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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem por escopo a análise da judicialização da Assistência Social, em 
decorrência da (in)flexibilidade do critério de hipossuficiência para fins de concessão do 
Benefício de Prestação Continuada, ao passo que a aferição do estado de necessidade é dotada 
de dicotomia entre a postura administrativa e a judiciária. A fim de prover a adequada 
compreensão do objeto estudado, abordou-se, previamente, a evolução histórica do conceito 
de Assistência Social no mundo, bem como o desenvolvimento constitucional no Brasil. Em 
seguida, analisou-se do Benefício de Prestação Continuada em si, sendo apresentadas sua 
conceituação, características e requisitos essenciais, bem como a evolução legislativa e o 
processo de requerimento administrativo. Por fim, demonstrou-se a judicialização dos 
benefícios assistenciais, mais especificamente no que tange a avaliação de renda per capita, 
como inferência da disparidade entre o entendimento da Administração Pública e do Poder 
Judiciário.  
 

Palavras-chave: Benefício de Prestação Continuada. Miserabilidade. Judicialização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 
 
 
The scope of this work is the analysis of the judicialization of Social Assistance, as a result of 
the (in)flexibility of the hyposufficiency criterion for the purpose of granting the Continuous 
Cash Benefit, while the measurement the state of need is endowed with a dichotomy between 
the administrative and the judicial posture. In order to provide an adequate understanding of 
the object studied, the historical evolution of the concept of Social Assistance in the world, as 
well as the constitutional development in Brazil, was previously addressed. Then, the 
Continuous Cash Benefit itself was analyzed, presenting its concept, characteristics and 
essential requirements, as well as the legislative evolution and the administrative application 
process. Finally, the judicialization of assistance benefits was demonstrated, more specifically 
with regard to the assessment of per capita income, as an inference of the disparity between 
the understanding of the Public Administration and the Judiciary. 

 
Keywords: Continuous Cash Benefit. Miserability. Judicialization. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A seguridade social, no Brasil, é regida por um tripé que compreende: saúde, 

previdência e assistência social (art. 194, caput, CRFB/88) (BRASIL, 1988). Segundo 

Wladimir Novaes Martinez (2014), é interessante observar que, apesar de ser encarado como 

definição da seguridade social brasileira, o texto constitucional meramente relaciona os 

componentes desta. Nessa toada, a seguridade social pode ser conceitualizada 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 para o 
sustento de pessoas carentes, trabalhadores em geral e seus dependentes, 
providenciando a manutenção de um padrão mínimo de vida digna (IBRAHIM, 
2015, p. 5). 

Com destaque, a assistência social é o viés destinado a prestar amparo a quem dela 

necessitar (art. 203, CRFB/88) (BRASIL, 1988), ou seja, a quem não consegue manter-se por 

conta própria. O objetivo é prover o básico para sobrevivência. Como se pode notar, não é um 

princípio universal, ao passo que se destina apenas a pessoas necessitadas de recursos para sua 

própria manutenção, porém, atua de modo fundamental para a garantia da dignidade humana 

do indivíduo.  

Incorporado à assistência social, a Lei nº 8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência 

Social – LOAS) (BRASIL, 1993) interpõe prestação de natureza pecuniária, conhecida como 

benefício de prestação continuada (BPC-LOAS), na medida em que regulamenta a previsão 

constitucional do art. 203, V, CRFB/88 (BRASIL, 1988). O acesso a este benefício perpassa 

alguns requisitos, dentre eles, o estabelecido no art. 20, §3º da Lei nº 8.742/1993 (BRASIL, 

1993) que dispõe ser incapaz para prover manutenção, a família que apresentar renda mensal 

per capita igual ou inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo.  

A presente pesquisa, portanto, tem por objeto a análise doutrinária sobre a assistência 

social no Brasil, no que tange o benefício de prestação continuada instituído pela lei orgânica 

da assistência social. Desta forma, objetiva-se estudar as origens do assistencialismo e suas 

nuances no Brasil; observar as caraterísticas do benefício em si, as regras para concessão, 

beneficiários, valor, dentre outros fatores; e discutir a discrepância entre a abordagem 

jurisprudencial e administrativa quanto ao critério de miserabilidade enquanto causa 

originária para o fenômeno conhecido como judicialização, no âmbito da assistência social.  

Desta forma, a delimitação do tema ocorre com o exame do critério de 

miserabilidade estabelecido no art. 20, §3º da Lei nº 8.742/1993 (BRASIL, 1993), também 
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conhecida como Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), sob a perspectiva da 

judicialização. 

A metodologia utilizada para atingir o objetivo almejado será pautada, de início, em 

análises bibliográficas, pois, ter-se-á uma pesquisa de cunho descritivo, priorizando o uso de 

livros, artigos, sites oficiais, entre outros meios adequados. Assim, planeja-se pormenorizar o 

arcabouço constitucional e principiológico que abrange o tema, bem como apresentar os 

conceitos e regulamentações previstos, atualmente, para a matéria.   

Ademais, diante de uma pesquisa exploratória, serão estudados os dados analíticos e 

decisões judiciais, a fim de corroborar com referências a tese do processo de judicialização do 

critério de miserabilidade disposto na Lei nº 8.742/1993 (BRASIL, 1993).  

Nesse contexto, a fim de fazer uma interlocução entre o estudo doutrinário e a 

exploração de informações analíticas, há a necessidade de dividir o presente projeto em três 

capítulos. 

O capítulo inicial aborda a assistência social, com uma breve apresentação sobre o 

histórico desta, de um modo geral, e, o histórico constitucional no Brasil, bem como os seus 

princípios, fundamentos, objetivos e diretrizes.  

O segundo capítulo mostra, especificamente, o benefício de prestação continuada, 

com conceituação, evolução legislativa e os pormenores das modalidades e do processo 

administrativo. 

O terceiro e último capítulo, se restringe ao estudo mais detalhado acerca do critério 

de miserabilidade, com apresentação do entendimento jurisprudencial, e as consequências da 

divergência deste face ao administrativo.  

Para finalizar, trata-se dos pontos concludentes da pesquisa, com a realização de uma 

retrospectiva sintética de todo o exposto. 

 

 

 

 

 



16 

 

 

2. A ASSISTÊNCIA SOCIAL 

No Brasil, a assistência social - acompanhada de saúde e previdência - compõe o 

tripé que integra a seguridade social (art. 194, caput, CRFB/88) (BRASIL, 1988). O 

assistencialismo brasileiro está atrelado ao ato ou efeito de assistir, no sentido de prover 

amparo aos necessitados, sem contraprestações pecuniárias.  

Ressalta-se que a condição de necessidade a que a assistência se propõe a cumprir, 

não está limitada ao fator renda, mas abrange também outras perspectivas protetivas 

socioassistenciais relacionadas à acolhida, autonomia, convivência familiar, social e 

comunitária etc., e de modo geral, ao acesso e garantia de direitos sociais.  

De acordo com Wladimir Novaes Martinez (2014), assistência social pode ser 

definida como: 

um conjunto de atividades particulares e estatais direcionadas para o atendimento 
dos hipossuficientes, consistindo os bens oferecidos em pequenos benefícios em 
dinheiro, assistência à saúde, fornecimento de alimentos e outras pequenas 
prestações. Não só complementa os serviços da Previdência Social, como a amplia, 
em razão da natureza da clientela e das necessidades providas (MARTINEZ, 2014, 
p. 57).  
 

Dentro do sistema legislativo, também há algumas definições. De acordo com o art. 

4º da Lei nº 8.212/1991: “a Assistência Social é a política social que provê o atendimento das 

necessidades básicas, traduzidas em proteção à família, à maternidade, à infância, à 

adolescência, à velhice e à pessoa portadora de deficiência, independentemente de 

contribuição à seguridade social (BRASIL, 1991, p. s/n)”. 

O art. 1º da Lei nº 8.742/1993 conceitua que esta é “direito do cidadão e dever do 

Estado, sendo política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, 

realizada através de um conjunto integrado de ações da inciativa pública e da sociedade para 

garantir o atendimento às necessidades básicas” (BRASIL, 1993, p. s/n). 

Conforme as lições de Fábio Zambitte Ibrahim (2015), “o segmento assistencial da 

seguridade tem como propósito nuclear preencher as lacunas deixadas pela previdência social, 

já que esta, como se verá, não é extensível a todo e qualquer indivíduo, mas somente aos que 

contribuem para o sistema, além de seus dependentes” (IBRAHIM, 2015, p. 13).  

Portanto, a assistência social pode ser definida como um conjunto de normas 

acessório ao seguro social, de iniciativas pública e privada, guiado pelo princípio da dignidade 

da pessoa humana, que tem por objetivo principal estabelecer política social aos necessitados, 

ao prover o mínimo existencial para a sobrevivência digna do ser humano.  
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2.1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

Sob a ótica histórica, a atuação da Igreja Católica destaca-se como uma das primeiras 

formas de proteção social. Antes, a instituição estimulava a ideia de ajuda aos pobres, mas 

como mera caridade, destituída de justiça social. Inclusive, no âmbito religioso, 

disseminavam-se ideias acerca da pobreza, de modo a relacioná-la a algum tipo de mecanismo 

de acesso ao reino divino, tendo em vista o estado de extrema carência e desapego a bens 

materiais.  

Ainda, o estado de necessidade também era associado a uma conotação negativa, se 

apresentando como uma punição celeste, uma situação a ser suportada pelo indivíduo, pois, 

esta foi gerada por sua própria culpa. Apenas em 1891, com a Encíclica Rerum Novarum 

(VATICANO, 1891), do Papa Leão XIII, sobre a condição dos operários, que as inquietações 

da Igreja acerca da justiça social são externadas. A partir disso, a organização cristã passou a 

fomentar o provimento de auxílio espontâneo a quem necessita. 

A família também pode ser apontada como uma das gêneses da assistência social. 

Segundo Sérgio Pinto Martins, “a família romana, por meio do pater famílias, tinha a 

obrigação de prestar assistência aos servos e clientes, em uma forma de associação, mediante 

a contribuição de seus membros, de modo a ajudar os mais necessitados” (2013, p. 3). 

Para Fábio Ibrahim (2015), a proteção social nasceu, verdadeiramente, na família. 

Isso porque, a configuração familiar segue a lógica de que os membros aptos ao trabalho 

devem ser responsáveis pela manutenção dos idosos e incapacitados. No Império Inca, as 

terras eram comumente cultivadas como forma de “atender as necessidades dos anciãos, 

doentes, inválidos e órfãos, que não tinham capacidade de produção” (MARTINS, 2013, p. 4). 

Daí, surge a assistência social, para proteger aqueles que não possuem esta proteção familiar, 

ou a tem de maneira precária. 

Afora a ajuda voluntária, surgiram os primeiros grupos de mútuo, em que pessoas 

com interesse comum se organizavam livremente, sem intervenção do Estado, com vistas a 

cotização do valor correto para reserva em casos de emergência. Consoante o que preleciona 

Sérgio P. Martins: “na Grécia, as ‘Heitaras’ e os ‘Eranos’ eram sociedades de fins políticos, 

religiosos e profissionais, que estabeleciam assistência mútua entre os sócios visando, 

principalmente, assegurar a sepultura” (2013, p. 3). 

Também, aparecem indícios de seguros, como os seguros marítimos, ainda que mais 

voltados a proteger a carga do que os indivíduos envolvidos e os seguros coletivos do Império 

Romano, que além da garantia de seus participantes, preocupava-se com os necessitados, 
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concedendo licença estatal para mendicância aos impossibilitados para ao labor, como ação 

meramente fiscalizatória. 

O Estado demonstra maior proeminência quanto a assistência social apenas no século 

XVII, com edição da Lei de Amparo aos Pobres (Poor Relief Act), na Inglaterra, que 

reconheceu caber ao Estado o amparo aos comprovadamente necessitados e instituiu 

contribuição obrigatória para fins sociais, ainda que delegasse esta função a paróquias 

(IBRAHIM, 2015, p.1). 

Após o advento da legislação supracitada, no que tange a provisão de assistência 

social aos que dela necessitam, a responsabilidade estatal evoluiu gradualmente até a criação 

de um sistema securitário, coletivo e compulsório que se alterou ao longo do tempo, conforme 

a própria conceituação de Estado se modificava (IBRAHIM, 2015, p.3). 

O Estado mínimo, ou Estado Liberal, pautado em uma lógica de dedicação individual 

e meritocrata, era pouco intervencionista, agindo apenas no mínimo indispensável. Desse 

modo, as normas assomadas sob esta égide previam a assistência, mas de forma diminuta e 

associada a labuta, a impossibilidade de esforço pessoal (IBRAHIM, 2015, p.3). 

