will be treated as unequal, wounding so the principle of equality, and 

consequently breaking the dignity of the human person, which is the pillar of the 

rights of the citizen.  

 

Key-words: Child Care Benefit; Concession; Principle of human dignity. 
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1  INTRODUÇÃO  

A realização da presente obra tem por objetivo analisar a Concessão 

do Benefício Assistencial frente ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.  

A Lei nº 8742/93 em seu art. 20, § 3º, impõe o requisito da renda per 

capita inferior a um salário mínimo; pois bem, considerando que a Constituição 

Federal não rotula a hipossuficiência, esse requisito não estaria em conflito com o 

Princípio da Dignidade da Pessoa Humana?  

Visando esclarecer o conflito mencionado, foram feitas algumas 

ponderações: descrever as características e requisitos para concessão do benefício 

assistencial, focar os conceitos relacionados ao benefício, abordar de forma 

profunda o princípio da dignidade da pessoa humana e, acima de tudo, examinar o 

entendimento jurisprudencial majoritário sobre o assunto.  

Destaca-se por oportuno que, a Lei Orgânica de Assistência Social 

tem a finalidade de garantir as necessidades básicas sociais, buscando resguardar a 

dignidade das pessoas deficientes e idosas que não conseguem prover seu próprio 

sustento, entretanto, ainda tropeça na análise rigorosa de seus requisitos, que ferem 

princípios Constitucionais.  

Para melhor compreensão quanto ao tema, o trabalho foi divido em 

três etapas: no primeiro momento, tem-se a Seguridade Social, evolução e 

conceitos; em seguida, as fontes de custeio da seguridade social, seus conceitos e 

formas de financiamento.  

Na terceira etapa foi abordada a análise do requisito em comento, 

para concessão do benefício assistencial, apresentado críticas e expondo 

divergência nas decisões jurisprudenciais. O trabalho busca refletir melhor sobre o 

assunto. 
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2- A SEGURIDADE SOCIAL  

A constituição Federal conceitua a seguridade social em seu artigo 

194.1 A partir deste conceito de Seguridade Social, trazido pela Constituição, vários 

autores criaram seus próprios meios para conceituar a Seguridade Social, de acordo 

com a interpretação de cada um, eis alguns deles:  

Seguridade Social é entendida como o conjunto integrado de ações de 
iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 
direitos à previdência, à saúde e à assistência social, os quais podem se 
diferenciar pelo seu caráter de contributividade ou de não-contributividade 
(art.194 da Constituição Federal).

2
 

Nota-se que o objetivo primordial da Seguridade Social é conseguir 

da melhor forma possível proteger os indivíduos, para tanto, contam com ajuda do 

Estado em parceria com a própria sociedade. 

A seguridade social pode ser conceituada como a rede protetiva formada 
pelo Estado e por particulares, com contribuições de todos, incluindo parte 
dos beneficiários dos direitos, no sentido de estabelecer ações positivas no 
sustento de pessoas carente, trabalhadores em geral e seus dependentes, 
providenciando a manutenção de um padrão mínimo de vida.

3
  

Pode-se concluir que a seguridade social é criada dia após dia, 

devendo acompanhar constantes mudanças sociais, necessitando ser aplicada de 

acordo com a realidade atual, caso a caso.  

2.1 EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL  

Antes de adentrar ao tema é preciso entender quando e como surgiu 

a seguridade social, pois bem, pode-se afirmar que o marco inicial da Seguridade 

Social foi na Inglaterra, com a criação da Lei de Amparo aos Poderes (Poor Relief 

                                                           
1
 Art.194 - A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações e iniciativa dos poderes 

públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, a previdência e a 
assistência social. (BRASIL. Vade Mecum. Obra coletiva de autoria da Editora Saraiva. São Paulo: 
Saraiva, 2014, p. 64) 
2
 RIBEIRO. Juliana de Oliveira Xavier. Direito Previdenciário Esquematizado. 2. ed. São Paulo: 

Quartier Latin, 2011, p. 39. 
3
 IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. 5. Ed. Niterói-RJ: Impetus, 2005, p. 6. 
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Act), no ano 1601, na qual a Rainha Isabel tornou obrigatória a contribuição para fins 

sociais.  

Posteriormente, em 15 de julho de 1883, foi estabelecido o Seguro 

Social, incentivando a busca por conhecimento mais específico sobre a previdência, 

focando o "seguro-doença", que até então era custeado pelas contribuições dos 

empregados, empregadores e do Estado.  

A partir da instituição do Seguro Social, a busca pelo 

aperfeiçoamento do instituto foi aumentando cada dia mais, até que em 06 de julho 

de 1884 na Inglaterra, nasceu o seguro contra acidente de trabalho, que tratava 

também da invalidez e velhice.  

Em 1897, o seguro contra acidente tomou força, visto que a 

Inglaterra criou o, seguro obrigatório contra acidente de trabalho (Workmen's 

Compensation Act), entretanto, não mais custeado pelo empregado, passando a 

responsabilidade a ser objetiva do empregador.  

Com o passar dos anos e com as mudanças que foram ocorrendo 

na sociedade, foram nascendo outros institutos, como: o Old Age Pensions Act em 

1908, que visava conceder pensão a pessoas maiores de 70 anos, ainda que não 

tivestem contribuído para o sistema, o National insurance Act em 1910, cujo objetivo 

era estabelecer um sistema de contribuição social obrigatório, envolvendo o 

empregado, empregador e o Estado.  

O surgimento da seguridade social nos Estados Unidos, se deu no 

ano de 1935, com a chamada Social Security Act, que com a evolução social, já 

tratava do auxílio-desemprego. Entretanto, apesar de diversos países estarem 

preocupados com os institutos referidos, o México foi o primeiro a fazer referência ao 

seguro social em sua Constituição.  

Finalmente, no ano de 1948, nasceu a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, mudando o rumo da história da proteção à pessoa, a 

previdência, enfim, abordando os direitos fundamentais da pessoa humana, visando 

o bem estar e assegurando-lhes os direitos básicos.  
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Percebe-se, na medida em que as mudanças aconteciam na 

sociedade, nascia a necessidade de um instituto mais específico e a criação da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem abrangeu de forma cautelosa estas 

necessidades; começava aos poucos surgir a preocupação com a dignidade da 

pessoa humana; note-se o que diz o art. 85, do diploma supra:  

Art. 85 - Todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a 
si e a sua família saúde e bem-estar social, inclusive alimentação, vestuário, 
habilitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, o direito 
à segurança no caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou 
outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de 
seu controle.

4
 

Diante disso pode-se entender a afirmação de que o fato antecede a 

norma, uma vez que estas vão surgindo na medida em que se fazem necessárias.  

2.1.1  Durkheim: O Estado e a teoria do fato social 

Para Émile Durkheim, a concepção de Estado estaria preocupada 

com a coesão social. O Estado deveria estar acima das organizações comunitárias, 

cumprindo uma função moral sem fins conceituais ou religiosos. E a intermediação 

entre governantes e os governados deveria ser feita por canais como jornais de 

imprensa livre (FALCÃO, 2012). 

Durkheim (2004) coloca duas questões sobre as relações entre os 

indivíduos e a coletividade. A primeira questão relaciona-se à possiblidade que um 

conjunto de indivíduos tem em constituir uma sociedade. Por sua vez, a segunda 

questão trata do consenso para assegurar essa convivência. Assim, a estrutura 

política de uma sociedade não é mais do que o modo pelo qual os diferentes 

segmentos que a compõem tomaram o hábito de viver uns com os outros 

(DURKHEIM, 2004).  

Para Falcão (2012), a sociedade não seria composta exclusivamente 

pela soma de indivíduos, mas pela sua associação traduzida em uma realidade 

própria. Ao construir o seu entendimento sobre o vínculo comum entre os indivíduos, 

                                                           
4
 ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 1948. Disponível em: 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf. Acesso em 20/11/16. 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf
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Durkheim esboçou uma dupla noção de solidariedade que se coadunava de forma 

pontual com os acontecimentos que marcaram a sociedade industrial do século XIX. 

Nesse sentido, definiu a solidariedade mecânica como sendo típica das sociedades 

pré-capitalistas, nas quais os indivíduos se identificam por meio da família, da 

religião, da tradição, dos costumes. Por sua vez, a solidariedade orgânica, 

característica das sociedades capitalistas, em que, mediante a divisão do trabalho 

social, os indivíduos tornam-se interdependentes, garantindo, assim, a união social, 

mas não pelos costumes ou tradições. Assim, o efeito mais importante da divisão do 

trabalho resulta em uma maior solidariedade entre os indivíduos, o que se sobrepõe 

ao objetivo pragmático do aumento da produtividade.  

Ao consolidar a sua percepção de solidariedade, Durkheim notou 

que a passagem da solidariedade mecânica para a solidariedade orgânica atua 

como o motor de transformação de toda e qualquer sociedade. Os fatos que 

marcaram as transformações sociais e os novos modos de produção do século XIX 

confirmam a validade da lição de Durkheim (FALCÃO, 2012). 

Durkheim recorreu inclusive a Stuart Mill para estabelecer um liame 

entre os fatos sociais e a economia política, sendo aqueles o objeto dessa disciplina 

no que se refere, principalmente, à aquisição de riquezas (DURKHEIM, 2002). Em 

consequência, é possível estender o conceito de Durkheim também à sociologia 

fiscal com base nessa evolução da vida em sociedade pois, para ele, só existe fato 

social onde exista uma organização definida (DURKHEIM, 2002). Assim, a conexão 

com o tributo e o estudo dos fenômenos sociais relacionados seria decorrente de um 

processo central de funcionamento da sociedade. A legitimação do poder tributante 

decorreu da convergência de fatos políticos que tinham na sua origem, razões de 

ordem econômica e social (FALCÃO, 2012).  

De fato, o contratualismo trouxe em seu bojo a coerção que, imposta 

ao indivíduo, não lhe permitiu qualquer manifestação de vontade ou escolha. 

Somente por essa via seria possível alcançar a eficiência coletiva. Portanto, para 

Durkheim (2002, p. 4), “[a] função de um fato social deve ser sempre buscada na 

relação que mantém com algum fim social”. 

 



16 
 

 

 

2.2 ASPECTOS FUNDAMENTAIS PARA COMPREENSÃO DA POLÍTICA 

PREVIDENCIÁRIA BRASILEIRA 

A invenção da máquina e sua aplicação à indústria provocaram 

mudanças nos métodos de trabalho e, consequentemente, nas relações entre 

patrões e trabalhadores. A utilização de forças motrizes distintas da força muscular 

do homem permitiu a evolução do maquinismo e a modificação das condições 

trabalhistas (NASCIMENTO, 2004).  

A máquina de fiar, por exemplo, o tear mecânico e a máquina a 

vapor causaram a diminuição da mão-de-obra porque, mesmo com o aparecimento 

das grandes oficinas e fábricas, não era necessário tão grande número de operários 

(NASCIMENTO, 2004).  

Verificaram-se então vários movimentos de protesto de 

trabalhadores e até mesmo, rebeliões, com a destruição de máquinas, exigindo 

melhores condições de trabalho. A desigualdade e a exploração desumana da mão-

de-obra levantaram a chamada “Questão Social”, uma vez que os trabalhadores, 

destituídos dos meios de produção, passaram a sobreviver apenas da venda de sua 

força de trabalho, sujeitando-se às severas normas de disciplina impostas pelos 

contramestres das fábricas e aos salários degradantes. 

O Mercantilismo, que vingou em toda a Europa entre 1450 e 1750, 

pregava a acepção de riqueza baseada no ouro e na prata, acarretando um certo 

intervencionismo por parte do Estado, com uma política econômica de acumulação 

dessas riquezas como fator de desenvolvimento. Mas a fase do ouro e da prata 

também foi marcada pela sua fase industrial. O desenvolvimento da indústria era 

voltado também para atrair maior quantidade de metais. Foi quando surgiram as 

Corporações de ofício, conquistando privilégios e monopólios. Quanto à doutrina da 

época, temos o primeiro tratado, Economia Política, de 1615, do mercantilista 

Montchrétien (1575-1621), na tentativa de se defender o livre-arbítrio laboral. 
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Em contraposição ao mercantilismo, surgiu a Escola Fisiocrática, em 

1752, que versava contra o excessivo protecionismo e a regulamentação detalhada, 

defendendo uma ordem natural em que todos, calcados no direito natural, são livres 

para trabalharem e produzirem ao lema do laisser faire, laisser passer, repercutindo 

consequentemente na questão social. Posteriormente, representando a Escola 

Clássica Liberal, Adam Smith (1723-1790), com a obra Riqueza das Nações, 

defende o trabalho como a atividade humana aplicada à produção, se referindo a 

uma divisão do trabalho, reputando-a como fonte de prosperidade geral, pois o 

operário dividia o produto do seu trabalho com o capital. Defendia também a teoria 

do wage fund, que preconizava a correspondente proporção entre o capital e número 

de operários, sujeitando à lei da oferta e da procura. 

Com a Escola Liberal Inglesa, representada por Malthus (1776-1834) 

e Ricardo (1772-1823), foi introduzida a teoria da renda e do salário natural, em que 

o operário tem as condições necessárias de sobrevivência, pois não podia se fazer 

valer do luxo, o que implicaria no aumento de sua prole e no agravamento do 

problema social.  

O Positivismo, preconizado por Simon (1760-1825), Augusto Comte 

(1768-1857), Herbert Spencer (1820-1903), Émile Durkhein (1858-1917), estudou os 

fenômenos sociais e econômicos, distinguindo na sociedade os estados orgânicos 

(saúde social) e críticos (perturbação no organismo social). Aflorou também as 

Escolas Realistas, demarcada pela ideia de uma reação do Estado, criticando o 

regime da livre concorrência onde se fazia necessário a intervenção do mesmo, de 

onde resultaria, portanto, o direito do trabalho.  

O trabalho tem estado presente na experiência humana desde de 

seus primórdios, daí a dificuldade de se imaginar o homem alheio às atividades 

laborais. Em verdade, o que realmente vem mudando ao longo do tempo é a 

maneira como o trabalho é compreendido e, por conseguinte, aplicado.  

Para Marx, o trabalho é que possibilita ao homem ser sociável. É por 

meio do trabalho que o homem se sociabiliza, pois ao trocarem experiências entre si, 

diminuem-se as barreiras naturais existentes. É o trabalho que permite a recriação 

do ser, enquanto pessoa. De acordo com Sant’Ana e Silva (2013), 
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O vínculo estrutural do método em Marx com a teoria do valor trabalho e a 
perspectiva da revolução (sempre como possibilidade materialmente posta a 
partir de condições históricas reais) possui o exato sentido de explicar a 
produção e a reprodução do ser, tendo o trabalho como categoria fundante 
de sua sociabilidade como práxis primeira, como categoria que permite aos 
homens diminuírem paulatinamente as barreiras naturais, humanizar a 
natureza e ser modicado por essa relação. Essa modifcação dá-se a partir 
da própria força desses homens, sem eliminar a base natural deles, tendo o 
trabalho (útil, concreto) como ponto central para a recriação do ser e de 
suas relações humano-naturais (SANT’ANA; SILVA, 2013, p. 184). 

Em resposta a este conjunto de coisas constituiu-se o Estado Social 

que, por seu turno, cuidou de mais intervir no seio da sociedade, intentando reduzir a 

desarmonia entre capital e trabalho, afigurando-se, então, um ator de maior 

destaque, tendo deixado no Estado Liberal a máscara de simples coadjuvante.  

Todavia, faz-se mister destacar que o Estado Social era caro, 

esvaziava os cofres dos governos com sua política de caráter assistencial. O 

empregado que começara a ganhar maior respaldo, mormente no momento de 

contratar, percebera que o império da autonomia da vontade não havia sido 

irremediavelmente sepultado. O Estado Social que, por intermédio do Poder 

Legislativo, editara normas com vistas a tutelar o empregado, manifestamente 

hipossuficiente em face do empregador, se vê obrigado a afastar. Em pouco tempo o 

empregado encontra-se novamente enfraquecido. Advém o Estado Neoliberal.  

Para Castel, a expressão “questão social” é descrita pelo autor, 

como sendo fundamental para a sociedade moderna, que após as revoluções 

industrial e francesa, “foi suscitado pela tomada de consciência das condições de 

existência das populações que são ao mesmo tempo, os agentes e as vítimas da 

revolução industrial” (p. 30). Finaliza Castel, afirmando, 

O hiato entre a organização política e o sistema econômico permite 
assinalar, pela primeira vez com clareza, o lugar do “social”: desdobrar-se 
nesse entre dois, restaurar ou estabelecer laços que não obedecem nem a 
uma lógica estritamente econômica nem a uma jurisdição estritamente 
política. “O social” consiste em sistemas de regulações não mercantis, 
instituídas para tentar preencher esse espaço. Em tal contexto, a questão 
social torna-se a questão do lugar que as franjas mais dessocializadas dos 
trabalhadores podem ocupar na sociedade industrial. A resposta para ela 
será o conjunto dos dispositivos montados para promover sua integração 
(CASTEL, 2005, p. 31). 
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Analisando, Castel (2005) aconselha que, a despeito de vários 

grupos sociais se depararem excluídos pela sociedade, o efeito da “questão social”, 

pode ser colacionado a um bumerangue, pois “os problemas suscitados pelas 

populações que fracassam nas fronteiras de uma formação social retornam para o 

centro” (p. 34). 

Para Castel (2005, p. 32) “os integrados, vulneráveis e desfiliados”, 

fazem parte de um mesmo agrupamento social. Castel (2005) ressalta a questão do 

papel do Estado, na transformação da economia e sua responsabilidade social na 

exclusão desses grupos. Para o autor (CASTEL, 2005), Estado social significa a 

“intersecção do mercado e do trabalho”, lembra que o modelo de Estado formado 

para pronunciar a relação entre mercado e trabalho é original e não estabelece só 

um padrão. Antes, o papel do Estado no momento do pós-guerra pode ser tido como 

“uma versão satisfatória” e que: 

Estamos sem dúvida, diante de uma bifurcação: aceitar uma sociedade 
inteiramente submetida às exigências da economia ou construir uma figura 
do Estado social a altura dos novos desafios. A aceitação da primeira parte 
da alternativa não pode ser excluída. Mas poderia custar o 
desmoronamento da sociedade salarial, isto é, desta montagem inédita de 
trabalho e de proteções que teve tanta dificuldade para se impor (CASTEL, 
2005, p. 35). 

É nesse aglomerado de teses, em que, conforme Castel (2005), 

Durkheim e os republicanos, ao final do século XIX, denominaram de 

“solidariedades” essas conexões difíceis e intricadas do arranjo social, que versou 

no alicerce do pacto social. 

Conforme Castel (2005), a exclusão e a vulnerabilidade das massas 

oportunizou a criação de um Estado Social, como resposta coletiva aos problemas 

existentes. A vulnerabilidade, na atualidade, se refere à quantidade de 

desempregados, dos não empregáveis, dos precarizados, daqueles que sobrevivem 

dos programas sociais de inclusão, dos jovens que não têm perspectiva de possuir 

um emprego estável e de todos aqueles que estão separados da linha de incluídos 

por uma linha muito frágil. 

Entende Castel (2005) que o Estado Social é a herança e o 

horizonte possível na combinação entre o econômico do mercado e a solidariedade 
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do social. O autor compreende todo o processo de burocratização entre o Estado de 

Bem-Estar na condução das políticas sociais e o “individualismo negativo” dado pela 

relação fria entre a máquina estatal e o beneficiário dos programas sociais. Para 

Castel (2005) a forma neoliberal de pensar a economia pode ser repensada, 

reinventada e modificada, para beneficiar a sociedade.  

O liberalismo novo, travestido e eufemisado, não é menos malfazejo 

que seu ascendente histórico. Novamente, aquele que produz vê esvanecer-se 

alguma chance de se reconhecer naquilo em que resulta o seu labor. Ao empregado, 

sob a ótica do neoliberalismo, inevitavelmente reservada está a insegurança, ela 

constitui-se regra. Por evidente, não se está a pregar a estabilidade, até porque tal 

jamais poderá ser sinônimo de segurança quando o que se analisa é um âmbito 

maior, qual seja, a diretriz do Estado.  

A questão em tela é ainda mais delicada. Ora, a força motriz da 

sociedade é o trabalho e este é levado a cabo pelo trabalhador; vivendo-se sob a 

égide, ainda que mais formal e menos material, de um Estado Democrático de 

Direito, a conduta mais coerente apontaria para um fortalecimento do arcabouço 

jurídico pertinente às relações de trabalho. Em outros termos, o razoável seria a 

proteção do Direito do Trabalho para decorrente preservação daquele que trabalha. 

Contudo, o que se percebe é o oposto. Trata-se da tentativa de enfraquecimento da 

estrutura jurídica que tutela para que se propicie um maior e mais cômodo 

implemento de políticas desgarradas da preocupação social.  