Nesse sentido, o art. 21 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da 

Constituição francesa de 1793: “a assistência pública é uma dívida sagrada. A sociedade deve 

sustentar os cidadãos infelizes, dando-lhes trabalho, ou assegurando os meios de subsistência 

aos que não estejam em condições de trabalhar” (FRANÇA, 1793, p. s/n) e a Constituição 

francesa de 1848, ao estabelecer que a República deve proteger os cidadãos prestando, na 

falta da família, socorro aos que não estejam em condições de trabalhar (MARTINS, 2013, p. 

4). 

Como o entendimento do Estado mínimo contribuía para o aumento das 

desigualdades sociais, mostrou-se necessária a adoção de medidas de maior intervenção e, 

logo, o Estado liberal foi substituído pelo Welfare State, ou Estado de Bem-estar Social e, 

neste, atinge-se o grau máximo de proteção social, que é a Seguridade Social. Sobre o 

assunto, Ibrahim (2015) aduz:  

O Brasil tem seguido esta mesma lógica, sendo que a Constituição de 1988 previu 

um Estado do Bem-Estar Social em nosso território. Por isso, a proteção social 

brasileira é, prioritariamente, obrigação do Estado, o qual impõe contribuições 

obrigatórias a todos os trabalhadores. Hoje, no Brasil, entende-se por seguridade 

social o conjunto de ações do Estado, no sentido de atender às necessidades básicas 

de seu povo nas áreas de Previdência Social, Assistência Social e Saúde (IBRAHIM, 

2015, p. 3). 
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Diante disso, observa-se que a noção moderna de assistência social é tridimensional, 

na tentativa de atender as demandas básicas do ser humano, para propiciar disposições 

basilares de dignidade humana a todos.  

2.1.1. Evolução Histórico Constitucional Brasileira 

Agora, sobre a origem histórica da Assistência Social no âmbito constitucional 

brasileiro, tem-se que a formação de um sistema de proteção social, a exemplo do que 

aconteceu mundialmente, se deu conforme vagaroso processo de reconhecimento que a 

intervenção do Estado se fazia necessária para as deficiências sociais da população. 

Seguindo as semelhanças com o ocorrido pelo mundo, no Brasil, as primeiras 

manifestações de proteção social tinham cunho voluntário, beneficente. Na época colonial, 

este viés se expressava com as Santas Casas de Misericórdia, citadas a de Porto de São 

Vicente, a mais antiga a ser fundada e de Vila de Santos, em 1543. Nesse período, também 

foram criadas as Irmandades de Ordens Terceiras e estabelecido o plano de Beneficência dos 

Órfãos e Viúvas dos Oficiais da Marinha, em 1785. À época do regime monárquico, também 

há registros de iniciativas com natureza protecionista (CASTRO, 2020). 

No âmbito das Constituições, a de 1824 tratou, pela primeira vez, de um ato 

securitário, ao prever os socorros públicos (KERTZMAN, 2012). Então, partiu-se deste 

caráter assistencialista para a formação da ideia de seguridade.  

A carta política de 1937, utilizou a expressão “seguro social” e, através do Decreto-

Lei nº 4.890/42 (BRASIL, 1942), criou-se a Legião Brasileira da Assistência Social (LBA), 

que conquistou a competência em prestar assistência social à população carente (art. 9º da Lei 

nº 6.439/77) (BRASIL, 1977). 

Como se percebe, o pregresso constitucional brasileiro sobre a assistência social é 

um tanto quanto escasso, e, já sob a égide da Constituição de 1988, que rege o ordenamento 

atual, tem-se os artigos 203 e 204, que compõe a Seção IV – Da Assistência Social. Logo, 

observa-se que, hoje, a preocupação do legislador para com o amparo aos necessitados é 

assunto de maior destaque no ordenamento jurídico (BRASIL, 1988). 

2.2. PRINCÍPIOS E FUNDAMENTOS 

De modo geral, os princípios podem ser definidos como os fundamentos, os preceitos 

norteadores de um ordenamento jurídico, a justificativa para que determinado conjunto de 

regras, leis, normas etc. exista no mundo do Direito. 
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Os princípios da política de assistência social consoantes à Constituição são: a 

dignidade humana (art. 1º, III, CRFB/88), pois o ser humano necessita de um mínimo 

existencial para que possa desenvolver seus direitos e deveres; e a igualdade (art. 5º, 

CRFB/88), de modo que todos devem ter acesso ao atendimento assistencial, sem quaisquer 

tipos de discriminação, seja de cor, credo, raça, sexo, sendo que estes estão expressos na Lei 

Orgânica de Assistência Social (LOAS) (nº 8.742/1993), em seu art. 4º, inc. III e IV (BRASIL, 

1988; 1993). 

O art. 4º da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) também elenca os princípios 

específicos, quais sejam: a supremacia do atendimento às necessidades sociais em relação às 

exigências da rentabilidade econômica, ou seja, o bem-estar comum da sociedade é prioritário, 

no que se refere as necessidades e cuidados básicos; a universalização, de modo que todos tem 

a prerrogativa de acesso a assistência, desde que preencha todos os requisitos; e, por último, a 

divulgação ampla dos benefícios e ações sociais, para que haja publicidade tanto no tocante aos 

recursos existentes no Poder Público e como estes são geridos, quanto a dar ciência ao maior 

número possível de pessoas que se enquadrem nos requisitos exigíveis, para que sejam 

devidamente alcançadas (BRASIL, 1993). 

Além do enfoque principiológico, importa destacar o principal fundamento da 

assistência, qual seja, a solidariedade social, em que o coletivo ajuda a quem necessita de 

amparo. É um mandamento que alcança a toda a seguridade social, em que todos os indivíduos 

com capacidade contributiva colaboram para que haja recursos a fim de amparar os sujeitos 

necessitados, conforme:  

A proteção social passa a ser dever de toda a sociedade, possuindo o caráter de 
solidariedade que conhecemos até os dias atuais. De fato, sem este conceito de que 
todos contribuem para que os necessitados possam receber não é possível falarmos 
em previdência social (CASTRO, 2020, p. 44 apud SILVA, 2016, p. 41). 

 

Na esfera da assistência social, sabe-se que é dado atendimento aos não filiados a 

Previdência, que, muitas vezes, sequer verteram uma contribuição. Dessa forma, é relevante 

apontar que, nesse campo, a solidariedade é mitigada, em razão do papel subsidiário que o 

Estado desempenha em relação a família, visto que a atuação daquele só se dá, caso o núcleo 

familiar não consiga atender as necessidades dos vulneráveis. Nesse tema, cita-se: 

No que tange à assistência social, a responsabilidade do Estado é subsidiária à da 
família. Somente se de fato a família não tiver condições de atender aos seus idosos, 
aos seus deficientes e às suas crianças é que o Estado irá arcar com o pagamento da 
prestação assistencial. Tal caráter subsidiário acaba por limitar a aplicação 
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normativa da solidariedade social, sendo possível de se cogitar em uma ação 
regressiva contra a família caso possua condições de prestar a assistência requerida 
(SILVA, 2006, p. 43). 

 

Assim, o Estado promove um modo de justiça social, pois os que necessitam de 

alguma forma de auxílio, o recebem ainda que jamais tenham contribuído. Sob esta hipótese, 

percebe-se um tratamento equitativo, em busca de um coletivo social equilibrado, mas que só 

se justifica quando não há outra forma de refrear as repercussões das contingências sociais. 

2.3. OBJETIVOS E DIRETRIZES 

A assistência social incorpora o propósito subjetivo de complementar a atuação da 

Previdência Social, no que esta é ausente. De acordo com os ensinamentos de Fábio Ibrahim 

(2015): “não compete a previdência social a manutenção de pessoas carentes; por isso, a 

assistência social é definida como atividade complementar ao seguro social” (IBRAHIM, 2015, 

p. 13). 

Igualmente, pode ser definida como subsistema da seguridade social, que pretende o 

restauro ou preservação da dignidade das pessoas em situação de vulnerabilidade social, 

conforme ensina Frederico Amado (2017): 

Com propriedade, os princípios informadores da assistência social brasileira revelam 
o seu espírito, pois este subsistema da seguridade social objetiva realizar as 
necessidades básicas das pessoas em situação de vulnerabilidade social, buscando 
restaurar ou preservar a sua dignidade, e não obter rentabilidade econômica, mesmo 
porque as prestações assistenciais independem de contribuição dos beneficiários 
(AMADO, 2017, p. 46). 

Objetivamente, de acordo com a literatura da lei, tem por escopo a proteção à família, 

à infância, à adolescência e à velhice; o amparo às crianças e adolescentes carentes; a 

promoção da integração ao mercado de trabalho; a habilitação e a reabilitação das pessoas 

portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária e a garantia de um 

salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que 

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

própria família (art. 2º, I, da Lei nº 8.742/1993) (BRASIL, 1993). 

São objetivos, ainda: a vigilância socioassistencial, que se propõe a analisar 

territorialmente a capacidade protetiva das famílias e a ocorrência de vulnerabilidades, de 

ameaças, de vitimizações e danos; a defesa dos direitos, para garantir o pleno acesso aos 

direitos no conjunto de provisões socioassistenciais (art. 2, II e III da Lei nº 8.742/1993) 

(BRASIL, 1993). E, também há previsão constitucional de assistência gratuita aos filhos e 
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dependentes desde o nascimento até cinco anos de idade em creches e pré-escolas (art. 7º, inc. 

XXV, CRFB/88) (BRASIL, 1988). 

Segundo Sérgio Pinto Martins (2013), esses objetivos se limitam ao sentido literal da 

palavra, posto que apenas dispõem situações em que a Assistência Social deve atuar, sem 

oferecer orientações ou maiores informativos. O art. 204 da Constituição Federal é que fornece 

duas diretrizes da política de assistência social, quais sejam: a descentralização político-

administrativa, com o cada ente federado sendo responsável por organizar suas ações 

assistenciais; e, a participação da população e controle social, que deve envolver-se em todos 

os níveis (BRASIL, 1988). 

Nesse tema, cita-se Marco André Ramos Vieira (2002): 

A assistência social tem como diretriz a descentralização político- administrativa, 
cabendo à esfera federal a coordenação e a expedição de normas gerais, às esferas 
estadual e municipal e às entidades beneficentes cabem a coordenação e execução dos 
programas. Outra diretriz é a participação da população por meio das organizações 
representativas na formulação de políticas e no controle de ações (VIEIRA, 2002, p. 
30).  

 

A Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), editada em 1993, corrobora com a 

descentralização política determinada pela norma constitucional, bem com o mandamento de 

atuação da sociedade. Observa-se, do art. 5º, que a responsabilidade de executar as atividades 

no âmbito da assistência social é atribuída ao Estados, Distrito Federal e municípios: 

Art. 5º A organização da assistência social tem como base as seguintes diretrizes: 

I - descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, e comando único das ações em cada esfera de governo; 

II - participação da população, por meio de organizações representativas, na 
formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis; 

III - primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência 
social em cada esfera de governo (BRASIL, 1993, p. s/n).  

Assim, cada nível do governo se tornou responsável por desenvolver suas atividades, 

individualmente, com participação da população, por meio de organizações que a representem. 

Salienta-se que, embora haja estruturas de direito privado, sem fins lucrativos (como entidades 

filantrópicas, por exemplo) e pessoas naturais que se prestam a atividades assistenciais, a 

responsabilidade para com a assistência social no Brasil é, primordialmente, do Poder Público, 

como preconiza o inciso III do artigo supramencionado. 
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A Política Nacional de Assistência Social (PNAS), aprovada em 2004, é o 

instrumento que apresenta um conjunto de instruções mais detalhadas para a efetivação da 

proteção social como direito de cidadania, de responsabilidade estatal. A Norma Operacional 

Básica, editada em 2005 pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), fornece os 

elementos necessários a estruturação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no 

Brasil.  

Assim, com a implementação, em nível nacional, de um regramento para o 

assistencialismo, afastou-se a concepção que vigorava até então, de intervenções subsidiárias, 

esparsas e eventuais, como medidas paliativas, para dar lugar a uma assistência com caráter 

continuado de proteção social, se configurando como política social permanente.  

2.4. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO 

Conforme mencionado anteriormente, o advento da Política Nacional de Assistência 

Social (PNAS) foi um marco importante para a concretização da assistência social enquanto 

política pública permanente. Este mecanismo era coordenado pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social e Agrário, no entanto, com a sua extinção, a competência passou para 

a Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, incorporado ao Ministério da Cidadania. 

Cabe ao Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) - órgão superior colegiado, com 

igualdade numérica de membros do Poder Público e da sociedade civil – aprovar a PNAS. 

Dentre as competências do CNAS, destaca-se a normatização de ações e regulação da 

prestação de serviços de natureza pública e privada, no que tange a assistência social; o 

acompanhamento e fiscalização da certificação das entidades e organizações de assistência 

social, cabendo, ainda a divulgação das que foram certificadas como beneficentes; o zelo por 

efetivar o sistema descentralizado e participativo; e, apreciação e aprovação de proposta 

orçamentária da assistência social, os critérios de distribuição dos recursos para Estados, 

Municípios e Distrito Federal, bem como com acompanhamento e avaliação da gestão destes 

recursos, dos ganhos sociais e o desempenho dos programas e projetos aprovados (art. 18 da 

Lei nº 8.742/93). 