As brevíssimas considerações até então formuladas permitem a 

constatação de uma recorrência que as sociedades humanas têm demonstrado com 

o decurso dos tempos. Após os Estados Feudal e Absolutista teve espaço o Liberal e 

depois deste o Social.  

Hodiernamente assiste-se ao fortalecimento de um novo Estado de 

feições liberais. Por conseguinte, encontram-se em xeque conquistas outrora 

obtidas, não raro através de árduas e sacrificantes batalhas, inclusive intelectuais, 

doutrinárias.  
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O Estado Nacional, como tradicionalmente concebido, constata a 

derrubada de suas fronteiras políticas por uma força cada vez maior e que se faz 

imperativa, destacadamente, pela necessidade que seu representante mor, o capital 

apátrida, verifica no interior dos países que visita, nas entranhas das comunidades 

que devassa.  

Em suma, objetivamente, o que não mais se deve perpetuar é a 

crítica superficial e gratuita, desprovida de fundamentação científica, fruto da 

repetição automática do que é propalado de forma descendente, isto é, da cúpula 

que decide em direção à base que cumpre. Aliás, cada um analisa, interpreta e 

compreende o mundo com os olhos que tem, com as leituras que fez. O Serviço 

Social exige, acima de tudo, a sensibilidade para se compreender que o objeto de 

sua proteção não se dirige apenas ao trabalho e suas condições, em si, mas 

também e, sobretudo, ao ser humano, cuja dignidade deve ser preservada inclusive 

por determinação de ordem constitucional, conforme o artigo 1º, inciso III, da Carta 

Magna da República Federativa do Brasil. 

 

2.3 A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NO BRASIL  

A evolução social no Brasil nasceu da iniciativa privada e voluntária, 

com a criação dos primeiros planos mutualistas e a atuação do Estado, ocasião em 

que surgiam as chamadas "santas casas", cuja missão era o assistencialismo e 

proteção a sociedade brasileira.  

Apesar de tantas mudanças, somente na Constituição de 1891 foi 

usada a expressão "aposentadoria", porém, se restringia apenas aos funcionários 

públicos, ou seja, somente eles poderiam tê-la concedida, nos casos de invalidez.  

Quase três décadas depois, nasce um novo instituto a fim de 

resguardar os direitos do homem, o seguro obrigatório de acidente de trabalho, que 

no dia 15/01/1919, foi instituído com o Decreto Legislativo n° 3.721, onde os 

empregadores eram obrigados a pagar a seus empregados uma indenização, caso 

lhes aconteceste algum acidente de trabalho.  
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A Lei Eloy Chaves (Decreto nº 4.682, de 24/01/1923), foi pioneira na 

instituição da assistência social no Brasil, implantando as Caixas de Aposentadoria e 

Pensão (CAP) para os ferroviários. A partir daí, em meados da década de 30, foram 

nascendo diversos institutos como: Aposentadorias e Pensões (IAP) como: dos 

marítimos (IAPI), pelo Decreto nº 22.878; dos comerciários (IAPC), pejo Decreto nº 

24.273, de 22/05/1934; dos bancários (IAPB), pelo decreto nº 24.615, de 

09/06/1934; dos industriários (IAPI), pela lei nº 367 de 31/12/36; dos empregados em 

transportes de cargas (IAPETe), pelo Decreto nº 775, de 07/10/1938, entre outros.  

Destaca-se por oportuno, que a primeira a falar da seguridade social 

foi a Constituição de 1934, usando a palavra "previdência", bem como, estabelecia o 

tríplice custeio (ente público, empregado e empregador) conforme citava o art. 121 

§1°, "h", tornando compulsório o custeio.  

Em 1937, foi promulgada a nova Constituição, mas não trouxe 

mudanças significativas, na verdade estagnou a evolução histórica, e ao invés de 

abranger o termo previdência social, passou a usar o termo seguro social, todavia 

trouxe em seu bojo (art. 137, m) a instituição de seguros de velhice, invalidez e de 

vida, e para os casos de acidente de trabalho.  

As transformações na realidade brasileira adquirem características 

próprias face à subalternidade do país no sistema capitalista mundial e pelas 

particularidades da formação econômica e social. A grande propriedade latifundiária 

e a dependência marcada pelo imperialismo não impediram o desenvolvimento 

capitalista no país. O Estado brasileiro, conforme afirma Coutinho (2003), tem 

historicamente o papel de substituir 

As classes sociais em sua função de protagonista dos processos de 
transformação e o de assumir a tarefa de dirigir politicamente as próprias 
classes economicamente dominantes (COUTINHO, 2003, p. 204). 

Coutinho (2003) adota a concepção de revolução passiva de 

Gramsci, para a realidade brasileira destacando soluções ‘pelo alto’ em vários 

momentos da história brasileira, com destaque para a ditadura Vargas em 37 e a 

ditadura militar em 64. Em Gramsci, segundo Coutinho, a revolução passiva se 

caracterizaria por dois momentos: de restauração, compreendida como uma reação 
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à possibilidade real de transformação de baixo para cima, e de renovação, 

assimilação de demandas populares pela classe dominante. Segue o autor, 

destacando a importância do conceito de revolução passiva para interpretar traços 

decisivos da formação política brasileira, destacando duas causas-efeitos da 

revolução passiva apontadas por Gramsci:  

[...] por um lado, o fortalecimento do Estado em detrimento da sociedade 
civil, ou, mais concretamente, o predomínio das formas ditatoriais da 
supremacia em detrimento das formas hegemônicas; e, por outro, a prática 
do transformismo como modalidade de desenvolvimento histórico que 
implica a exclusão das massas populares (COUTINHO, 2003, p. 203) 

O Estado brasileiro, historicamente, é marcado pelo patrimonialismo 

e por profunda promiscuidade entre as esferas pública e privada, favorecendo o 

clientelismo e a lógica do favor, mas, destaca Coutinho (2003), a sociedade civil 

brasileira, mesmo em muitos momentos reprimida, conservou uma margem de 

autonomia real e cresceu e se diversificou a partir da década de 70, com um forte 

movimento de auto-organização face o colapso da legitimação do regime militar com 

a perda das bases de consenso. Com estas características peculiares, a construção 

da política previdenciária reflete a própria correlação de forças e os interesses 

presentes em diferentes momentos históricos. 

No Brasil, Silva (1997) coloca que os anos 20 trouxeram grande 

insatisfação à classe média, com a expansão do movimento sindical e mudanças 

numa economia basicamente agroexportadora, sendo a previdência social o grande 

centro das reivindicações, de forma que, em 1929, todos os candidatos à 

presidência da República incluíram o tema em seus programas de governo.  

As greves de 1917 e 1919, em São Paulo, exigem medidas de 

proteção social em cumprimento do Tratado de Versailles, o qual cria a Organização 

Internacional do Trabalho, e estabelece padrões internacionais de proteção social, 

do qual o Brasil é signatário original. Oliveira & Teixeira (1985), no entanto, destacam 

que a intervenção estatal se deu também por outra via, já que não estava em jogo, 

naquele momento histórico, o liberalismo nas relações capital/trabalho, embora as 

classes trabalhadoras urbanas viessem reagindo à postura liberal do Estado. 

Ressaltam que a questão central estava relacionada com a problemática do 
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federalismo. A autonomia dos Estados era um tema vital aos interesses da fração de 

classe dominante ante as enormes desigualdades regionais, verificadas na formação 

do capitalismo do País. 

Desde de que as relações trabalhistas do mundo agrário ficassem 

de fora, não haveria perigo, para a oligarquia rural, a adoção de legislação 

trabalhista e social. A proposta do Estado em romper com o liberalismo, no sentido 

de intervir na relação capital / trabalho se deu numa conjuntura histórica em que a 

classe dominante ainda era a oligarquia agrária, mas isto não correspondeu a 

nenhum choque com os interesses desta fração da classe dominante (OLIVEIRA 

&TEIXEIRA,1985). 

A chamada revolução de 1930, que trouxe Getúlio Vargas ao poder, 

possibilitou a expansão da economia urbano-industrial no Brasil embora sem romper 

com a economia agroexportadora. Houve alterações na relação de poder com a 

classe burguesa passando a participar da gerência do Estado, juntamente com a 

oligarquia rural.  

Esse período foi marcado pelo aprofundamento do modelo corporativista e 
por uma política favorável à industrialização, a partir de 1937. Tendo em 
vista a sua legitimação, o Poder Público buscou apoio na classe operária, o 
que suscitou a elaboração de uma legislação social e de proteção ao 
trabalho com vistas à regulamentação da questão social, através da 
incorporação de algumas demandas sociais, do controle operário e 
atrelamento sindical aos organismos estatais (BRASIL, Matriz Teórico-
Metodológico do Serviço Social do INSS, 1995, p. 10). 

No ano de 1933, dá-se início ao processo de apropriação, pelo 

Estado, da política de previdência social, tanto no sistema de contribuição, tornando-

se tripartite, quanto no gerenciamento, entretanto, permanece inalterada uma das 

características básicas, que é a contributividade. O ingresso do Estado permitiu a 

compreensão da Previdência Social como política pública. Iniciou-se o processo de 

criação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões – IAP(s).  

Enfatiza Vianna (2000) que, através da filiação compulsória de 

determinados segmentos do mercado de trabalho formal urbano, foram constituídos 

os IAPS. Sob o regime de capitalização, recolhiam fundos (empregados e 
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empregadores) constituindo-se como autarquias vinculadas ao Ministério do 

Trabalho. Segue a autora 

Em estreita ligação com a estrutura sindical corporativa, no mesmo período, 
a Previdência Social tornou-se um instrumento de incorporação controlada, 
definindo que direitos integravam o pacote da cidadania e quem a ele tinha 
acesso. (...) Pelo ângulo dos direitos sociais, porém mais grave do que a 
diferenciação imposta pelo caráter atuarial da Previdência (...) e do que a 
segmentação corporativa institucionalizada pelos IAPs foi a ação 
discriminatória exercida pelo Estado na identificação de cidadãos. 
Outorgava-se o estatuto da cidadania apenas aos membros da comunidade 
nacional localizados em ocupações regulamentadas pelos preceitos legais 

(VIANNA, 2000, p. 140-141). 

No ano de 1960, após treze anos de tramitação no Congresso 

Nacional, foi promulgada a Lei Orgânica de Previdência Social que uniformizou, mas 

não unificou os direitos previdenciários e permaneceu com as estruturas dos IAPs 

face à complexidade dos interesses em jogo. 

Na era da ditadura, depois do golpe militar, em 1964, houve o 

ingresso de um contingente da população, antes excluída do sistema de proteção 

social brasileira. Esse momento conjuntural é marcado pela construção de um novo 

padrão de acumulação em base monopolista, com o aprofundamento da abertura ao 

capital estrangeiro, ocorrendo mudanças no processo de produção e consumo que 

redefinem as relações Estado / Sociedade. Cabral (2000) destaca o importante papel 

que a previdência social cumpre  

[...] como política previdenciária compensatória, ampliando programas 
sociais, numa conjuntura de forte exclusão dos trabalhadores da cena 
política e de modernização da máquina estatal para atender às exigências 
para nova ordem econômica (CABRAL, 2000, p. 120).  

Entende-se que, enquanto nos países centrais, durante a década de 

1970, surgem as primeiras críticas ao Welfare State, no Brasil, a política de 

previdência social era ampliada, sob a ditadura militar, mas essa trajetória no Brasil é 

marcada por contradições. Tem-se o esgotamento do chamado “milagre brasileiro”, o 

aumento da inflação, aumento do desemprego e da pobreza, recessão acentuada 

num cenário também marcado pelo aumento da pressão popular para o 

restabelecimento das liberdades democráticas, com novos sujeitos sociais se 
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expressando no cenário político através da organização sindical e popular 

(MOREIRA, 2005).  

A criação do Partido dos Trabalhadores e da Central Única dos 

Trabalhadores, além de outras organizações no início dos anos 80, demonstra a 

efervescência do momento conjuntural. Em relação à política previdenciária, registra-

se a criação do COBAP – Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas - 

que participa ativamente do debate sobre a previdência social. Importantes 

discussões na área da saúde com a reforma sanitária, e na assistência a criação de 

fóruns de discussão, além do debate na categoria dos assistentes sociais, através 

de seus órgãos de classe, também estão presentes nesse cenário. Vivencia-se o 

processo de “abertura política” com o movimento pelas “Diretas Já”, para presidente 

da República; a instalação da Assembleia Nacional Constituinte e a elaboração da 

Carta Constitucional, concluída em outubro de 1988 (MOREIRA, 2005). 

Análoga à esse contexto histórico, a política previdenciária é alvo de 

debate permanente face à tão propagada “crise na previdência social” sendo 

alardeada a todo o momento a quebra do sistema previdenciário, que 

aprofundaremos no próximo capítulo. Crise essa, que envolve aspectos financeiros, 

face constantes realocações de recursos da seguridade para outras fontes, o 

elevado número de ações na Justiça, valores irrisórios de aposentadoria, etc. No 

aspecto administrativo, a falta de eficácia na fiscalização, excesso de burocracia e 

desorganização, enormes filas, etc. No aspecto ético-político, são constantes as 

denúncias de clientelismo e corrupção (MOREIRA, 2005).  

A constituição de 1988 incorpora o conceito de Seguridade Social 

compreendendo “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” (Art. 194) (BRASIL, 2016). Nesse sentido, houve avanços 

consideráveis com a adoção de uma concepção mais ampla de proteção social. 

O artigo 195, da Constituição Federal, estabelece três fontes de 

custeio da Seguridade: 1 – O orçamento da União, Estados e DF; 2- contribuições 

sociais e receita de prognósticos. As contribuições se dividem em duas: a) 
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empregador – sobre o salário, receita, faturamento e lucro; e b) a do trabalhador e 

demais segurados (BRASIL, 2016).  

O grande problema é a dificuldade de regulamentar, na prática, não 

havendo a concretização dos direitos em sua totalidade, conforme preceitua a 

Constituição ou sendo os mesmos regulamentados de forma restrita e lenta. Como 

exemplo, só em 1991, é aprovado o novo Plano de Custeio e de Benefícios, já numa 

nova conjuntura, que permitiu a imposição de restrições aos direitos previdenciários 

conquistados, com destaque para o aumento da carência de 05 para 15 anos na 

aposentadoria por idade. Como afirma Mota (1995) 

[...] a nova definição da seguridade social, apesar de equiparar-se 
conceitualmente aos sistemas de proteção social existentes no mundo 
desenvolvido, não equaliza as condições históricas sob as quais os diversos 
países instituíram seus sistemas de proteção social, nem tampouco autoriza 
atribuir a fragilidade das políticas de seguridade no Brasil ao excesso de 
intervenção social do Estado, como diagnosticam os neoliberais (MOTA, 
1995, p. 143). 

Com o avanço do ideário neoliberal no Brasil, as políticas sociais são 

então definidas em razão da lógica economicista e passam a ser atrativas para o 

mercado. Tenta-se assim justificar a implantação de “reformas” e reestruturações 

dos programas sociais, onde a descentralização, a privatização e a redução da 

abrangência das políticas sociais são priorizadas na ordem do dia. Sacrificam-se, 

sem hesitações, conquistas e direitos sociais dos trabalhadores. Como aponta 

Carvalho (1996), nesta redefinição do Estado Brasileiro, o que se observa é a 

“desestatização do Estado”, onde o 

Estado Brasileiro é violentamente atingido na sua capacidade de regular a 
vida social. Vivencia-se uma erosão dos seus poderes de regulação social 
(...) erosão seletiva, sempre em relação aos interesses do trabalho, uma 
erosão de regulação social via política social”. (CARVALHO, 1996, p. 14). 

A nova “ordem” adotada fragiliza e desestrutura as formas 

tradicionais de regulação social, com a omissão do Estado e transferência de 

funções públicas para a sociedade civil, caracterizando a desresponsabilização do 

Estado no enfrentamento das manifestações da questão social e com a criação de 

novos modelos de gestão das políticas públicas sem o repasse de recursos, pelo 

Estado, para o respectivo custeio (MOREIRA, 2005). 
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A racionalidade economicista impera neste cenário. As políticas 

sociais se estabelecem e se afirmam na luta dos trabalhadores pelo acesso aos 

direitos. Com o neoliberalismo, os trabalhadores sofrem o impacto, com o aumento 

do desemprego, da precarização dos sistemas de proteção social, dos salários e do 

próprio trabalho. Mota e Amaral (1998) destacam que para além disso, 

[...] observa-se a construção de outras formas de sociabilidade marcadas 

por iniciativas pragmáticas de enfrentamento da crise, fraturando suas 
formas históricas de organização e esgarçando uma cultura política que 
comporta alternativas à ordem do capital (MOTA; AMARAL, 1998, p. 30). 

Delineia-se um novo perfil do Estado brasileiro onde, em prol da 

inserção do país no mundo globalizado, justifica-se a perseguição de metas 

impostas por organismos financeiros internacionais, principalmente o BIRD e o 

Fundo Monetário Internacional, tais como o combate à inflação, injeção de 

competitividade na economia, abertura da economia nacional ao capital internacional 

e a reformulação do Estado. O governo Collor pregava claramente o ajuste brasileiro 

à ordem do mercado livre absoluto, ao chamado mundo globalizado e moderno. O 

governo Fernando Henrique aprofundou essa trajetória, exigindo o enxugamento do 

Estado nas áreas econômicas e sociais. O governo Lula até o presente momento 

não sinaliza para a reversão deste quadro (MOREIRA, 2005). 

A ”reforma” do Estado é enfatizada visando uma adaptação brasileira 

à lógica do capitalismo mundial. Behring (2003) recusa-se a caracterizar como 

reforma, esses processos regressivos. Resgata a autora que o termo “reforma” é um 

patrimônio da esquerda, presente nas estratégias revolucionárias, tendo como 

perspectiva a equidade.  

Conforme afirma Behring (2003), o processo de ‘contrarreforma”, 

neste sentido, é destruidor, regressivo e antidemocrático. Behring (2003) coloca que 

não se está diante de um processo de modernização conservadora, como já 

vivenciado em outros momentos históricos no Brasil, pois não há as “fugas para 

frente” do desenvolvimentismo e, sim, num processo de contrarreforma, que levou o 

país a dar passos para trás (2003, p. 22-23).  
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O Plano Diretor de Reforma de Estado, cujo principal mentor é 

Bresser Pereira surge, na década de 90, como resposta à “crise do Estado” no 

Brasil, onde destaca a necessidade de resgatar a autonomia financeira e a 

capacidade de implementar políticas públicas. 
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3 A PREVIDÊNCIA SOCIAL  

A previdência social é um seguro social, mediante contribuições 

previdenciárias, com a finalidade de prover subsistência ao trabalhador, em caso de 

perda de sua capacidade laborativa.  

A Previdência Social é administrada pelo Ministério da Previdência 

Social e as políticas referentes a essa área são executadas pela autarquia federal 

denominada Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O artigo 2015 da 

Constituição Federal brasileira prevê o Regime Geral da Previdência Social.  

Diante disso, podemos falar que a Previdência Social é uma forma 

de proteção social que visa propiciar meios à manutenção do segurado e de sua 

família nas situações de maternidade, acidente, doença, incapacidade, invalidez, 

prisão, idade avançada, tempo de contribuição, morte e desemprego involuntário.6 

3.1 ASSISTÊNCIA SOCIAL  

A Assistência Social é outro sistema de proteção da pessoa, cujos 

benefícios são entregues independentemente de qualquer contribuição. Sua 

finalidade é não permitir que a pessoa seja relegada a condição de contingência, 

despida de necessidades mínimas para sobrevivência digna.7 A assistência Social 

está inserida na Constituição Federal, em seu art. 203 e incisos.8 

                                                           
5
 “Art. 201. A previdência social organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de 

filiação obrigatória, observando critérios Que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, 
nos termos da lei, a: I - Cobertura dos eventos de doenças, invalidez, morte, e idade avançada; II - 
Proteção a maternidade, especialmente a gestantes; III - Proteção ao trabalhador em situação de 
desemprego involuntário; IV - Salário- família e auxilio-reclusão para os dependentes dos segurados 
de baixa renda; V - Pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e 
dependentes”. BRASIL. Vade Mecum. Obra coletiva da Editora Saraiva. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 
66-67. 
6
 RIBEIRO. Juliana de Oliveira Xavier. Direito Previdenciário Esquematizado. 2. ed. São Paulo: 

Quartier Latin, 2011, p. 76. 
7
 GONÇALVES, O. Urbano. Manual de Direito Previdenciário. 12. Ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 19. 

8
 “Art. 203. A assistência social será prestada a Quem dela necessitar, independentemente de 

contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: I - a proteção à família, à maternidade, à 
infância, à adolescência e à velhice; 11 - o amparo às crianças e adolescentes carentes; 111 - a 
promoção da integração ao mercado de trabalho; IV - a habilitação e reabilitação das pessoas 
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A assistência Social, como um dos ramos do Sistema Nacional de 

Seguridade Social, foi disciplinada pela Lei nº 8.742, de 07/12/1993, que dispõe 

sobre a organização da assistência social.  