Ainda, sob a orientação e controle do CNAS, a Lei nº 8.742/93 instituiu o Fundo 

Nacional de Assistência Social (FNAS), com objetivo de proporcionar recursos e meios para 

financiar o benefício de prestação continuada e apoiar os serviços, programas e projetos de 

assistência social, sendo composto por recursos da União destinados à assistência social 

(BRASIL, 1993). Destaca-se que, por conta do caráter descentralizado que rege o 
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assistencialismo brasileiro, o repasse a estados, municípios e Distrito Federal fica condicionado 

a criação de uma estrutura de acordo com o regramento geral. Nesse tema, cita-se Frederico 

Amado (2017): 

Para que os estados, o Distrito Federal e os municípios recebam repasses da União 
destinados aos benefícios e serviços assistenciais, e indispensável a previa criação de 
um Conselho de Assistência Social, de composição paritária entre governo e 
sociedade civil; de um Fundo de Assistência Social, com orientação e controle dos 
respectivos Conselhos de Assistência Social e de um Plano de Assistência Social 
(AMADO, 2017, p. 52). 

 

No que diz respeito ao aperfeiçoamento do sistema, o Conselho Nacional de 

Assistência Social constituiu marco importante ao editar a Resolução 130, de 15/07/2005, que 

aprovou a Norma Operacional Básica e criou o Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 

Depois, com a edição da Lei nº 12.435/2011 (BRASIL, 2011), e a consequente alteração de 

vários artigos da Lei 8.742/93 (BRASIL, 1993), o SUAS passou a estar legalmente previsto na 

Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). 

De acordo com o art. 6º da Lei nº 8.742/93, os objetivos do SUAS são: 

Art. 6o. A gestão das ações na área de assistência social fica organizada sob a forma 
de sistema descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de 
Assistência Social (Suas), com os seguintes objetivos:               (Redação dada pela 
Lei nº 12.435, de 2011) 

I - consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica 
entre os entes federativos que, de modo articulado, operam a proteção social não 
contributiva          (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011) 

II - integrar a rede pública e privada de serviços, programas, projetos e benefícios de 
assistência social, na forma do art. 6o-C;                  (Incluído pela Lei nº 12.435, de 
2011) 

III - estabelecer as responsabilidades dos entes federativos na organização, 
regulação, manutenção e expansão das ações de assistência social; 

IV - definir os níveis de gestão, respeitadas as diversidades regionais e 
municipais;                 (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011) 

V - implementar a gestão do trabalho e a educação permanente na assistência 
social;                (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011) 

VI - estabelecer a gestão integrada de serviços e benefícios; e         (Incluído pela Lei 
nº 12.435, de 2011) 

VII - afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia de direitos.          (Incluído 
pela Lei nº 12.435, de 2011) (BRASIL, 1993) 
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O SUAS se divide em duas instâncias, a Proteção Social Básica, que se volta a ações 

que, de certo modo, se antecipam aos riscos sociais, por meio da oferta de programas, projetos, 

serviços e benefícios a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social e a Proteção 

Social Especial, que se destinada aos que já se encontram em circunstâncias de violação de 

direitos. No primeiro grupo, enquadra-se a oferta da prestação continuada, enquanto benefício 

assistencial prestado a públicos específicos em integração com outros serviços (MINISTÉRIO 

DA CIDADANIA, 2015). 

Além disso, o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) é o sistema público que 

organiza os serviços de assistência social no Brasil. Articula os esforços e os recursos dos três 

níveis do governo – estados, município e União, através de um modelo de gestão participativa, 

a fim de propiciar a execução e o financiamento da Política Nacional de Assistência Social 

(PNAS) com envolvimento direto das estruturas e marcos regulatórios nacionais, estaduais e 

municipais e do Distrito Federal (MINISTÉRIO DA CIDADANIA, 2015). 
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3. O BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 

Destarte, convém relembrar que a assistência social deve ser entendida como política 

social com o intuito de proteger uma gama de grupos específicos da população, conforme: 

A assistência social tem por objetivos a proteção à família, à maternidade, à infância, 
à adolescência e à velhice; amparo às crianças e adolescentes carentes; a promoção da 
integração ao mercado de trabalho; a habitação e reabilitação das pessoas portadoras 
de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária e a garantia de 1 
(um) salário mínimo de benefício mensal à pessoas portadora de deficiência e ao 
idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou tê-la 
provida por sua família (art. 2º da Lei nº 8.742/93) (IBRAHIM, 2015, p. 13). 

Assim, observa-se o intuito de resguardar, principalmente, pessoas portadoras de 

deficiência e idosos, com o objetivo de que não estejam em circunstâncias de indigência, sem 

condições mínimas para sobreviver em meio a sociedade.  

À vista disso, regulamentou-se o Benefício de Prestação Continuada (BPC), por meio 

da Lei nº 8.742/1993, que disciplina a matéria em seu Capítulo IV (Dos Benefícios, dos 

Serviços, dos Programas e dos Projetos de Assistência Social) - Seção I (Do Benefício de 

Prestação Continuada) (BRASIL, 1993). 

3.1. CONCEITO 

O Benefício de Prestação Continuada (BPC), instituído pela Lei nº 8.742/93, a Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS), encontra amparo e regulamenta o artigo 203, V, da 

Constituição Federal, abaixo transcrito:  

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:  
 
(...)  

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, 
1993, p. s/n). 

O art. 20 da referida legislação conceitua o benefício assistencial, conforme: 

Art. 20.  O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo 
mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais 
que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la 
provida por sua família. [grifo nosso] (BRASIL, 1993, p. s/n) 
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Observa-se, de acordo com a primeira parte do artigo supracitado, que este amparo 

tem a intenção de alcançar dois grupos vulneráveis da sociedade: as pessoas portadoras de 

deficiência e os idosos, sendo que, é considerada pessoa idosa, aquela com 65 (sessenta e 

cinco) anos de idade ou mais.  

Já a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com diversas barreiras, 

pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as 

demais pessoas (art. 20, §2º, Lei nº 8.742/1993) (BRASIL, 1993). Ressalta-se que, é 

considerado impedimento de longo prazo o que produz efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) 

anos (art. 20, §10º, Lei nº. 8.742/93) (BRASIL, 1993). 

Nesse contexto, é imperioso que não se confunda o conceito de pessoa com 

deficiência, com o de indivíduo incapaz. Para fins de benefício de prestação continuada é 

necessário que a pessoa postulante seja deficiente e incapaz de prover seu próprio sustento, no 

entanto, é possível que uma pessoa com deficiência não seja considerada inapta, caso em que 

há capacidade de manter-se e o benefício não é devido. 

Outro pressuposto para obter a prestação continuada é a comprovação de não possuir 

meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família, que deve ser 

observado tanto para o requerimento do benefício para pessoa idosa, quanto para a pessoa 

com deficiência. A fim de delimitar esse critério de elegibilidade, nos termos do que preceitua 

o art. 3º do art. 20 da Lei n. 8.742/93, “terão direito ao benefício financeiro de que trata 

o caput deste artigo a pessoa com deficiência ou a pessoa idosa com renda familiar 

mensal per capita igual ou inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo (BRASIL, 1993, p. 

s/n).” 

No que concerne a expressão família, é firmado o entendimento de que esta é 

formada pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a 

madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores 

tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto (art. 20, §1º, Lei nº 8.742/93) (BRASIL, 1993). 

Vale frisar que, a fim de serem considerados pertencentes a um mesmo núcleo familiar, é 

imperioso que os membros declarados vivam sob o mesmo teto. Nesse sentido, evidencia-se o 

entendimento de Fábio Ibrahim (2015): 

Não se deve aqui aplicar o conceito mais amplo de família previsto nas leis nº 
10.219/01 e 10.689/03, que é exposto como “a unidade nuclear, eventualmente, 
ampliada por outros indivíduos que com ela possuam laços de parentesco, que forme 
um grupo doméstico, vivendo sob o mesmo teto e mantendo sua economia pela 
contribuição de seus membros”. A LOAS possui conceito específico para os fins do 
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benefício assistencial de prestação continuada, e a tentativa de adoção de conceitos 
outros, ainda que previstos em leis assistenciais diversas, é evidente tentativa de 
restringir uma garantia social assegurada pela Constituição (IBRAHIM, 2015, p. 
20). 
 

Por conseguinte, é entendido que o conceito de família descrito no art. 20, §1º da Lei 

nº 8.742/93 é taxativo, ou seja, de caráter pontual e finalístico, de modo que não é permitida a 

interpretação extensiva ou a ampliação deste, tampouco a utilização de outros conceitos que 

pareçam mais abrangestes, porquanto configurar-se-ia investida no sentido de restringir uma 

garantia constitucional (BRASIL, 1993).  

Assim, o benefício de prestação continuada se configura como uma assistência 

devida aos idosos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos ou as pessoas com deficiência – que 

se enquadrem nas definições estabelecidas pela norma legislativa, dado que, em ambos os a 

comprovação de hipossuficiência se mostra imprescindível, de sorte que o indivíduo 

postulante seja incapaz de manter o próprio sustento ou de o ter mantido pela composição 

familiar especificada em lei. 

 

3.2. CARACTERÍSTICAS 

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) possui inúmeros aspectos e, dentre eles, 

o caráter não contributivo pode ser destacado como o principal e o que o difere dos demais 

benefícios. Essa característica decorre do que preceitua o art. 203 da Constituição Federal, 

conforme destacado: 

 

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: (..) 
[grifo nosso] (BRASIL, 1988, p. s/n) 
 

Assim, bem como a concessão do benefício assistencial em questão independe de 

contribuições ao regime previdenciário, também não há que se falar em requisitos exigidos 

em outros tipos de benefícios, como aposentadorias, pensão por morte etc. - período de 

carência, qualidade de segurado etc. Nesse contexto, após a concessão, não é devido abono 

natalino, pelo fato de o beneficiário da assistência social não ser equiparado ao segurado da 

Previdência, que possui este direito (art. 201, §6º, CF/88 c/c art. 40, Lei nº 8.213/91) 

(BRASIL, 1988; 1991b). 

Nesse diapasão, nota-se que o benefício de prestação continuada não se configura 

como renda complementar ou substitutiva ao desempenho do trabalho remunerado, mas sim 
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como renda básica, essencial para alçar a parcela da sociedade que se encontra em situação de 

miséria ou de vulnerabilidade social a uma vida minimamente digna. 

Quanto aos sujeitos deste benefício, tem-se que este é devido aos brasileiros natos e 

naturalizados que se enquadrem no critério de hipossuficiência, bem como no parâmetro 

etário ou de deficiência exigidos por lei. Além, devido ao princípio da universalidade, os 

estrangeiros legalmente residentes no país também possuem legitimidade para postular o 

amparo assistencial, conforme entendimento de Fábio Ibrahim (2015): 

[...] Se o Brasil acolheu tais estrangeiros, permitindo sua permanência legal no país, 
é certamente duvidoso que se possa excluí-los da seguridade social brasileira. 
Especialmente pelo singelo fato destas pessoas, inexoravelmente, participarem do 
custeio do sistema, haja vista a inclusão das contribuições sociais nos produtos que 
consomem e nos rendimentos que, porventura, venham a receber (IBRAHIM, 2015, 
p. 24) 

Todavia, no campo doutrinário, havia o contra-argumento sobre a possibilidade de o 

sistema de assistência social ir à falência ao acolher os estrangeiros residentes no Brasil como 

possíveis beneficiários, pautado na suposição de que haveria uma onda de imigração de 

pessoas necessitadas, com fins de obter a prestação continuada. Porém, para excluir os 

estrangeiros necessitados da cobertura assistencial e, consequentemente, mitigar o princípio 

da universalidade, seria necessário que a União comprovasse, categoricamente, a falência do 

sistema, o que não se vislumbra, já que a justificativa se sustenta com meras hipóteses.  

Nesse tema, cita-se: 

[...] a exclusão somente poderia ser admitida se houvesse comprovação cabal, por 
parte da União, de flagrante falência do sistema (e não simples alegações), não 
havendo, hoje, qualquer motivação sustentável para a não extensão da prestação a 
estrangeiros legalmente residentes. Não há razoabilidade para tamanha 
discriminação, ainda mais ao se tratar de prestação necessário ao mínimo existencial 
(IBRAHIM, 2015, p. 25). 