A assistência social é prestada por agentes estatais e também por 

entidades privadas de beneficência, nas áreas de amparo ao idoso, a criança 

carente, a criança portadora de necessidades especiais, as pessoas portadoras de 

deficiência, etc.9 

3.2 A SAÚDE  

Primeiramente, é preciso saber o que é saúde, para entender suas 

peculiaridades. A respeito disso, o dicionário Aurélio conceitua saúde, como estado 

do indivíduo cujas funções orgânicas, físicas e mentais se acham em situação 

normal; estado do que é sadio ou são. 

A saúde é tratada na Constituição Federal, a partir do art.196, como 

segue:  

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação.  

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo 
ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, 
fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou 
através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito 
privado.  

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de 
acordo com as seguintes diretrizes:  

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;  

                                                                                                                                                                                     
portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; V - a garantia de um 
salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não 
possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser 
a lei”. BRASIL, idem, ibidem, p. 68. 
9
 GONÇALVES, Odonel Urbano. Manual de Direito Previdenciário. 12. Ed. São Paulo: Atlas, 2007, 

p. 20. 
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II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 
prejuízo dos serviços assistenciais;  

III - participação da comunidade. 
10

 

A própria Constituição Federal em seu art. 198, §2° de 1988, 

determina o percentual mínimo a ser aplicado pela União, pelos Estados, pelo 

Distrito Federal e pelos Municípios em ações e serviços, note-se:  

Art. 198 (...) 

§2°. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios aplicarão, 
anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos 
derivados da aplicação de percentuais calculados sobre:  

No caso da União, na forma definida nos termos da lei complementar 
prevista no §3°; 

No caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos 
impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 
157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso 11, deduzidas as parcelas que forem 
transferidas aos respectivos municípios;  

No caso dos municípios e do Distrito Federal, o Produto de arrecadação dos 
impostos q que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 
1583159, inciso I, alínea b e §3°.

11
 

Embasado nisso, Fábio Zambitte defende que a saúde é direito de 

todos e dever do Estado (art. 196 da CF/88), ou seja, independente de contribuição, 

qualquer pessoa tem o direito de obter atendimento na rede pública de saúde.12 

3.3 PRINCÍPIOS DA SEGURIDADE SOCIAL  

A expressão seguridade social, deu-se através do termo Social 

Security (Lei da Segurança Social), cuja expressão "Seguridade Social" traz ideia de 

prevenção, voltada para acontecimentos futuros, enquanto que a expressão 

"segurança social" se firma no momento atual. 

                                                           
10

 BRASIL. Vade Mecum. Obra coletiva da Editora Saraiva. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 65-66. 
11

 BRASIL. Vade Mecum. Obra coletiva da Editora Saraiva. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 65-66. 
12

 IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. 5. Ed. Niterói-RJ: Impetus, 2005, p. 6 
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                           A Constituição de 1988 é caracterizada por um sistema de regras e 

princípios, mas para entender o significado desta afirmação é preciso conceituar 

princípio.  

O dicionário Aurélio, define princípio como causa originária. A noção 

de princípio, ainda que fora do âmbito jurídico, sempre se relaciona a causas, 

alicerces, orientações de caráter geral. Versa-se, incontestavelmente, do começo ou 

origem de qualquer coisa. 

No sentido jurídico, notadamente no plural, quer significar as normas 

elementares ou os requisitos primordiais instituídos como base, como alicerce de 

alguma coisa. E, assim, princípios revelam o conjunto de regras ou preceitos, que se 

fixaram para servir de norma a toda espécie de ação jurídica, traçando, de tal modo, 

a conduta a ser tida em qualquer operação jurídica. Princípios jurídicos, sem dúvida, 

significam os pontos básicos, que servem de ponto de partida ou de elementos vitais 

do próprio direito.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 SILVA. Plácido e. Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 447. 
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3.31 Princípios Gerais 

Os princípios gerais do direito são os alicerces do ordenamento 

jurídico, informando o sistema independentemente de estarem positivados em norma 

legal.  

Os princípios gerais do Direito são classificados como princípios 

monovalentes segundo Miguel Reale, são enunciações normativas de valor 

genérico, que condicionam e orientam a compreensão do ordenamento jurídico em 

sua aplicação e integração ou mesmo para a elaboração de novas normas.14 

3.3.1.1 Princípio da igualdade  

Esse princípio está definido no caput do art. 5° da Constituição 

Federal:  

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes:

15
 

É o reconhecimento expresso de que existem desigualdades e de 

que a igualdade é um marco a ser alcançado, como, por exemplo, entre direito dos 

trabalhadores urbanos e rurais.16 

3.3.1.2  Legalidade  

Segundo Odonel Urbano Gonçalves, é outro rumo a ser seguido, ou 

seja, a lei (ordinária, complementar etc.) é que se deve estabelecer direitos e 

obrigações.17 
                                                           
14

 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. São Paulo: Saraiva 
15

 BRASIL. Vade Mecum. Obra coletiva da Editora Saraiva. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 8. 
16

 GONÇALVES, Odonel Urbano. Manual de Direito Previdenciário. 12. Ed. São Paulo: Atlas, 2007, 
p. 09. 
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Embasado nisso, Sérgio Pinto Martins defende que "Dispõe o inciso 

II do art. 5°, da Lei Fundamental, que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 

fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. É o que se denomina do princípio da 

legalidade, da reserva legal. A menção ao termo “lei” deve ser compreendida como 

sendo norma proveniente do Poder Legislativo, pois é comum a expedição pelo 

Poder Executivo de portaria, ordens de serviços, decretos etc., que não podem ser 

considerados como leis.18
 

3.3.1.3 - Princípio da liberdade  

Disposto no art. 5º da Constituição Federal sinaliza que, mesmo 

percebendo benefício previdenciário, o trabalhador pode ter atividade econômica 

remunerada, salvo benefício por invalidez.  

3.3.1.4  Princípio da solidariedade social 

Retrata a situação das pessoas mais abastadas em relação aos 

mais empobrecidos; os mais capazes contribuem com parcela maior, em favor 

daqueles menos capazes. A respeito do princípio da solidariedade, insta trazer à 

colação a lição de Odonel Urbano Gonçalves que, ao discorrer sobre o princípio da 

solidariedade afirma que o mesmo “retrata a situação das pessoas mais abastadas 

em relação aos mais empobrecidos; os mais capazes contribuem com parcela maior, 

em favor daqueles menos capazes”19 ou nas palavras de Arnaldo Sussekind e Délio 

Maranhão, “os que possuem rendimentos mais baixos se beneficiam da participação 

financeira dos que têm maior capacidade econômica”.20 

3.3.1.5  Princípio do direito adquirido  

                                                                                                                                                                                     
17

 Idem, ibidem. 
18

 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da Seguridade Social. São Paulo: Atlas, 2009, p. 47. 
19

. GONÇALVES, Odonel Urbano. Manual de Direito Previdenciário. 12. Ed. São Paulo: Atlas, 2007, 
p. 20. 
20

 Apud PEREIRA JÚNIOR, Aécio. A constitucionalidade da contribuição social dos inativos prevista 
na emenda constitucional Nº 41, DE 31 de dezembro de 2003. Revista de Direito Social, nº 13, p. 
82. Disponível em: http://www.amdjus.com.br/doutrina/administrativo/4.htm. Acesso em: 20/02/15 

http://www.amdjus.com.br/doutrina/administrativo/4.htm
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De acordo com o art. 5°, XXXVI, da CF/88, esse princípio é outra 

garantia escrita na Lei Maior; direito adquirido é aquele que já integra o patrimônio 

da pessoa, ou, nas palavras de Plácido e Silva, “o direito que já se incorporou ao 

patrimônio da pessoa já é de sua propriedade, já constitui um bem, que deve ser 

juridicamente protegido contra qualquer ataque exterior, que ouse ofendê-lo ou 

turbá-lo”.21 

Nesta vereda, o art. 6°, §2° da LlCC, dispõe:  

Art. 6º […]  

§ 2°- considera-se adquirido assim os direitos que seu titular, ou alguém por 
ele, possa exercer, como aquele cujo começo de exercício tenha termo pré- 
fixo, ou condição pré-estabelecida, inalterada ao arbítrio de outrem.

22
 

Já para o doutrinador Marco André, direito adquirido é definido da 

seguinte forma:  

Direito adquirido é aquele que pode ser exercido ou cujo começo tenha 
termo pré-fixado ou condição preestabelecida que não pode ser alterada ao 
arbítrio de outra pessoa. Não cabe invocação deste direito em relação à 
Constituição.

23
 

 

 

3.4  PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS  

Os princípios constitucionais previdenciários, num total de oito, estão 

previstos nos incisos do parágrafo único do artigo 194 e no artigo 195, parágrafo 5°, 

e consagram os valores introduzidos na Carta Política, no que tange à Seguridade 

Social, são eles:  

3.4.1 Princípio da Universalidade Da Cobertura E Do Atendimento  

                                                           
21

 SILVA. Plácido e. Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 76. 
22

 BRASIL. Decreto-Lei Nº 4.657, de 4 de setembro de 1942. Lei de Introdução às normas do Direito 
Brasileiro. (Redação dada pela Lei nº 12.376, de 2010. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del4657.htm. Acesso em 20/02/15. 
23

 VIEIRA, Marco André Ramos. Manual de Direito Previdendário. Niterói-RJ: Impetus, 2005, p. 27 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del4657.htm
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Significa que toda pessoa, pelo fato de ser pessoa, deve ser 

amparada. É o Estado cuidando para que indivíduos não se transformem, por razões 

circunstanciais, em párias, em mendigos. Essa universalidade é ideal a ser atingido, 

na medida em que, notoriamente, sabe-se que a sociedade brasileira não tem 

capacidade econômica nem vontade política, especialmente essa última, para 

tanto.24 

Marcos André Ramos Vieira, ao conceituar a universalidade, 

descreve:  

A universalidade da cobertura está relacionada às pessoas, às 
necessidades dos atingidos por um dos eventos. Cobrirá não só os 
brasileiros, como também os estrangeiros em determinadas situações, 
conforme verificarmos no título referente aos segurados, além de relacionar- 
se aos eventos e às contingências que serão cobertas, buscando sempre 
oferecer a maior amplitude possível. Por sua vez, a universalidade do 
atendimento visa prestar assistência do modo mais eficiente, procurando 
atender aos necessitados em todas as localidades possíveis.

25
 

Universalidade, igualdade isonômica (igualdade material e não 

formal), ou seja, igualar os iguais e diferenciar os desiguais. Refere-se tanto aos 

sujeitos protegidos quanto ao elenco de prestações que serão fornecidas pelo 

sistema de seguridade social.26 

 

3.4.2 Uniformidade E Equivalência Dos Benefícios Às Populações 

Urbanas E Rurais  

Ao conceituar tal princípio, Odonel afirma que é resultado do fato 

histórico de que os trabalhadores rurais, em termos previdenciários, foram sempre 

discriminados. A legislação previdenciária alcançou os trabalhadores rurais somente 

com o advento do chamado Estatuto do Trabalhador Rural (Lei nº 4214, de 02-3-63). 

                                                           
24

 GONÇALVES, Odonel Urbano. Manual de Direito Previdenciário. 12. Ed. São Paulo: Atlas, 2007, 
p. 11. 
25

 VIEIRA, Marco André Ramos. Manual de Direito Previdencíário. Niterói-RJ: Impetus, 2005.   
26

 RIBEIRO. Juliana de Oliveira Xavier. Direito Previdenciário Esquematizado. 2. ed. São Paulo: 
Quartier Latin, 2011, p. 49. 
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É certo, todavia, que a legislação previdenciária urbana ganhou importância com a 

chamada Ley Eloy Chaves.27
 

Para afastar essa discriminação ao trabalhador rural e para atender 

o anseio de justiça é que o legislador constitucional estabeleceu uniformidade e 

equivalência dos benefícios (prestações em dinheiro) e dos serviços (serviço social e 

habilitação e reabilitação profissional). E o legislador, por meio da Lei nº 8.213/91, 

seguindo o princípio constitucional, instituiu direitos previdenciários aos 

trabalhadores urbanos e rurais, sem distinções.28 

Uniformidade e equivalência assegura igualdade e mesma 

quantidade. Benefícios são as prestações pecuniárias pagas pelo INSS, para cobrir 

os eventos morte, doença, invalidez, etc. Serviços são as políticas de proteção da 

atividade pública.29 

As afirmações acima demonstram que o princípio em comento, 

estabelece a igualdade entre trabalhadores rurais e urbanos.  

3.4.3 Seletividade e distributividade na prestação de benefício e serviços 

Seletividade é a escolha dos tipos de benefícios, feitos através de 

estudos sociológicos. O fim da seletividade se dá com a edição da lei que fixa o rol 

das prestações que, em conjunto, concretizam as finalidades da ordem social 

(identifica os benefícios). 

Distributividade define o grau de proteção devido a cada um, 

contemplando, de modo mais abrangente, os que demonstram possuir maiores 

necessidades (identifica os segurados que terão direito ao benefício).30
 

3.4.4 Irredutibilidade Do Valor Dos Benefícios  

                                                           
27

 GONÇALVES, Odonel Urbano. Manual de Direito Previdenciário. 12. Ed. São Paulo: Atlas, 2007, 
p. 11. 
28

 GONÇALVES, idem, ibidem. 
29

 RIBEIRO. Juliana de Oliveira Xavier. Direito Previdenciário Esquematizado. 2. ed. São Paulo: 
Quartier Latin, 2011, p. 49. 
30

 RIBEIRO. Juliana de Oliveira Xavier. Direito Previdenciário Esquematizado. 2. ed. São Paulo: 
Quartier Latin, 2011, p. 50 
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A irredutibilidade do valor dos benefícios é produto do público 

aviltamento dos valores das aposentadorias e das pensões pagas pelo órgão 

previdenciário. Os valores dos benefícios pagos aos filiados do sistema já eram 

reduzidos no momento de seu recebimento, na medida em que eram calculados com 

base numa média dos salários percebidos. Não bastasse os valores encontrados 

não eram atualizados tendo em vista a inflação reinante. Conseqüência: com o 

passar do tempo os valores pagos pelo órgão previdenciário tornaram-se ínfimos. 

Daí o porquê da regra da irredutibilidade.31 

Para Marcos André Ramos Vieira, a irredutibilidade pode ser 

conceituada da seguinte forma:  

É um princípio que visa garantir a segurança jurídica dos beneficiários em 
virtude das perdas monetárias. Senão fosse estas garantias, em um curti 
espaço de tempo, dependendo das taxas inflacionárias, o poder aquisitivo 
dos beneficiários seria comprometido drasticamente.

32
 

Esse princípio é de suma importância para o direito previdenciário, 

haja vista que é usado como base quando se faz uma revisão de ação 

previdenciária.  

3.4.5 Equidade Na Forma De Participação No Custeio  

Atribuída àqueles que se beneficiarem do sistema a obrigação de 

participar do seu custeio. Relevante distinguir o sistema da previdência social, cujas 

prestações são entregues aos beneficiários mediante retribuição, Lei nº 8.213/91, 

art. 1°, do sistema de assistência social, cujas prestações são entregues 

independentemente de qualquer contribuição, Lei nº 8212/91, art. 4º, o trabalhador 

rural de 1988, não contribuía para o sistema previdenciário, sem embargo, fosse a 

ele filiado.33 

                                                           
31

 GONÇALVES, Odonel Urbano. Manual de Direito Previdenciário. 12. Ed. São Paulo: Atlas, 2007, 
p. 12 
32

 VIEIRA, Marco André Ramos. Manual de Direito Previdencíário. Niterói-RJ: Impetus, 2005, p.  
33

 GONÇALVES, O. Urbano. Manual de Direito Previdenciário. 12. Ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 
12. 
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O princípio da equidade na forma de participação no custeio é 

corolário do próprio princípio da isonomia e da capacidade contributiva dos 

contribuintes (art. 145, §1°, da CF/88).  

Cada segurado terá a obrigatoriedade de efetuar contribuições para 

a manutenção do sistema, segundo a sua capacidade econômica. Entretanto, 

quanto maior for a capacidade econômica do contribuinte, maior será a contribuição 

que devera proceder para o fundo de custeio da seguridade social.34 

3.4.6 Diversidade Da Base De Financiamento 

O art.154, I, da CF/88, ele o art. 195, parágrafo 4º, propõe a 

elaboração de novas fontes de custeio, que futuramente ajudarão na ampliação do 

sistema de proteção social. Esse princípio tem o caráter democrático e 

descentralização da gestão administrativa. O objetivo da descentralização 

administrativa consiste na ideia de que a população e o Estado participem, em 

conjunto, da organização da Seguridade Social (art. 194, CF/88).35 

Isso tem como fundamento a participação da comunidade na direção 

do sistema, a fim de haver uma estrutura transparente e mecanismos ágeis de fácil 

estrutura para os cidadãos.36 

Tem-se, ainda, a definição do princípio supra, segundo Marcos 

André Ramos Vieira, note-se: 

Por meio deste princípio, busca-se garantir que a seguridade social não seja 
financiada por apenas um grupo de contribuintes, mas que possua uma 
base ampla. Implica segurança do próprio sistema, pois, quanto mais ampla 
a base, menor a probabilidade de o sistema ficar vulnerável a situações que 
possam prejudicar uma categoria econômica. Suponhamos que o sistema 
securitário concentrasse seu financiamento na área industrial - neste caso, 

                                                           
34

 RIBEIRO. Juliana de Oliveira Xavier. Direito Previdenciário Esquematizado. 2. ed. São Paulo: 
Quartier Latin, 2011, p. 50. 
35

 “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”. BRASIL. Vade Mecum. Obra coletiva da Editora Saraiva. São Paulo: Saraiva, 
2014, p. 64. 
36

 RIBEIRO. Juliana de Oliveira Xavier. Direito Previdenciário Esquematizado. 2. ed. São Paulo: 
Quartier Latin, 2011, p. 51. 
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em um período de recessão deste setor, o sistema estaria comprometido em 
seu custeio, pois a arrecadação consequentemente seria afetada.

37
 

Logo, pode-se afirmar que esse princípio visa uma ampla 

participação dos segurados no sistema da seguridade social, ou seja, os 

interestados em especial trabalhadores, empresários e aposentados, atuarão 

juntamente com o Estado na administração do sistema da seguridade social.  

3.4.7  Outros Princípios Aplicáveis Ao Direito Previdenciário 

 

3.4.7.1  Princípio da vulnerabilidade e hipossuficiência do segurado 

Primeiramente é preciso distinguir vulnerabilidade de 

hipossuficiência. O princípio da vulnerabilidade significa que o ordenamento jurídico 

pátrio estabelece e reconhece a parte do litígio que é mais fraca. Tanto na relação de 

consumo (o consumidor em relação ao fornecedor – art. 4º, inciso I do CDC), quanto 

no direito do trabalho (trabalhador em relação ao empregador), bem como no direito 

previdenciário (INSS contra segurado) as partes vulneráveis são perfeitamente 

localizadas. Logo, podemos afirmar que a presunção da vulnerabilidade destes 

agentes é absoluta, enquanto que o princípio da hipossuficiência deverá ser auferido 

pelo magistrado em cada caso concreto. 

Na seara da seguridade social o princípio da vulnerabilidade está 

presente em várias situações como aquele que pleiteia o Benefício Assistencial 

(LOAS) em face do INSS. Sem dúvidas, a parte mais fraca é aquela que pleiteia o 

benefício e possui uma negativa perante o INSS.38 

3.4.7.2  Princípio da necessidade social  

Esse princípio está diretamente ligado ao princípio da dignidade da 

pessoa humana. Na atualidade, o risco foi substituído pela questão da necessidade 

social. Toda e qualquer situação deverá ser amparada pelo sistema de seguridade 
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social. Pode-se citar a questão de uma mãe que morre no parto e o pai não pode 

substituí-la na ocasião da licença-maternidade. 

O direito previdenciário deveria amparar tal situação de risco, pois há 

uma necessidade social concreta quanto a esse mérito. Por essa razão, deve-se 

pleitear judicialmente, baseado no princípio da necessidade social, que o pai passe a 

usufruir da licença-maternidade no lugar da mãe, no caso de morte desta ou até 

mesmo em caso de enfermidade.  

3.5 O FINANCIAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL  

Para Juliana de Oliveira Xavier Ribeiro, ao definir custeio é preciso 

lembrar do conceito de Direito Financeiro como sendo aquele responsável pela 

gestão financeira do Estado, que é composta de três diferentes momentos:  

A Receita é obtida pela arrecadação de tributos e demais formas de 

receita como multas, doações e contratos administrativos (arrecadação não 

tributária).  