Ainda, conforme Sandra Liebenberg apud Fábio Ibrahim (2015): 

Por tais argumentos, dentro da realidade nacional, a exclusão de estrangeiros 
legalmente residentes no país não seria também proporcional, especialmente por 
vulnerar a abrangência necessária do sistema, fragilizando possível grupo carente 
somente motivado pela nacionalidade, grupo este formado, com frequência, pelos 
mais necessitados da seguridade social, como que os colocando em situação de 
inferioridade frente aos nacionais (LIEBENBERG, 2004, p. 83-84 apud IBRAHIM, 
2015, p. 25) 

 
Dessa maneira, sem fundamentos plausíveis que motivassem a discriminação deste 

grupo de pessoas, em 2017, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso 

Extraordinário (RE) 587970 (BRASIL, 2017), por unanimidade e nos votos do relator, fixou a 

seguinte tese: “Os estrangeiros residentes no País são beneficiários da assistência social 
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prevista no artigo 203, inciso V, da Constituição Federal, uma vez atendidos os requisitos 

constitucionais e legais.” (Rep. Geral, 2017, Tema: 173), de forma a deslindar a contrariedade 

das colocações e pacificar a matéria. 

Em relação a competência, o benefício está inserido na esfera federal, conforme 

preconiza o art. 12, I, da Lei nº 8.742/93:  

“Art. 12. Compete à União: 

 I - responder pela concessão e manutenção dos benefícios de prestação continuada 
definidos no art. 203 da Constituição Federal; (BRASIL, 1993)” 

O Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) é o responsável pela operacionalização 

e execução das concessões, conforme o Regulamento de Prestação Continuada (RBPC), 

aprovado pelo Decreto n. 6214/07 (art. 3º) (BRASIL, 2007). Conforme mencionado, o BPC 

não está tipificado dentre os benefícios previdenciários, logo, causa estranheza o fato de sua 

realização estar atrelada a um órgão voltado a seguridade social. 

No entanto, tal medida é justificada em razão do princípio da eficiência 

administrativa, pois, sendo o INSS uma organização nacional, com agências espalhadas por 

todo o país e a estrutura necessária para atender a população hipossuficiente, é cabível a 

delegação deste como encarregado pelo processo administrativo do benefício assistencial em 

questão. 

Por isso, em virtude desta cedência, o INSS é imbuído de legitimidade passiva para 

figurar em demandas judiciais que pretendem a concessão do benefício de prestação 

continuada. Contudo, registra-se a divergência atinente a esta questão, com o parecer de que a 

legitimidade passiva neste tipo de ação pertenceria, exclusivamente, a União. Dentre os 

autores que defendem esta posição, está Fábio Zambitte Ibrahim, que aduz: “acredito em 

verdade, que a legitimidade passiva seja exclusiva da União, pois a manutenção da assistência 

social é atributo desta, cabendo ao INSS a mera execução” (IBRAHIM, 2015, p. 18). 

No pretérito, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF 4), inclusive, editou a 

súmula nº 61, que dizia o seguinte: “A União e o INSS são litisconsortes passivos necessários 

nas ações em que seja postulado o benefício assistencial previsto no art. 20 da Lei nº 

8.742/93, não sendo caso de delegação de jurisdição federal” (TRF, 2018, p. s/n). 

A fim de consumar as dissidências, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) sedimentou 

a questão ao se manifestar pela legitimidade exclusiva do INSS nos processos em que 

envolvem a postulação do benefício de prestação de continuada com o julgamento, pela 

Terceira Seção do egrégio Superior Tribunal de Justiça, dos embargos de divergência no 



31 

 

 

Recurso Especial nº 204.998/SP (BRASIL, 2006). Sendo este o entendimento comumente 

utilizado, a referida súmula editada pelo TRF 4. Sobre o tema, manifesta-se a jurisprudência: 

 
PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. BENEFÍCIO 
ASSISTENCIAL. ARTIGO 203, V DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI N.º 
8.742/93. PESSOA DEFICIENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. 
BENEFÍCIO DEVIDO. 1. Sendo o INSS responsável pela operacionalização dos 
benefícios de prestação continuada, é a única parte legitima para figurar no pólo 
passivo da presente demanda, já tendo, inclusive, sido superada a divergência 
jurisprudencial a respeito do tema no julgamento, pela Terceira Seção do egrégio 
Superior Tribunal de Justiça, dos embargos de divergência no Recurso Especial nº 
204.998/SP. 2. Comprovada a incapacidade total e permanente para o trabalho, bem 
como a ausência de meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por 
sua família, é devida a concessão do benefício assistencial de que tratam o art. 203, 
incisivo V, da Constituição Federal e a Lei nº 8.742/93. 3. Preliminar rejeitada. 
Apelação do INSS improvida. 
 
(TRF-3 – AC: 3445 SP 2000.61.12.003445-2, Relator: DESEMBARGADOR 
FEDERAL JEDIAEL GALVÃO, Data de Julgamento: 06/09/2005, DÉCIMA 
TURMA) (BRASIL, 2006). 
 

Ainda, o benefício assistencial em questão se caracteriza por ter caráter 

personalíssimo, sendo, consequentemente, intransferível. Por conseguinte, a concessão deste 

não gera garantia de direitos sucessórios, como, por exemplo, a pensão por morte. Como é 

vedada a transmissão, na hipótese de falecimento do titular, o benefício cessará (art. 21, §1º, 

Lei nº 8.742/93) (BRASIL, 1993). Todavia, é importante sinalizar que, caso haja valores não 

recebidos em vida pelo assistido, os seus herdeiros receberão o que lhe deveria ter sido pago, 

de acordo com o art. 23 do Regulamento do Benefício de Prestação Continuada (Decreto nº 

6.214/07) (BRASIL, 2007). 

A cessação do pagamento também se dá quando houver superação dos pressupostos 

que resultaram no benefício ou constatada irregularidade em sua concessão ou utilização (art. 

21, §§1º e 2º, Lei nº 8.742/93) (BRASIL, 1993). Lembra-se que, o desenvolvimento das 

capacidades cognitivas, motoras ou educacionais e a realização de atividades não 

remuneradas de habilitação e reabilitação, entre outras, não constituem justificativa o 

suficiente para o cancelamento, nem mesmo a suspensão do benefício. Ainda, a cessação de 

um determinado benefício não causa impedimento para que, eventualmente, novo benefício 

seja concedido, desde que os requisitos fundamentais sejam preenchidos (art. 21, §§3º e 4º, 

Lei nº 8.742/93) (BRASIL, 1993). 

No que tange a suspensão do benefício, esta hipótese se dará no caso de a pessoa 

com deficiência vir a exercer atividade remunerada, mesmo que como microempreendedor 

individual. Se, futuramente, a relação trabalhista for extinta, a continuidade do pagamento é 

garantida, sem a necessidade de perícia médica ou reavaliação da deficiência.  
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Porém, acaso a inserção no mercado de trabalho aconteça de maneira concreta, o 

amparo assistencial será cancelado, ou seja, deixará de ser pago. Nesse tema, as lições de 

Sérgio Pinto Martins: 

É mister que o beneficiário não exerça atividade remunerada, não aufira qualquer 
rendimento superior ao valor de sua renda mensal, nem seja mantido por pessoa de 
quem dependa obrigatoriamente, não tendo outro meio de prover o sustento próprio 
(MARTINS, 2013, p. 504). 

                                                                                                                                                                                                                                                          

Por fim, quanto a duração, tem-se que o benefício não enseja vitaliciedade, visto que 

é legalmente prevista a revisão a cada 2 (dois) anos, com o intuito de aferir se há ou não 

continuidade das condições que lhe deram origem (art. 21, caput, Lei nº 8.742/93). Destaca-se 

que este aspecto revisional é válido para os benefícios concedidos tanto no âmbito 

administrativo, quanto no judicial (art. 21, §5º, Lei nº 8.742/93) (BRASIL, 1993). 

 

3.3. EVOLUÇÃO LEGISLATIVA 

Consoante ao elucidado anteriormente, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) 

foi previsto na Constituição Federal de 1988. Para atender a este comando constitucional, antes 

da edição da Lei Orgânica de Assistência Social (Lei nº 8.742/1993), foi criada a Renda 

Mensal Vitalícia (RMV), pela Lei nº 6.179/1974 (BRASIL, 1974). Em seu §1º, a legislação 

apresenta quais os sujeitos a quem o benefício se destina e os critérios necessários para 

postulação, conforme: 

Art. 1º Os maiores de 70 (setenta) anos de idade e os inválidos, definitivamente 
incapacitados para o trabalho, que, num ou noutro caso, não exerçam atividade 
remunerada, não aufiram rendimento, sob qualquer forma, superior ao valor da 
renda mensal fixada no artigo 2º, não sejam mantidos por pessoa de quem dependam 
obrigatoriamente e não tenham outro meio de prover ao próprio sustento, passam a 
ser amparados pela Previdência Social, urbana ou rural, conforme o caso, desde que: 

I - Tenham sido filiados ao regime do INPS, em qualquer época, no mínimo por 12 
(doze) meses, consecutivos ou não, vindo a perder a qualidade de segurado; ou 

II - Tenham exercido atividade remunerada atualmente incluída no regime do INPS 
ou do FUNRURAL, mesmo sem filiação à Previdência Social, no mínimo por 5 
(cinco) anos, consecutivos ou não; ou ainda 

III - Tenham ingressado no regime do INPS após completar 60 (sessenta) anos de 
idade sem direito aos benefícios regulamentares (BRASIL, 1974, p. s/n). 

Desse modo, a Renda Mensal Vitalícia atingia a população idosa acima de 70 

(setenta) anos e os incapacitados para o trabalho que se enquadrassem nos critérios exigidos 

em lei. Observa-se que este amparo se apartava da natureza não contributiva e do caráter 
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solidário vistos na assistência social atualmente, de modo que o exercício de atividade 

remunerada, a filiação ao regime previdenciário etc. eram premissas para a concessão do 

auxílio. Assim, a RMV, apesar de ser apresentada como um benefício assistencial, estava 

inserida – erroneamente – na Previdência Social. 

O artigo 139 da Lei nº 8.213/91 dispunha que a Renda Mensal Vitalícia (RMV) 

continuaria integrando o elenco dos benefícios da Previdência Social, até que fosse 

regulamentado o inciso V do artigo 203 da Constituição Federal de 1988. Com a aprovação da 

Lei Orgânica de Assistência Social e a criação do Benefício de Prestação Continuada (BPC), 

em 1993, ficava extinta esta prestação (MINISTÉRIO DA CIDADANIA, 2019). 

Assim, a RMV é um benefício em extinção desde 1º de janeiro de 1996, quando 

entrou em vigor a concessão do BPC, sendo mantida apenas para aqueles que já eram 

beneficiários até dezembro de 1995. Os recursos financeiros que envolviam a RMV foram 

realocados para o orçamento do Fundo Nacional de Assistência Social, a partir da Lei 

Orçamentária Anual de 2004 (MINISTÉRIO DA CIDADANIA, 2019). 

Após da Lei nº 8.742/1993 - Lei Orgânica de Assistência Social, ocorreram algumas 

alterações em seu texto no que diz respeito aos parâmetros de concessão do BPC. Quanto a 

faixa etária exigida aos idosos para solicitar o benefício, inicialmente, era necessário ter, no 

mínimo, 70 (setenta) anos, seguindo os moldes da Lei nº 6.179/1974 (MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 2005).   

Depois, com a Medida Provisória nº 1.599.51, de 18.11.98 (BRASIL, 1998), 

convertida em Lei nº 9.720, de 30.11.98 (BRASIL, 1998), a idade mínima passou a ser 67 

(sessenta e sete) anos, a partir de 1º de janeiro de 1998 (art. 38). Enfim, com o advento do 

Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741, de 01.10.2003, a idade mínima para o requerimento do 

benefício de prestação continuada de pessoa idosa foi reduzida para 65 (sessenta e cinco) anos, 

sendo este o critério em vigor desde 01.01.2004 até os dias atuais (BRASIL, 2003; 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 2005). 

A Medida Provisória nº 1.599.51, de 18.11.98 - convertida em Lei n. 9.720, de 

30.11.98 (BRASIL, 1998d) – também alterou o conceito de família para fins de elegibilidade 

de renda familiar mensal. Originalmente, o conceito de família era “a unidade mononuclear, 

vivendo sob o mesmo teto”, de acordo com a antiga redação da Lei nº 8.742/1993 (BRASIL, 

1993). Com a Lei nº 9.720/98 (BRASIL, 1998) passou-se a ter em conta “o conjunto de 
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pessoas elencadas no art. 16 da Lei nº 8.213/91 (BRASIL, 1991), desde que vivam sob o 

mesmo teto”. A redação atual, dada pela Lei nº 12.435/2011 (BRASIL, 2011), considera o 

requerente, o cônjuge ou companheiro, ou pais ou madrasta/padrasto, os irmãos, filhos e 

enteados solteiros e os menores tutelados que vivam sob o mesmo teto (MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 2005).   

No mais, a antiga redação do art. 20, §2º da Lei nº 8.742/1993 (BRASIL, 1993) 

associava a definição de pessoa com deficiência a capacidade laborativa, consoante ao que 

ditava a Lei nº 6.179/1974 (BRASIL, 1974).  Um conceito mais amplo foi apresentado no 

Decreto nº 3.298, de 20.12.1999, qual seja: “aquela pessoa que apresenta, em caráter 

permanente, perdas ou anormalidades de sua estrutura ou função psicológica, fisiológica ou 

anatômica, que gera incapacidade para o desempenho de atividades, dentro do padrão 

considerado normal para o ser humano” (BRASIL, 1999b, p. s/n).  