O Orçamento: a Lei orçamentária anual visa planejar como será 

gasto o dinheiro arrecadado. O objetivo é estabelecer o melhor vínculo entre a 

receita e a despesa a ser realizada pelo Estado.39
 

A Despesa é o meio através do qual o Estado irá realizar os gastos 

com os serviços públicos, o poder de polícia e intervenção no domínio econômico. 

Todas as despesas devem estar vinculadas às receitas.  

Quando se considera estes elementos de Direito Financeiro para o 

ramo da seguridade social, verifica-se que:  

A seguridade social será financiada por toda sociedade de maneira 

direta e indireta, nos termos provenientes dos orçamentos de nossos entes 

federativos e das contribuições elencadas no art.195 da CF/88 (art.194 do Decreto 

nº 3.048/99).  
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Trata-se de um sistema contributivo, através de um sistema de 

repartição e da solidariedade entre gerações. Esse item será mais bem abordado no 

Financiamento da Seguridade Social.  

As receitas provenientes das contribuições da União advêm de 

recursos adicionais do orçamento fiscal, fixados compulsoriamente no orçamento 

anual. Sendo assim, a Lei Orçamentária Anual, além da receita advinda das 

contribuições sociais, poderá destinar recursos provenientes da receita de outros 

tributos para a seara da Previdência, Assistência e para a Saúde.  

Os gastos com a seguridade social serão realizados através de 

pagamento das prestações (benefícios previdenciários e assistenciais), realização 

de serviços públicos e gastos da administração em geral (gastos com pessoal, 

material e o funcionamento dos estabelecimentos de Seguridade Social).40
 

3.6 FONTES DE CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL  

A lei orçamentária anual está prevista na Constituição Federal, 

vejamos:  

Art. 165 - Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: […] § 5° - A 
lei orçamentária anual compreenderá: […] III - o orçamento da seguridade 
social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da 
administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações 
instituídos e mantidos pelo Poder Público.

41
 

Já a seguridade social deverá ser financiada pela sociedade 

mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, conforme disposto na CF/88, observe-se:  

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma 
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos 
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e 
das seguintes contribuições sociais: 
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§ 1° - As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não 
integrando o orçamento da União.  

§ 2° - A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de 
forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e 
assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na 
lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus 
recursos.

42
 

Nota-se, que ao estabelecer um orçamento próprio para a receita da 

Seguridade Social, o legislador buscou evitar a dispersão de recursos da seguridade 

em outras áreas que não a sua.  

3.7 OUTRAS FONTES DE CUSTEIO  

Constituem fontes diferentes do orçamento e das contribuições 

sociais, conforme disposto no art. 213 do Dec. 3048/99, a seguir:  

I - as multas, a atualização monetária e os juros moratórios;  

II - a remuneração recebida pela prestação de serviços de arrecadação, 
fiscalização e cobrança prestados a terceiros;  

III - as receitas provenientes de prestação de outros serviços e de 
fornecimento ou arrendamento de bens;  

IV - as demais receitas patrimoniais, industriais e financeiras;  

V- as doações, legados, subvenções e outras receitas eventuais;  

VI - cinquenta por cento da receita obtida na forma do parágrafo único do 
art. 243 da Constituição Federal, repassados pelo Instituto Nacional do 
Seguro Social aos órgãos responsáveis pelas ações de proteção à saúde e 
a ser aplicada no tratamento e recuperação de viciados em entorpecentes e 
drogas afins;  

VII - quarenta por cento do resultado dos leilões dos bens apreendidos pela 
Secretaria da Receita Federal; e  

VIII- outras receitas previstas em legislação específica.
43
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Finalizando, através da competência residual da União, art. 154, I, 

da CF/88, a União poderá criar outras contribuições destinadas a garantir a 

manutenção ou a expansão da Seguridade Social. O exercício da competência 

residual da União deverá ocorrer por lei complementar. Deverá ser seguido o 

princípio da não-cumulatividade em matéria tributária e as mencionadas 

contribuições deverão ser fato gerador e base de cálculo diferente das contribuições 

já existentes em nosso ordenamento jurídico. 



 
 

 

4 OS CRITÉRIOS DO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL E O PRINCÍPIO DA 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA  

Os benefícios são prestações continuadas de cunho pecuniário, e de 

caráter personalíssimo, e são devidos às pessoas que se encontrem em estado de 

necessidade financeira, estado esse previamente estabelecido por lei.44
 

A renda mensal vitalícia foi instruída pela Lei nº 6.179/74, com o 

nome de amparo previdenciário, cujo valor era metade do salário mínimo. Tem sua 

fonte de inspiração no Direito Espanhol. A Lei nº 8.742/93, arts. 20, 31 e 38 veio 

disciplinar definitivamente o atual benefício assistencial.  

Quando se analisa os benefícios percebe-se a relevância do 

benefício em tela, haja vista ser o primeiro dos benefícios garantidos pela 

Assistência Social e o único previsto na Constituição Federal, em seu art. 203, V.  

A Lei de benefícios art.139 assim dispunha:  

A Renda Mensal Vitalícia continuará integrando o elenco de benefícios 
da Previdência Social até que seja regulamentado o inciso V do art.203 
da Constituição Federal. 

Ocorre, todavia, que esse benefício devido ao maior de 70 anos ou 

inválido, no valor de um salário mínimo, integrava, segundo a mencionada Lei, o rol 

de benefícios da Previdência Social. Há neste fato um grande equívoco, pois o 

amparo é um benefício assistencial, pois não se exige uma contrapartida para a sua 

percepção.  
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Com a implantação do benefício de prestação continuada foi extinta 

a renda mensal vitalícia (art.40 da Lei nº 8.742/93).  

Enfim, o benefício de prestação continuada, conhecido também 

como BPC, foi regulamentado e implantado pelo decreto 1.744/95, em vigor a partir 

de 01/01/1996.  

A lei nº 8.742/93 (LOAS), no seu artigo 2°, inciso V, regulamentou 

esse benefício assistencial, garantindo um salário mínimo de benefício mensal à 

pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de 

prover sua própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Esse também é 

chamada de Benefício de Prestação Continuada.  

Atualmente, o benefício é destinado às pessoas que não têm 

condições financeiras de contribuir para a Previdência Social. Esse benefício é 

personalíssimo, não podendo ser transferido aos dependentes com a morte do 

beneficiário.  

4.1  REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL  

Os beneficiários dos benefícios da prestação continuada ou 

benefício de renda mínima são:  

a) Todas as pessoas portadoras de deficiência, incapacitadas para a vida 

independente e para o trabalho, pertencentes às famílias com renda 

familiar per capita inferior a ¼ do salário mínimo, independentemente 

de idade, e de terem realizado contribuições para a previdência social.  

b) Todas as pessoas idosas, com 65 anos ou mais, pertencentes a 

famílias com renda familiar per capita inferior a ¼ do salário mínimo, 

independentemente de idade, e de terem realizado contribuições para 

a previdência social.  

Sendo assim, para a concessão do benefício são analisados os 

seguintes fatores: idade avançada (65 anos); portador de deficiência; situação 

socioeconômica familiar.  
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Para efeitos de concessão e avaliação do benefício de prestação 

continuada, a pessoa, portadora de deficiência, beneficiária, é aquela cujo nível de 

incapacidade a impede para a vida independente e para o trabalho.  

O fato do idoso ou deficiente encontrar-se em locais de internação 

como asilos e casas de crianças, não prejudica o direito ao recebimento do 

benefício, pois muitos são abandonados pelas famílias e passam a viver em 

condições miserável nestes abrigos, sem nenhuma renda.45 

O LOAS também considera o conceito de incapacidade social, que é 

a impossibilidade temporária ou definitiva para o desempenho das atividades sociais, 

em consequência de moléstias graves, quando associadas a fatores de risco social.  

A situação financeira da família deve ser considerada, uma vez que 

cabe à ela, a obrigação de prover os alimentos aos seus e somente em sua falta o 

Estado se responsabilizará, conforme dispõe o art. 229 e 280, CF/88.  

4.2  CONCEITO DE FAMÍLIA  

Antes de se adentrar nas questões específicas, como o cálculo da 

renda familiar, precisamos entender o que a Lei considera como família.  

Diante desta necessidade, o art. 16 da Lei n.8.213/91, dispõe que 

serão considerados membros da família, os cônjuges, os companheiros, os filhos 

menores ou inválidos, os pais dependentes e os irmãos menores ou inválidos.  

Entretanto, esse conceito vem sendo interpretado de maneira 

diferente, visto que as famílias de baixa renda costumam morar numa única casa, ou 

seja, os netos e os filhos maiores acabam integrando a uma mesma família.46 
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4.3 DA POLÊMICA NA INTERPRETAÇÃO DOS REQUISITOS  

A legislação chama atenção para outro requisito de suma 

importância, o que deve ser considerado como renda, segundo Juliana de Oliveira, 

tem-se que:  

Consideram-se renda todo e qualquer recebimento, tais como: salários, 
rendimentos de autônomos, prestação ou venda de bens e serviços, 
aluguéis, pensões, benefícios e outros. Especificamente nos casos de 
rendimento de benefícios para idosos, as rendas provenientes de outros 
benefícios já concedidos a idosos na mesma família não são consideradas 
para efeito de cálculo da renda per capita.

47
 

A polêmica, quanto ao preenchimento dos requisitos, está 

diretamente ligada à exigência do limite para a concessão do benefício de ¼ do 

salário mínimo, inserida no art. 20, § 3°, da LOAS, tem-se o seguinte 

questionamento, esse requisito é ou não constitucional.  

Após algumas discussões sobre o assunto, o STF entendeu que o 

limite não fere a Constituição, entretanto, o requisito supra, deve ser analisado de 

acordo com cada caso, onde o estado de miserabilidade pode ser presumido, diante 

da interpretação do § 3°, do art. 20 da referida lei.  

Na prática, deve-se, levar em consideração os gastos para a 

manutenção do deficiente ou idoso, a fim de chegar ao referido limite de renda, ou 

seja, descontar gastos com remédios de uso contínuo, alimentação especial, etc.  

No ano de 2003, entrou em vigor a Lei n. 10.689, que criou o 

Programa Nacional de Acesso à Alimentação - PNAA, cujos benefícios alcançariam 

famílias com renda mensal inferior a ¼ do salário mínimo, ou seja, se a lei supra 

assim o considera, porque para a concessão do benefício de prestação continuada o 

entendimento é diferente, já que ambos têm o objetivo de proteger o indivíduo, 

proporcionando-lhe o mínimo de condição para sua manutenção.  