Após a promulgação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

(Decreto nº 6.949, de 25.08.2009) (BRASIL, 2009) pessoas com deficiência foram definidas 

como aqueles têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena 

e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas. Dessa forma, 

atualmente, o texto da Lei nº 8.742/1993 conceitua a pessoa com deficiência de acordo com as 

diretrizes do diploma legal mencionado. 

3.4. O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

De acordo com a Instrução Normativa INSS nº 77/2015, o processo administrativo 

previdenciário é o conjunto de atos administrativos praticados por meio dos Canais de 

Atendimento da Previdência Social, que tem início a partir do requerimento feito pelo 

interessado, pela própria Administração ou por terceiro legitimado e fim com a decisão 

terminante na esfera administrativa (art. 658). Ainda, tem-se que o processo administrativo 

previdenciário possui 4 (quatro) fases: inicial, instrutória, decisória e recursal (art. 658, 

parágrafo único) (BRASIL, 2015). 

O processo de requerimento administrativo pode ser iniciado por diversas vias, qual 

seja: o comparecimento a uma agência do INSS; pela internet, através do portal Meu INSS 

(site ou aplicativo) ou pelo telefone 135. Segundo o regulamento do BPC (Decreto nº 6.214, de 

26.09.2007), para solicitar o benefício, é obrigatória a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 
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(CPF) e no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), tanto para 

requerimento, como para manutenção e revisão do benefício (art. 12) (BRASIL, 2007).  

Ainda no que tange a documentação, a pessoa com deficiência ou idoso deve informar 

o número do CPF e apresentar documento com foto reconhecido por lei como prova de 

identidade do requerente. Para fins de identificação, as crianças e adolescentes poderão 

apresentar somente a certidão de nascimento. No caso de brasileiro naturalizado, é necessário o 

título declaratório de nacionalidade brasileira, e carteira de identidade ou carteira de trabalho e 

previdência social.  

Importa ressaltar que, caso o requerente não apresente a documentação completa 

exigida, o INSS não pode se recusar a protocolar o pedido, ainda que já seja possível constatar 

que o postulante não faz jus ao benefício, isso porque é obrigatória a protocolização de todos 

os pedidos administrativos. Nesse caso, procede-se a expedição de carta de exigências, para 

que se apresente os documentos faltosos, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias (art. 678, §1º da 

IN nº 77/2015) (BRASIL, 2015).  

Na fase instrutória, conforme a da IN nº 77/2015, as atividades de instrução 

destinadas a averiguar e comprovar os requisitos legais para o reconhecimento de direito aos 

benefícios e serviços da Previdência Social serão realizadas pelo INSS, seja o processo 

constituído por meio físico, seja por meio eletrônico (BRASIL, 2015).  

No caso do benefício de prestação continuada, observa-se que a instrução do 

benefício à pessoa idosa se mostra menos complexa, com o simples pressuposto de 

comprovação de faixa etária, enquanto é indispensável a pessoa com deficiência amoldar-se 

aos conceitos estabelecidos por lei.  

Para tanto, é previsto que haja avaliação médica e social para qualificar a deficiência 

e o respectivo grau de impedimento decorrente dela, conforme preceitua o §6º do art. 20 da 

Lei nº 8.742/93: 

Art. 20. (...) §6º A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e 
do grau de impedimento de que trata o § 2o, composta por avaliação médica e 
avaliação social realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais do Instituto 
Nacional de Seguro Social – INSS (BRASIL, 1993, p. s/n).    

Ressalta-se que, tal avaliação deve seguir os parâmetros estabelecidos pela 

Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), de acordo com o 

regulamento do Benefício de Prestação Continuada, instituído pelo Decreto nº 6.214/2007: 

Art. 16.  A concessão do benefício à pessoa com deficiência ficará sujeita à 
avaliação da deficiência e do grau de impedimento, com base nos princípios da 
Classificação Internacional de Funcionalidades, Incapacidade e Saúde - CIF, 
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estabelecida pela Resolução da Organização Mundial da Saúde n º 54.21, aprovada 
pela 54 a Assembleia Mundial da Saúde, em 22 de maio de 2001.     (Redação dada 
pelo Decreto nº 7.617, de 2011) (BRASIL, 2011). 

Ainda, no de caso de o município de residência do beneficiário não disponibilizar os 

serviços necessários ao exercício das avaliações supracitadas, é garantido que este seja 

encaminhado ao município mais próximo que conte com a devida estrutura (art. 20, §7º, Lei 

nº 8.742/93) (BRASIL, 1993). 

No que diz respeito a verificação de que o requerente não possuir meios para prover 

o próprio sustento ou o ter provido por sua família, necessário a concessão de ambas as 

modalidades de prestação continuada e regulamentado pelo art. 20, §3º da Lei nº 8.742/93, a 

inscrição da família no Cadastro Único possibilita que as informações declaradas sirvam base 

para o cálculo de renda familiar mensal per capita.  

Ressalta-se que as declarações do CadÚnico, no que concerne a renda, serão 

confrontadas com outros cadastros e dados de órgãos da administração pública disponíveis. 

Também, é necessário que o CadÚnico seja atualizado, ao menos, a cada 2 (dois) anos.  

É razoável concluir que, ao exigir o Cadastro Único e prever o cruzamento de dados 

das informações prestadas neste com outras bases governamentais, o objetivo do legislador era 

garantir a lisura dos elementos apresentados no momento da solicitação do benefício e evitar 

fraudes.  

Após cumpridas todas as exigências, se for o caso, e não houver mais diligências ou 

produção de provas, encerra-se a fase instrutória. Em seguida, adentra-se a fase decisória, em 

que o INSS deverá explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre 

solicitações ou reclamações em matéria de sua competência.  

Tal decisão deve conter despacho sucinto do objeto do requerimento administrativo, 

fundamentação com análise das provas constantes nos autos bem como conclusão que defere 

ou indefere o pedido formulado, sendo insuficiente a mera justificativa do indeferimento 

constante no sistema corporativo da Previdência Social (art. 691, caput e §1º IN). 

A Unidade de Atendimento do INSS tem o prazo de até 30 (trinta) dias para emitir a 

decisão, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada, segundo a Instrução 

Normativa nº 77/2015. No entanto, a Previdência informa que o tempo para obter resposta 

quanto a concessão de benefício é de, me média, 45 (quarenta e cinco) dias (GOVERNO DO 

BRASIL, 2020).   
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No caso de indeferimento do pedido formulado, é facultado ao requerente apresentar 

recurso administrativo. Se este for o caso, inicia-se a fase recursal, prevista no art. 126, caput, 

da Lei nº 8.213/91, regulamentado pelo art. 305 e seguintes do Decreto nº 3.048/1999, em que 

os interessados poderão, quando inconformados, interpor recurso ordinário ao Conselho de 

Recursos da Previdência Social (CRPS) face a decisão proferida pelo INSS.  

A princípio, o interessado possui 30 (trinta) dias para interpor recurso ordinário em 

uma Junta de Recursos do órgão, com o detalhamento da razão pela qual o seu direito está 

sendo cerceado. Então, ocorre a revisão do processo, sendo passível a retratação por parte do 

INSS -com o consequente atendimento a solicitação feita pelo requerente - ou a confirmação 

do indeferimento, hipótese em que será emitido despacho com os motivos que fundamentem a 

mantença da decisão. Nesse sentido, observa-se a tela a seguir:  

Figura 1: Organograma Requerimento INSS 

 
Fonte: INSPER, 2020, p 28.  

 

Conforme se vislumbra do organograma a seguir, ao chegar à Junta de Recursos, o 

processo passa por uma análise prévia. Com a instrução completa, caso a matéria seja médica, 

pode haver solicitação de diligência preliminar após avaliação da Assessoria Técnico-Médica, 
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circunstância em que o processo retornará ao INSS pelo prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis 

por igual período.  

Nas ocorrências em que a Assessoria Técnico-Médica emite apenas pronunciamento, 

o processo é distribuído para o Conselheiro, que pode solicitar diligência preliminar e se 

segue o retorno ao INSS, nos mesmos moldes anteriormente citados ou somente emitir 

relatório requisitando a inclusão em pauta e o processo segue para o julgamento pelo 

Colegiado. 

Quando a matéria não for médica, o encaminhamento para avaliação da Assessoria 

Técnico-Médica é dispensado e o processo segue os passos acima relatados a partir da 

distribuição para o Conselheiro.  

 

Figura 2: Organograma Processo Junta de Recursos 

 
Fonte: INSPER, 2020, p. 29. 

 

Por último, caso a decisão proferida em sede de recurso ordinário seja negativa e os 

interessados ainda se encontrarem insatisfeitos, cabe Recurso Especial às Câmaras de 

Julgamento. 
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4. O BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA E O CRITÉRIO DE 

MISERABILIDADE 

 

4.1. O CRITÉRIO DE MISERABILIDADE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

(STF) 

Conforme observado, o legislador preferiu adotar um critério de miserabilidade 

objetivo, que dita ser necessitado aquele (a) que a renda per capita não atinge ¼ do salário 

mínimo. Assim, essa norma legal se tornou alvo de discussão, inicialmente, com a Ação Direta 

de Inconstitucionalidade nº 1.232/DF (BRASIL, 1998b), em que o Procurador Geral da 

República argumentou no sentido de que a disposição contida no art. 20, §3º, da Lei nº 

8.742/1993 limitava e restringia, de maneira indevida, o direito constitucional ao benefício 

assistencial. 

Ao analisar a matéria, em outubro de 1998, a Suprema Corte, à época, afastou o 

entendimento apontado acima e estabeleceu, categoricamente, que o critério disposto na Lei nº 

8.742/1993 era exclusivo para fins de aferição de benefício assistencial e que este cumpria os 

ditames constitucionais. Durante a discussão sobre o tema, até surgiu a tentativa de traçar uma 

linha de pensamento em que a regra legislativa não seria absoluta, e sim aberta a flexibilização 

por parte do intérprete diante do caso concreto, conforme voto do relator Ministro Ilmar 

Galvão: 

O § 3º do art. 20 da Lei Federal nº 8.742, de 1993, nada mais estava fazendo, senão 
instituindo típica presunção juris et de jures, ou seja, dispensando de qualquer 
comprovação, no específico caso considerado – continuando os demais casos –, 
submetidos a regra geral de comprovação –, no que não extrapolou a outorga que 
lhe foi conferida pelo texto constitucional (STF, 1998). 
 

No entanto, este raciocínio restou vencido pelo parecer dos demais ministros, 

consoante ao que ilustra o voto do Ministro Nelson Jobim: 

Sr. Presidente, data vênia do eminente Relator, compete a lei dispor a forma da 
comprovação. Se a legislação resolver criar outros mecanismos de comprovação, é 
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problema da própria lei. O gozo do benefício depende de comprovar na forma da lei, 
e esta entendeu de comprovar dessa forma. Portanto não há interpretação conforme 
possível porque, mesmo que se interprete assim, não se trata de autonomia de direito 
algum, pois depende da existência da lei, da definição (STF, 1998). 

Dessa maneira, a demanda foi julgada improcedente, com a seguinte ementa: 
 

Ementa: Constitucional. Impugna dispositivo de lei federal que estabelece o critério 
para receber o benefício do inciso v do art. 203 da CF. Inexiste a restrição alegada 
em face ao próprio dispositivo constitucional que reporta à lei para fixar os critérios 
de garantia do benefício de salário mínimo à pessoa portadora de deficiência física e 
ao idoso. Esta lei traz hipótese objetiva de prestação assistencial do Estado. Ação 
julgada improcedente (STF, 1998). 

 Durante um período, o Supremo reiterou a posição consolidada na ADI nº 1.232/DF, 

porém, outras instâncias do Poder Judiciário continuaram a considerar que outros elementos 

probatórios também eram significativos para comprovação de miserabilidade, além do critério 

mínimo estabelecido pela lei. Nessa toada, vide decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ): 

 

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. 
ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO 
RECEBIDO POR PARENTE DO AUTOR. CÔMPUTO DO VALOR PARA 
VERIFICAÇÃO DE MISERABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 34 DA LEI 
Nº 10.741/2003. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA AO BPC. ART. 20, §3º, DA 
LEI Nº 8.742/93. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA MISERABILIDADE 
POR OUTROS MEIOS. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O 
benefício de prestação continuada é uma garantia constitucional, de caráter 
assistencial, previsto no art. 203, V, da Constituição Federal, e regulamento pelo art. 
20 da Lei nº 8.742/93, que consiste no pagamento de um salário mínimo mensal aos 
portadores de deficiência ou idosos que comprovem não possuir meios de prover a 
própria manutenção e nem de tê-la provida pelo núcleo familiar. 2. O art. 34 da Lei 
nº 10.741/2003 veda o cômputo do valor do benefício de prestação continuada 
percebido por qualquer membro da família no cálculo da renda per capita mensal. 3. 
A Terceira Seção deste Superior Tribunal consolidou o entendimento de que o 
critério de aferição da renda mensal previsto no art. 3º do art. 20 da Lei nº 8.742/93 
deve ser tido como um limite mínimo, um quantum considerado insatisfatório à 
subsistência da pessoa portadora de deficiência ou idosa, não impedindo, contudo, 
que o julgador faça uso de outros elementos probatórios, desde que aptos a 
comprovar a condição de miserabilidade da parte e de sua família. 4. Recursos 
especial a que se dá provimento. (STJ – Resp: 841060 SP 2006/0080371-8, Relator: 
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 
12/06/2007, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 25.06.2007 p. 319). 
[grifo nosso] (STF, 2007) 

 

Assim, permanecia a discrepância de interpretações, o que levou a Suprema Corte a 

ter de enfrentar a questão mais uma vez. Diante da nova composição de ministros-membros, o 

tema começou a ser repensado e, ao ser colocado em Plenário em 2008, reconheceu-se a 

repercussão geral no Recurso Extraordinário 567.985 (STF, 2013), interposto pelo Instituto 

Nacional de Seguro Social (INSS) em que se discute, à luz do art. 203, V, da Constituição 

Federal, a possibilidade, ou não, de comprovar a miserabilidade de pessoa idosa, para fins de 
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benefício de prestação continuada, por outros meios além do previsto no art. 20, §3º da Lei nº 

8.742/1993.  

Em sede de julgamento, em abril de 2013, considerou-se que o caso concreto é capaz 

de demonstrar a realidade fática vivida por quem postula o benefício, e, assim, pode conferir 

mais concretude à Constituição do que o critério escolhido pelo legislador. Nesse sentido, 

destaca-se o voto do ministro relator Marco Aurélio: 

 

Ao declarar a constitucionalidade do dispositivo da Lei nº 8.742/1993, o Tribunal o 
fez a partir de certo parâmetro, revelado pelo valor do salário mínimo em vigor à 
época do julgamento. Com o avanço da inflação e os reajustes do mínimo, é possível 
que outra situação fática se desenhe e que o novo quadro se apresente absolutamente 
discrepante dos objetivos constitucionais. O caso concreto fornece um exemplo 
vívido: uma família composta por um casal de idosos e uma criança deficiente. O 
critério escolhido pelo legislador para apurar a pobreza, embora objetivo, não dá 
concretude à Constituição (STF, 2013). 
 

Sob esta perspectiva, o STF declarou incidenter tantum a inconstitucionalidade do art. 

20, §3º da Lei nº 8.742/1993 e fixou a seguinte tese: 

Tema 27 (Repercussão Geral) – É inconstitucional o § 3º do artigo 20 da Lei 
8.742/1993, que estabelece a renda familiar mensal per capita inferior a um quarto do 
salário mínimo como requisito obrigatório para concessão do benefício assistencial de 
prestação continuada previsto no artigo 203, V, da Constituição.[-] (RE 567985, 
Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. GILMAR 
MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-
194 DIVULG 02-10-2013 PUBLIC 03-10-2013)(STF, 2013) 

 

Por fim, é importante observar que, embora tenha sido declarada a 

inconstitucionalidade do critério de miserabilidade, não há pronúncia de nulidade da norma, 

nem tampouco apontamento de outro critério que pudesse ser utilizado em substituição, 

provisoriamente, até que sobreviesse alteração legal, por parte do Poder Executivo ou 

Legislativo. Mas, a Corte não repeliu a possibilidade de que a aferição seja feita de forma 

individualizada por cada órgão jurisdicional com base na situação fática de caso e, de certa 

maneira, conferiu endosso a supracitada jurisprudência fixada pelo Superior Tribunal de 

Justiça, também utilizada por Tribunais Regionais e Turmas Recursais. 

4.1.1. Outros precedentes no âmbito judiciário 

Apesar de ter pacificado a questão no âmbito judiciário, o julgamento do 

supramencionado RE 567.985 não pôs fim a discrepância entre o entendimento jurisdicional e 

o administrativo, ao passo que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) permanece a validar um 

conceito mais abrangente para análise da renda per capita, em detrimento de uma verificação 
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limitada ao valor de ¼ do salário mínimo, estabelecido por lei e utilizado pela Administração 

Pública (STF, 2013).  

Nesse tema, destaca-se a tese fixada em sede de julgamento de recursos repetitivos: 

STJ – Tema 185 (Recursos Repetitivos) – A limitação do valor da renda per capita 
familiar não deve ser considerada a única forma de se comprovar que a pessoa não 
possui outros meios para prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua 
família, pois é apenas um elemento objetivo para se aferir a necessidade, ou seja, 
presume-se absolutamente a miserabilidade quando comprovada a renda per capita 
inferior a 1/4 do salário mínimo (STJ, 2015). 

 

Outrossim, a decisão da Suprema Corte embasa o julgamento de outras dissonâncias 

quanto a aferição do critério de miserabilidade. A título de exemplo, tem-se a ementa de ação 

civil pública proposta pelo Ministério Público Federal (MPF) em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS), em que a parte autora buscava compelir a autarquia a deduzir as 

despesas que decorram diretamente da deficiência, incapacidade ou idade avançada - 

alimentação especial, fraldas descartáveis, etc. - do cálculo da renda familiar, para fins de 

verificação do preenchimento do requisito econômico ao benefício de prestação continuada do 

art. 20 da Lei nº 8.742/93, facultando os meios de prova razoáveis: 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. IDOSO E DEFICIENTE 
FÍSICO. REQUISITO ECONÔMICO. DEDUÇÕES. MÍNIMO EXISTENCIAL. 
RESERVA DO POSSÍVEL. ABRANGÊNCIA NACIONAL DOS EFEITOS DA 
DECISÃO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 18/04/2013, reinterpretou 
a posição adotada na ADI nº 1.232/DF, ao julgar a Reclamação nº 4.374 e o Recurso 
Extraordinário nº 567.985, este com repercussão geral, ocasião em que reconheceu e 
declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 20 da 
Lei 8.742/93 -que prevê como critério para a concessão de benefício a idosos ou 
deficientes a renda familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo-, 
por considerar que esse critério se encontra defasado para caracterizar a situação de 
miserabilidade, sem pronúncia de nulidade. 2. A situação atual do benefício 
assistencial de prestação continuada permite que cada magistrado, frente a um caso 
concreto, possa avaliar a existência de gastos especiais decorrentes da idade ou da 
deficiência cotejandoos com a necessidade para o fim de verificar o risco social ao 
qual estaria submetido o núcleo familiar. 3. A Administração Pública, por sua vez, 
não é dotada deste poder de valoração, porquanto adstrita à legalidade, dependendo de 
norma jurídica ou, ainda, determinação judicial que defina os limites de sua atuação. 
4. A dedução do cálculo da renda familiar de toda e qualquer despesa decorrente da 
deficiência, incapacidade ou idade avançada, viola a reserva do possível, pois geraria 
um incremento substancial na concessão de benefícios assistenciais e, por 
consequência, um desequilíbrio no sistema jurídico, o que macula o princípio da 
igualdade material e do Estado Social, uma vez que, ensejando gastos não previstos, 
compromete o custeio de outras prestações positivas. 5. A Constituição Federal 
institui um direito às condições mínimas da existência humana digna determinando a 
criação de prestações estatais positivas, como é o caso do benefício assistencial. 
Porém, inviável afastar-se do objeto protegido pelo mencionado benefício, que é, 
justamente, eliminar a forma aguda de pobreza, ou seja, garantir condições mínimas 
de sobrevivência de quem nada tem, circunstância que não pode ser confundida com 
melhora das condições financeiras para aqueles que já possuem meios de sustentar 
suas necessidades básicas de vida. 6. Despesas particulares com plano de saúde, 
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cuidadores/assistentes, técnicos ou enfermeiros, revelam que inexistente o risco social 
do grupo familiar, que possui condições de arcar com tais despesas, mesmo que seu 
poder aquisitivo seja reduzido. 7. A escolha por consultas particulares na área da 
saúde, assim como a aquisição de medicamentos, fraldas e alimentos especiais é 
opção do cidadão, na medida em que o Estado os fornece, através do SUS. 8. A 
dedução de despesas com consultas na área da saúde e aquisição de medicamentos, 
fraldas e alimentos especiais na rede particular somente seria justificada nos casos em 
que, requerida a prestação ao Estado, houvesse a negativa da Administração. É apenas 
diante da negativa do direito que a aquisição particular, em detrimento do 
correspondente serviço público ofertado, deixa de ser opção e passa a ser necessidade. 
9. Recurso parcialmente acolhido para compelir o réu a deduzir do cálculo da renda 
familiar, para fins de verificação do preenchimento do requisito econômico ao 
benefício de prestação continuada do art. 20 da Lei nº 8.742/93, apenas as despesas 
que decorram diretamente da deficiência, incapacidade ou idade avançada, com 
medicamentos, alimentação especial, fraldas descartáveis e consultas na área da 
saúde, comprovadamente requeridos e negados pelo Estado. 10. Considerando a 
mudança de entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1243887/PR, Corte 
Especial, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 12-12-2011) e tendo em conta o teor 
da presente demanda, que visa garantir os interesses assistenciais, impõe-se 
determinar a extensão dos efeitos da presente ação civil pública a todo território 
nacional. [grifo nosso] (BRASIL, 2016, p. s/n). 

 

Observa-se que a declaração de inconstitucionalidade dada pelo STF, apesar de 

limitada a considerar defasado o critério vigente, direciona o juízo a decidir de modo favorável 

ao pleito do Ministério Público, adotando, assim, uma interpretação mais ampla do que a 

legislativa, no que tange a garantia dos interesses assistenciais. 

Nesse contexto, importa destacar também outra interpretação jurisprudencial que 

repercute no cômputo de renda per capita da do art. 20, §3º da Lei nº 8.742/93. O Estatuto do 

Idoso (Lei nº 10.471/03), em seu art. 34, parágrafo único, instituiu que o benefício concedido 

ao idoso não será computado para fins de cálculo da renda familiar na concessão de benefícios 

assistenciais posteriores (BRASIL, 2003).  

Entretanto, a redação do referido artigo propiciou uma diferenciação entre os 

possíveis beneficiários da prestação continuada, ao passo que somente os benefícios 

assistenciais recebidos por idosos seriam excluídos da média de renda per capita familiar, 

enquanto os rendimentos auferidos por componente da família que fosse pessoa com 

deficiência, continuariam a ser computados para tal fim.  

Sobre o tema, cita-se Fábio Ibrahim (2015): 

O benefício poderá ser pago a mais de um membro da família, desde que 
comprovadas todas as condições exigidas. Contudo, para o inválido, o valor 
concedido a outros membros do mesmo grupo familiar passa a integrar a renda, para 
efeito de cálculo per capita de novo benefício requerido. Já para o idoso, o benefício 
concedido a qualquer membro da família não será computado para os fins de cálculo 
da renda familiar. (art. 34, parágrafo único, Lei nº 10.741/03). Este tratamento 
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diferenciado foi criado pelo Estatuto do Idoso, enquanto para o deficiente permanece 
a regra geral da LOAS (IBRAHIM, 2015, p. 18-19).  

 

Ainda, no que concerne ao artigo supracitado, surgiu o questionamento acerca da 

distinção criada, a partir de então, entre os idosos titulares de benefícios assistenciais e os 

titulares dos demais benefícios previdenciários com valor de 1 (um) salário mínimo, conforme 

explicita Ibrahim (2015): 

No entanto, esta flexibilização da regra de renda per capita traz alguns problemas. 
Por exemplo: imaginemos um casal de idosos, maiores de 65 anos, sem qualquer 
fonte de renda, que morem sozinhos. Ambos poderão receber o benefício 
assistencial, já que, para o idoso, um benefício de prestação continuada - BPC não 
será levado em consideração no cálculo da renda per capita. Mas o que dizer da 
mesma situação, agora com um dos idosos aposentado, recebendo um salário 
mínimo? Nesta situação, a renda extrapolaria o mínimo fixado na LOAS! 
 
Tal diferenciação de tratamento não se justifica. Ainda que a extensão de direitos 
sociais deva ser feita com muita cautela, até mesmo em razão do Princípio da 
Reserva do Possível – haja vista a escassez de recursos financeiros – tamanha 
discriminação é insustentável. Acredito que, nessas situações, sempre que um idoso 
for aposentado e outro não, inexistindo outra fonte de renda do casal, e desde que a 
aposentadoria seja igual ao salário-mínimo, o BPC deva ser concedido para o 
cônjuge necessitado. Se foi a intenção do Legislador privilegiar o idoso, que se faça 
isso com igualdade de tratamento. Do contrário, o idoso que contribuiu durante a 
vida e obteve sua aposentadoria poderá situar-se em estado pior frente àquele que 
nada verteu ao sistema. Ou assim se procede ou se reconhece a impossibilidade de 
extensão para ambas as hipóteses, em razão de ausência de custeio (art. 195, §5º, 
CRFB/88) (IBRAHIM, 2015, p. 19). 
  