Ante a discussão apresentada, foi criada a Súmula nº 6, pelo JEF’s 

da 4ª Região, a seguir:  
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O critério de verificação objetiva da miserabilidade corresponde a ¼ do 
salário mínimo, previsto no art. 20, § 3°, da Lei 8.742/93, restou modificado 
para ½ salário mínimo, a teor do disposto no art. 5°, I, da Lei nº 9.533/97, e 
art. 2°, da Lei n° 10.689/2003.  

Assim, o benefício de prestação continuada pode ser concedido a 

mais de um membro da família em se tratando de idoso, preenchendo os requisitos 

exigidos e não incluindo o benefício já em gozo ao cálculo da renda familiar como 

requisito para concessão do novo benefício.  

Destaca-se, por oportuno que, essa regra só é considerada para a 

LOAS, concedido ao idoso, art. 34 do Estatuto do Idoso, já o benefício concedido ao 

deficiente não utiliza das mesmas regras, uma vez que não há embasamento legal 

para tanto.  

Ora, concordar com tal posicionamento, é ferir o princípio da 

isonomia, já que a natureza jurídica do benefício é garantir ao hipossuficiente 

condições mínimas de subsistência.  

Frise-se que a jurisprudência aceita o idoso cumular mais de um 

benefício, mas impede que o mesmo seja feito ao incapacitado, um posicionamento 

que notadamente merece ser revisto, rediscutido, já que existem casos de famílias 

que contam com mais de um incapacitado, não restam dúvidas que tal atitude fere o 

princípio da igualdade.  

4.4  DO TERMO INICIAL E FINAL DO BENEFÍCIO  

O requerente passa a receber o benefício dentro de 45 dias, após o 

cumprimento de todas as exigências para a sua concessão, e deve se submeter a 

revisão a cada 2 anos, para avaliar a permanência das condições que lhe deram 

origem, art. 21 da LOAS.  

Logo, uma vez sobrestadas estas condições, para manutenção do 

benefício, ou com a morte do beneficiário, o benefício será cestado, já que tem 

caráter personalíssimo.  
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4.5  LOAS PARA ESTRANGEIRO 

O INSS não concede administrativamente LOAS para aquele que 

não seja brasileiro nato ou naturalizado. De maneira inversa, a jurisprudência 

recente dos tribunais brasileiros entende que aquele que não se naturalizou de 

maneira formal, mas que possui os requisitos para concretizar a naturalização no 

Brasil tem direito ao benefício assistencial. Por exemplo, um colono italiano que 

reside no Brasil há 30 anos, possui idade e requisitos para o benefício, mas nunca 

se naturalizou.48 

4.6  PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

O princípio da dignidade da pessoa humana é um princípio 

constitucional, que faz parte dos direitos fundamentais, trazido pela Constituição 

Federal de 1988, no art. 1°, III.  

Entretanto, conceituar a dignidade da pessoa humana no âmbito 

jurídico não tem sido muito fácil, visto que a sociedade encontra-se em constante 

transformação. Existem várias definições para o princípio da dignidade da pessoa 

humana.  

Nas palavras de Alexandre de Moraes,  

A dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e moral inerente a 
pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e 
responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por 
parte das demais pessoas, que constituindo-se um mínimo invulnerável que 
todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que, somente 
excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos 
fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que 
merecem todas as pessoas enquanto seres humanos. Os direitos à vida 
privada, à intimidade, à honra, à imagem, dentre outros, aparecem como 
consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana 
como fundamento da República Federativa do Brasil. (...) A ideia de 
dignidade da pessoa humana encontra no novo texto constitucional total 
aplicabilidade (...) e apresenta-se uma dupla concepção. Primeiramente, 
prevê um direito individual protetivo, seja em relação ao próprio Estado, seja 
em relação aos demais indivíduos. Em segundo lugar, estabelece-se 
verdadeiro dever fundamental de tratamento igualitário dos próprios 
semelhantes. Esse dever-ser configura-se pela existência do indivíduo 
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respeitar a dignidade de seu semelhante tal qual a Constituição Federal 
exige que lhe respeitem a própria. (...) Restalte-se, por fim, que a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela 
Resolução n. 217A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10-12-
1948 e assinada pelo Brasil na mesma data, reconhece a dignidade como 
inerente a todos os membros da família humana e como fundamento da 
liberdade, da justiça e da paz no mundo.

49
  

Para Flávia Piovesan 

A dignidade da pessoa humana (...) está erigida como princípio matriz da 
Constituição, imprimindo-lhe unidade de sentido, condicionando a 
interpretação das suas normas e revelando-se, ao lado dos Direitos e 
Garantias Fundamentais, como cânone constitucional que incorpora "as 
exigências de justiça e dos valores éticos, conferindo suporte axiológico a 
todo o sistema jurídico brasileiro

50
 

Do ponto de vista de Emmanuel Kant 

O homem é um fim em si mesmo e possui um valor absoluto. Esse valor 
inerente à pessoa humana apresenta-se com a dignidade. Vê-se que o 
homem é considerado agente de valor e por isso não pode ser considerado 
um mero instrumento. O homem, e, duma maneira geral, todo o ser racional, 
existe como fim em si mesmo, não só como meio para o uso arbitrário desta 
ou daquela vontade.

51
 

Ante as definições acima, pode-se afirmar que o princípio da 

dignidade da pessoa humana traz consigo um leque de direitos, que é a raiz de 

todos os princípios, que ampara os direitos individuais e coletivos, uma vez que nele 

estão inclusos o direito à intimidade, à honra, à imagem, entre outros.  

A ideia é deixar claro que o homem é o elemento estencial da 

Constituição, que por ele e para ele as leis são criadas, assim, o reconhecimento da 

valorização do ser humano deve ser primordial ao Estado.  

Feitas tais considerações, resta evidenciado que o legislador não 

pode, através de políticas, restringir direitos já garantidos constitucionalmente, uma 
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vez que tal atitude estaria violando o princípio de proteção da confiança e segurança 

dos cidadãos e, consequentemente, a Constituição Federal.  

Calha destacar que o direito a dignidade da pessoa humana alcança 

a cada indivíduo, todos os membros de uma família de uma sociedade, portanto, 

principalmente no que se refere à dignidade da pessoa humana, a assistência social 

surgiu para dar uma vida digna a todos deficientes e idosos que não conseguem 

prover seu sustento, nem tê-lo provido por seus familiares.  

Assim, a concessão do benefício assistencial de prestação 

continuada, previsto na Constituição Federal, deve ser aplicado, a fim de se tornar 

eficaz o objeto da lei, ao passo que um entendimento diferente estaria ferindo a 

Constituição e o próprio princípio da dignidade da pessoa humana.  

Nasce aqui um dos maiores conflitos que fere o princípio da 

dignidade da pessoa humana: a interpretação do limite da renda per capita familiar, 

que pode tornar ineficaz a lei criada até então, para atender os menos favorecidos.  

Nota-se que existe uma contradição na própria lei, visto que após 

analisados os requisitos para a concessão do benefício, as pessoas carecedoras do 

mesmo não conseguem provar sua necessidade básicas, de acordo com os critérios 

rigorosos para sua concessão.  

É cediço que o limite da renda per capita estipulado em ¼ do salário 

mínimo tem sido o maior problema para a obtenção do benefício de prestação 

continuada, uma vez que isso faz com que o Estado não consiga seu objetivo 

principal, dar dignidade à pessoa humana, conforme assegura a Constituição 

Federal.  

Não se pode ficar de braços cruzados e aceitar que a Lei Orgânica 

de Assistência Social (LOAS), Lei 8.742/93, cujo objetivo era regulamentar a 

assistência social, tenha em seu bojo, requisitos que firam princípios fundamentais 

da Constituição Federal, como é caso da renda per capita, que confronta o princípio 

da dignidade da pessoa humana, ao passo que impedem que os necessitados 

tenham acesso ao benefício, por esbarrarem na análise rigorosa de seus requisitos.  
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5  CONCLUSÃO 

No decorrer deste trabalho foram lembradas as diversas fases pelas 

quais passou a proteção social, de que forma elas foram evoluindo, quais foram 

suas primeiras fontes de custeio, bem como, de que forma nasceram os princípios 

basilares da Assistência Social.  

Percebe-se que, na medida em que ocorriam as mudanças na 

sociedade, tinha-se aí a necessidade de amparar cada vez mais o cidadão, fazendo 

valer seu direito, lhe proporcionando a dignidade humana garantida pelo texto 

constitucional.  

Assim, foram criadas as leis complementares, a fim de que os 

direitos dos cidadãos fossem de fato respeitados, ou seja para que o objetivo da 

assistência social tiveste aplicabilidade, bem como passou-se a interpretar a lei, de 

forma a atender a necessidade da pessoa humana.  

É notório que no início, a seguridade social era de fato algo que 

apenas no papel amparava o cidadão, todavia, quando um necessitado recorria a 

ela, não era assim tão simples conseguir o amparo social de que carecia, face aos 

diversos empecilhos impostos pela lei.  

Existia uma lei cuja finalidade era proteger o indivíduo necessitado, 

entretanto, dificilmente esse conseguia preencher os rigorosos requisitos por ela 

exigidos, desta forma, de nada valia uma legislação aparentemente impecável com 

tantos direitos, se na prática eles não protegiam quem dele carecia.  

Esse trabalho cujo objetivo principal foi esmiuçar o benefício 

assistencial, expondo a divergência da teoria e da prática, buscou expor "os prós e 

os contras" da LOAS, em especial, os requisitos para a concessão do benefício 

supra, que fere o princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que deixa de 

atender sua principal finalidade.  
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Ao tratar da dignidade da pessoa humana atrelada ao benefício 

assistencial, esse trabalho buscou clarear a interpretação da lei em relação ao caso 

de cada necessitado, considerando as particularidades de cada um.  

Atualmente alguns magistrados já se posicionam neste sentido, 

alegando inclusive que ao considerar alguns destes rigorosos requisitos para a 

concessão do benefício assistencial, fere o princípio da isonomia, já que tais requisitos 

são interpretados de forma diferente na concessão de benefícios que detém a mesma 

finalidade, o amparo social.  

Conclui-se que, se os que carecem das mesmas necessidades, 

uns tiverem o amparo social e outros não, os iguais estarão sendo tratados de 

forma desiguais, ferindo assim os princípios de igualdade e cidadania, e 

consequentemente desrespeitando a dignidade da pessoa humana, que é o pilar 

dos direitos do cidadão.  
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