Diante o dissenso gerado em torno do art. 34, parágrafo único do Estatuto do Idoso e 

as perspectivas de tratamento não isonômico entre semelhantes, ambas as questões 

supramencionadas foram alçadas para a elucidação de instâncias superiores do Poder 

Judiciário.  

Além dessas exceções explícitas no art. 20 da Lei Orgânica da Assistência Social, o 
Estatuto do Idoso de 2003 excluiu o benefício de prestação continuada recebido por 
pessoas maiores de 65 anos do cálculo da renda familiar per capita relativo à 
concessão do benefício para outros membros da família. Essa modificação 
legislativa teve grande impacto na jurisprudência sobre a concessão do benefício de 
prestação continuada. Invocando o princípio da isonomia, muitos julgados passaram 
a estender a dedução às aposentadorias de até um salário mínimo, como foi possível 
depreender da análise das decisões selecionadas por meio da técnica da 
clusterização (INSPER, 2020, p.106). 

 

No que diz respeito a possibilidade de não computar o benefício de pessoa portadora 

de deficiência no cálculo de renda familiar, da mesma forma que não é computado o benefício 

percebido por pessoa idosa, manifesta-se o Superior Tribunal de Justiça (STJ): 

STJ – Tema 640 (Recursos Repetitivos) – Aplica-se o parágrafo único do artigo 34 
do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03), por analogia, a pedido de benefício 
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assistencial feito por pessoa com deficiência a fim de que benefício previdenciário 
recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, não seja computado no cálculo 
da renda per capita prevista no artigo 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93 (STJ, 2015, p. s/n). 

 

Por fim, o Supremo Tribunal, ao julgar o RE 580963, se posicionou pela declaração 

de inconstitucionalidade parcial do parágrafo único do art. 34 da Lei nº 10.741/2003, 

conforme ementado: 

Benefício assistencial de prestação continuada ao idoso e ao deficiente. Art. 203, V, 
da Constituição. A Lei de Organização da Assistência Social (LOAS), ao 
regulamentar o art. 203, V, da Constituição da República, estabeleceu os critérios 
para que o benefício mensal de um salário mínimo seja concedido aos portadores de 
deficiência e aos idosos que comprovem não possuir meios de prover a própria 
manutenção ou de tê-la provida por sua família. 2. Art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993 e 
a declaração de constitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal Federal na 
ADI 1.232. Dispõe o art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93 que: “considera-se incapaz de 
prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja 
renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo”. O 
requisito financeiro estabelecido pela Lei teve sua constitucionalidade contestada, ao 
fundamento de que permitiria que situações de patente miserabilidade social fossem 
consideradas fora do alcance do benefício assistencial previsto constitucionalmente. 
Ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.232-1/DF, o Supremo Tribunal 
Federal declarou a constitucionalidade do art. 20, § 3º, da LOAS. 3. Decisões 
judiciais contrárias aos critérios objetivos preestabelecidos e processo de 
inconstitucionalização dos critérios definidos pela Lei 8.742/1993. A decisão do 
Supremo Tribunal Federal, entretanto, não pôs termo à controvérsia quanto à 
aplicação em concreto do critério da renda familiar per capita estabelecido pela 
LOAS. Como a Lei permaneceu inalterada, elaboraram-se maneiras de contornar o 
critério objetivo e único estipulado pela LOAS e de avaliar o real estado de 
miserabilidade social das famílias com entes idosos ou deficientes. Paralelamente, 
foram editadas leis que estabeleceram critérios mais elásticos para concessão de 
outros benefícios assistenciais, tais como: a Lei 10.836/2004, que criou o Bolsa 
Família; a Lei 10.689/2003, que instituiu o Programa Nacional de Acesso à 
Alimentação; a Lei 10.219/01, que criou o Bolsa Escola; a Lei 9.533/97, que 
autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a municípios que instituírem 
programas de garantia de renda mínima associados a ações socioeducativas. O 
Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, passou a rever anteriores 
posicionamentos acerca da intransponibilidade dos critérios objetivos. Verificou-se a 
ocorrência do processo de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças 
fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações 
legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de 
outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro). 4. A 
inconstitucionalidade por omissão parcial do art. 34, parágrafo único, da Lei 
10.741/2003. O Estatuto do Idoso dispõe, no art. 34, parágrafo único, que o 
benefício assistencial já concedido a qualquer membro da família não será 
computado para fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a LOAS. 
Não exclusão dos benefícios assistenciais recebidos por deficientes e de 
previdenciários, no valor de até um salário mínimo, percebido por idosos. 
Inexistência de justificativa plausível para discriminação dos portadores de 
deficiência em relação aos idosos, bem como dos idosos beneficiários da assistência 
social em relação aos idosos titulares de benefícios previdenciários no valor de até 
um salário mínimo. Omissão parcial inconstitucional. 5. Declaração de 
inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 34, parágrafo 
único, da Lei 10.741/2003. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento 
(STF, 2013, p. s/n). 
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Assim, fixou-se o Tema 312 (Repercussão Geral), em que se deu interpretação 

extensiva ao tema, não só no que tange os benefícios assistenciais percebidos por pessoas com 

deficiência, mas também aos demais benefícios da Previdência, desde que não excedam ao 

valor do salário mínimo, de modo que estes sejam desconsiderados para fins do cálculo da 

renda familiar de que trata o art. 20, §3º, da Lei nº 8.742/93. 

 

4.2. A JUDICIALIZAÇÃO COMO EFEITO DA DIVERGÊNCIA ENTRE O 

ENTENDIMENTO ADMINISTRATIVO E JUDICIÁRIO  

Conforme demostrado anteriormente, são evidentes os pontos controversos no que 

tange os benefícios assistenciais, sobretudo quanto ao critério de hipossuficiência disposto no 

art. 20, §3º, da Lei nº 8.742/93, de modo que se aciona o Poder Judiciário para prover soluções 

as divergências.  

Nesse contexto, ao passo que o entendimento jurisprudencial se afasta da legislação, 

cria-se um descompasso entre este e a postura adotada pela Administração Pública, 

personificada pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), que pode ser considerado uma 

das principais causas para a judicialização destes benefícios, conforme: 

O que está por trás da diferença de atuação entre os servidores do INSS e os juízes é a 
divergência entre, de um lado, a normativa do INSS e, de outro, o entendimento 
jurisprudencial. A divergência em torno da interpretação do Direito é mencionada 
como um dos maiores gargalos que levam à judicialização (Entrevistado 30). Ela 
aparece, por exemplo, no descompasso entre o INSS e a jurisprudência em relação ao 
critério de miserabilidade para a concessão do LOAS ou, na pensão por morte, na 
discussão sobre qual vínculo empregatício deve ser considerado (Entrevistado 26) 
(INSPER, 2020, p. 85). 

 

Nesse cenário, segundo relatório elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 

os benefícios assistenciais figuram como tema frequente nos juízos das esferas regionais: 

Figura 3: Judicialização da Previdência – temas mais frequentes por TRF 
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Fonte: INSPER, 2020, p. 67.  

Ainda, especificamente, o não enquadramento no art. 20, §3º, da Lei nº 8.742/93, ou 

seja, no critério de miserabilidade, encontra-se entre os motivos mais frequentes para 

indeferimento dos benefícios, conforme tabela: 

Figura 4: Dez motivos mais frequentes de decisões sobre benefícios concedidos 

 

Fonte: INSPER, 2020, p. 63 
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Nessas circunstâncias, o critério de renda do benefício de prestação continuada pode 

ser destacado como tipo de norma em que as perspectivas utilizadas pela autarquia não se 

coadunam as percepções estabelecidas pela Justiça. Sobre o tema, cita-se: 

Outro caso que segue uma linha semelhante é o do critério de renda do Benefício de 
Prestação Continuada, discutido anteriormente. De um lado, tem-se a decisão do 
STF que flexibilizou o critério de um ¼ de salário mínimo familiar per capita, 
afirmando que deveria ser esse um indicativo de hipossuficiência, mas não um 
critério suficiente e único para atestar a miserabilidade. Todavia, o tribunal não criou 
uma lista exaustiva de critérios que deveriam ser observados conjuntamente à renda, 
de modo que a avaliação caso a caso cabe ao juiz. Como vimos na primeira hipótese, 
muitos dos beneficiários do BPC estão fora da faixa de renda de até ¼ de salário 
mínimo familiar per capita. 

Já o INSS continua aplicando exclusivamente esse critério como forma de verificar a 
miserabilidade e não desenvolveu forma alternativa e alinhada com a decisão do STF. 
Desse modo, a análise desse descompasso encerra duas dimensões. De um lado, a 
Justiça não emite um sinal claro sobre como conhecer a miserabilidade, alocando 
poder à revisão judicial — o que tem por efeito incentivar a contestação das decisões 
administrativas. De outro lado, o INSS não caminha na direção de internalizar o novo 
entendimento jurisprudencial. Esse duplo movimento pode ser visto tanto no caso de 
invalidez social como na disputa em torno do conceito jurídico de miserabilidade 
(INSPER, 2020, p. 114-115). 

 

Assim, é importante ressaltar a necessidade de o INSS aglutinar as premissas das 

decisões jurisprudenciais com a ótica institucional, já que a não incorporação do prisma 

judicial é um dos fatores que contribui, em grande parte, para a judicialização, em 

conformidade com: 

Menciona-se a necessidade de que o INSS incorpore — tanto na letra da normativa, 
como na cultura institucional — aquilo que é decidido pela jurisprudência 
(Entrevistado 40). Enquanto os benefícios por incapacidade possuem como uma das 
principais causas de judicialização: a divergência entre as perícias, os demais 
benefícios — atividade especial e atividade rural — são judicializados, em grande 
parte, devido à não incorporação da jurisprudência pelas instruções normativas. 
Entrevistados do MPF apontam que a resistência do INSS a entendimentos 
jurisprudenciais poderia ser explicada, em parte, por uma grande preocupação com o 
patrimônio público, por uma racionalidade voltada à “eficiência econômica” em 
detrimento de uma postura que estaria mais preocupada em atender ao 
hipossuficiente (Entrevistado 8) (INSPER, 2020, p. 85). 

 

Ainda, é importante ressaltar que, mesmo nos casos em que o INSS internaliza o 

entendimento jurisdicional, como na supracitada Ação Civil Pública nº 5044874-

22.2013.4.04.7100/RS (BRASIL, 2016) - incorporada pelo Memorando-Circular Conjunto nº 

58/DIRBEN/DIRAT/DIRSAT/PFE/INSS (BRASIL, 2016) - o parco treinamento e 

gerenciamento dos servidores, que fazem a análise dos processos e preferem não arriscar a 

concessão indevida de um benefício, pode interferir na análise dos processos, conforme: 
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Aponta-se também para a necessidade de melhor treinamento e gerenciamento dos 
servidores. Haveria, em algumas agências, problemas de gestão, com muitos 
servidores analisando os benefícios de forma incorreta por falta de instrução, segundo 
relatos de atores do Judiciário. Na ausência de orientação, aumenta o número de 
indeferimentos: o servidor prefere não assumir o risco da concessão indevida 
(Entrevistado 43). Nesse contexto, a EC nº 95 é apontada como um desafio adicional, 
pois, no caso da aposentadoria de servidores, impede que novos sejam contratados. A 
escassez de mão de obra tem por efeito sobrecarregar as agências e torna a análise dos 
processos ainda mais precária (INSPER, 2020, p. 84). 

 

Contudo, não se afasta a responsabilidade do Poder Legislativo/Executivo em 

promover mudanças quanto aos temas atinentes, tanto que, nesse sentido, já houve declaração 

de inconstitucionalidade de lei por parte do STF, de acordo com ações supracitadas. Dessa 

forma, conforme a atuação do INSS está vinculada a legislação, se o Poder 

Legislativo/Executivo acompanhasse as orientações do Judiciário, a autarquia, 

automaticamente, também as observaria e as divergências seriam solucionadas. 

Dessa forma, os servidores do INSS prosseguem com uma visão mais restritiva, 

vinculada tão somente as disposições legais, enquanto o Judiciário adota uma perspectiva mais 

vasta, sendo considerada até mesmo menos rigorosa com relação a comprovação de 

hipossuficiência: 

Em específico, o servidor do INSS teria uma interpretação mais restritiva, adstrita à 
normativa, além de maior preocupação com o impacto orçamentário de sua decisão, 
enquanto o juiz teria uma interpretação mais livre e abrangente (Entrevistado 27). 
Membros do MPF também relatam que a interpretação do Judiciário seria mais ampla 
quando comparada à da autarquia — por exemplo, há um critério menos rigoroso para 
aferir a miserabilidade no âmbito do BPC (Entrevistado 8) (INSPER, 2020, p. 84).  

 

O descompasso interpretativo apresentado contribui para o índice de procedência nas 

decisões judiciais concernentes ao benefício de prestação continuada, que ultrapassa os 60% 

em ambas as modalidades do BPC, como se vislumbra na tabela a seguir: 

Figura 5: Padrão de decisão por tipo de benefícios por área TRF 
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Fonte: INSPER, 2020, p. 69 

As porcentagens descritas acima ajudam a fomentar uma concepção de que a via 

judicial seria mais benéfica do que a administrativa. Assim, como não é necessário exaurir o 

processo administrativo, ou seja, o mero indeferimento é suficiente para configurar a lide, há 

um fortalecimento da judicialização dos benefícios previdenciários, sobretudo os assistenciais, 

à medida que os juízos parecem mais favoráveis a conceder o pleito dos requerentes.  

 

4.3. O EVENTUAL IMPACTO DAS RECENTES MUDANÇAS LEGISLATIVAS NA 

JUDICIALIZAÇÃO 

Recentemente, o critério de que trata o art. 20, §3º da Lei nº 8.742/93 foi, novamente, 

alvo de mudanças. A partir da edição da Lei nº 14.176/2021 (resultante da conversão da MP 

1.023/2020) o referido artigo passou a vigorar com a seguinte redação: “Observados os demais 

critérios de elegibilidade definidos nesta Lei, terão direito ao benefício financeiro de que trata 

o caput deste artigo a pessoa com deficiência ou a pessoa idosa com renda familiar mensal 

per capita igual ou inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo” (BRASIL, 2021). 

Ou seja, observa-se uma discreta ampliação do critério de miserabilidade, pois passa a 

ser considerado também hipossuficiente aqueles com renda mensal per capita igual a ¼ do 

salário mínimo, não só os que apresentam ganhos inferiores a este limite.  



51 

 

 

Ainda, importa ressaltar o acréscimo dos artigos 11-A e 20-B, com as seguintes 

redações: 

Art. 20 (...) § 11-A. O regulamento de que trata o § 11 deste artigo poderá ampliar o 
limite de renda mensal familiar per capita previsto no § 3º deste artigo para até 1/2 
(meio) salário-mínimo, observado o disposto no art. 20-B desta Lei. 
 
Art. 20-B.  Na avaliação de outros elementos probatórios da condição de 
miserabilidade e da situação de vulnerabilidade de que trata o § 11 do art. 20 desta 
Lei, serão considerados os seguintes aspectos para ampliação do critério de aferição 
da renda familiar mensal per capita de que trata o § 11-A do referido artigo: 
I – o grau da deficiência; 
II – a dependência de terceiros para o desempenho de atividades básicas da vida 
diária; e 
III – o comprometimento do orçamento do núcleo familiar de que trata o § 3º do art. 
20 desta Lei exclusivamente com gastos médicos, com tratamentos de saúde, com 
fraldas, com alimentos especiais e com medicamentos do idoso ou da pessoa com 
deficiência não disponibilizados gratuitamente pelo SUS, ou com serviços não 
prestados pelo Suas, desde que comprovadamente necessários à preservação da 
saúde e da vida. 
§ 1º A ampliação de que trata o caput deste artigo ocorrerá na forma de escalas 
graduais, definidas em regulamento. 
§ 2º Aplicam-se à pessoa com deficiência os elementos constantes dos incisos I e III 
do caput deste artigo, e à pessoa idosa os constantes dos incisos II e III do caput 
deste artigo. 
§ 3º O grau da deficiência de que trata o inciso I do caput deste artigo será aferido 
por meio de instrumento de avaliação biopsicossocial, observados os termos dos §§ 
1º e 2º do art. 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com 
Deficiência), e do § 6º do art. 20 e do art. 40-B desta Lei. 
§ 4º O valor referente ao comprometimento do orçamento do núcleo familiar com 
gastos de que trata o inciso III do caput deste artigo será definido em ato conjunto do 
Ministério da Cidadania, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia e do INSS, a partir de valores médios dos gastos realizados 
pelas famílias exclusivamente com essas finalidades, facultada ao interessado a 
possibilidade de comprovação, conforme critérios definidos em regulamento, de que 
os gastos efetivos ultrapassam os valores médios (BRASIL, 2021). 

 

Compulsando as normas expostas acima, nota-se que as mudanças legislativas se 

coadunam as vertentes fixadas pela Justiça no sentido de alargar o critério de miserabilidade, 

tendo em vista que este pode ter o limite aumentado para ½ do salário mínimo. No entanto, 

esclarece-se que esta norma tem eficácia condicionada a edição de um decreto pelo Presidente 

da República, que regulamente o assunto de acordo com as regras orçamentárias e de 

responsabilidade fiscal (art. 6º, parágrafo único da Lei nº 14.176/2021). 

No mesmo sentido, a nova regra que dispõe sobre a observância ao comprometimento 

do orçamento familiar com despesas médicas, alimentos especiais, medicamentos etc. também 

se aproxima do teor ementário da ACP nº 5044874-22.2013.4.04.7100/RS. Porém, da mesma 

maneira, se encontra atrelada a outro ato normativo, neste caso, a ato conjunto do Ministério da 
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Cidadania, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e do 

INSS que estabeleça referência aos valores que devem ser apreciados. 

Assim, é possível concluir que, talvez, a eficácia desses novos dispositivos, no sentido 

de atenuar as diferenças entre a postura administrativa e a jurisdicional, não seja percebida de 

modo imediato. Da mesma forma, os artigos supracitados entrarão em vigor apenas a partir de 

1º de janeiro de 2022, de modo que os efeitos decorrentes destes somente poderão ser avaliados 

desta data em diante.  

Ressalta-se que as modificações apresentadas vinculam o INSS no que tange a 

concessão administrativa dos benefícios assistenciais, especialmente o critério de 

miserabilidade, seja este ¼ ou 1/2. Todavia, importa perceber que a jurisprudência continua a 

adotar medidas mais abrangentes, que consideram outros parâmetros além do da renda per 

capita, conforme decidiu o STF.  

Enfim, a Lei nº 13.982/2020 também promoveu outra mudança capaz de agregar a 

perspectiva jurisprudencial a administrativa, qual seja: a inclusão do §14º, que versa sobre a 

impossibilidade de computar, no cálculo de renda, o benefício de prestação continuada ou o 

benefício previdenciário no valor de até 1 (um) salário-mínimo concedido a idoso acima de 65 

(sessenta e cinco) anos de idade ou pessoa com deficiência, para fins de concessão de benefício 

de prestação continuada a outro idoso ou pessoa com deficiência da mesma família.  

 

 

5. CONCLUSÃO 

Em seu desenvolvimento, o presente trabalho abordou a judicialização da assistência 

social, sob a perspectiva do critério de renda per capita disposto no art. 20, §3º da Lei 8.472/93 

em decorrência das interpretações opostas da Administração Pública e do Poder Judiciário 

quanto ao assunto. 

Dessa maneira, evidencia-se o desenvolvimento da proteção social, que passa do 

âmbito da ajuda voluntária, esparsa e essencialmente individualizada para a configuração de 

política pública do poder estatal. No Brasil, esta transição é marcada pela Carta de 1988, que 

traz destaque a assistência social, e pela Lei n. 8.742/93, que regulamenta a matéria dentro do 

ordenamento jurídico. 
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Depreende-se, dos princípios e fundamentos, a forma com que o assistencialismo foi 

construído no país, qual seja: pautado na ideia de que o amparo aos necessitados provém da 

coletividade. Assim, os objetivos e diretrizes assistenciais orientam no sentido de fomentar a 

participação popular, bem como a descentralização político-administrativa, instruções que 

também são observadas no que tange a organização e gestão.  

Em seguida, observa-se o Benefício de Prestação Continuada (BPC) em si, enquanto 

instrumento que efetiva o art. 203, V da Constituição Federal e atende a grupos vulneráveis da 

sociedade, especificamente a pessoa idosa e pessoa portadora de deficiência.  

A fim de caracterizar o benefício, as duas modalidades são pormenorizadas e são 

exibidos os seus principais critérios, quais sejam: para os idosos, o etário, sendo que é 

necessário ter acima de 65 (sessenta e cinco) anos; para a pessoa portadora de deficiência, o 

enquadramento na conceituação legislativa de deficiência e, para ambos, a inserção no limiar 

de hipossuficiência, definido por lei como inferior ou igual a ¼ do salário mínimo. 

A partir disso, a evolução legislativa é demonstrada, tanto do ponto de vista das 

alterações feitas na Lei n. 8.742/93, quanto de legislações paralelas que influenciaram a 

mudança dos parâmetros da prestação continuada. Depois, evidencia-se o requerimento 

administrativo, em que se destaca as avaliações médica e social e a obrigatoriedade da 

apresentação do CadÚnico para fins de concessão.   

Diante das informações relevantes acerca do benefício de prestação continuada, 

sobretudo acerca de como se sucede o procedimento administrativo, discute-se as perspectivas 

do Poder Judiciário acerca do critério de miserabilidade frente a postura utilizada pela 

Administração Pública quanto aos métodos para aferir a hipossuficiência.  

Assim sendo, o critério imposto pelo legislador – limite de renda inferior ou igual ¼ 

do salário mínimo – se mostra objetivo, com aferição realizada também por mecanismos 

pragmáticos, como o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), sendo esta a 

perspectiva utilizada pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) ao apreciar as concessões 

no âmbito assistencial.  

No entanto, a avaliação por meio de um parâmetro estático limita e restringe o acesso 

ao benefício assistencial, ao passo que o valor pecuniário correspondente a fração definida por 

lei (¼) não acompanha a incidência de índices variáveis ao longo do tempo como, por 

exemplo, a inflação, e o consequente reajuste do mínimo. 
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Em decorrência, há o surgimento de casos em que, de modo fático, está configurada a 

situação de hipossuficiência ou vulnerabilidade social, porém, não há o deferimento da 

prestação continuada pois o orçamento familiar ultrapassa o teto definido pela legislação, ainda 

que de maneira irrisória.  

Na perspectiva dos dados apresentados, observa-se, paralelamente, que o não 

enquadramento no art. 20, §3º da Lei n. 8.247/93, ou seja, no critério acima referido, figura 

como um dos principais tipos de indeferimento que motivam as ações judiciais, enquanto os 

processos consoantes ao benefício de prestação continuada apresentam alta porcentagem de 

procedência. 

Deste modo, é possível concluir que a análise mais abrangente do Poder Judiciário, 

que considera outros elementos probatórios, sem especificidade, para auferir se o requerente 

possui ou não meios de prover o seu próprio sustento ou de tê-lo provido por sua família, 

consegue se mostrar mais atuante no que tange a concretização da assistência social aos grupos 

vulneráveis a que o benefício se destina.  

Assim, o resultado apresentado, no sentido de incorporar o entendimento 

jurisprudencial acerca da análise de renda per capita ao seguimento administrativo, se mostra 

como medida que tem potencial não só de atenuar a judicialização, mas também de conferir 

maior efetividade e celeridade na garantia dos mínimos sociais.  

É certo que as mudanças legislativas recentes podem contribuir para aglutinar as 

perspectivas das esferas citadas, porém, nestas ainda é reproduzida uma visão um tanto quanto 

restrita ao aspecto monetário, enquanto a jurisprudência, já hoje, tende a considerar que outros 

elementos, além do financeiro, devem considerados para comprovar a hipossuficiência do 

indivíduo e de seus familiares.  

Nesse diapasão, em tese, os litígios podem vir a ser prevenidos somente nos casos 

específicos em que a lei tenha alcançado o entendimento jurisprudencial - como nos casos de 

comprometimento do orçamento familiar com certas despesas ou cômputo de benefícios 

previdenciários ou assistenciais de até 1 (um salário mínimo) -, enquanto, de um modo geral, a 

controvérsia continue a acontecer por conta da distinção dos parâmetros utilizados para auferir 

o critério de miserabilidade.  

Assim, para, de fato, sanar as divergências existentes, ainda é necessário evoluir no 

sentido de adotar, administrativamente, um modelo avaliativo que considere outros 
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componentes do contexto social que o postulante ao benefício está inserido – como por 

exemplo, os fatores pessoais, ambientais, socioeconômicos, familiares, que podem diminuir a 

convivência comunitária da pessoa com deficiência ou idoso – e acarretar intercorrências no 

aspecto financeiro. 

Para além, também se faz mister que a postura dos servidores responsáveis pela 

concessão dos benefícios seja redirecionada, de sorte que, ao analisar os benefícios 

assistenciais, não se utilize a visão associada ao espectro previdenciário – de demasiada 

preocupação com o impacto orçamentário – em prol de uma verificação que atenda aos 

princípios da solidariedade social, ainda que, logicamente, atenta as questões de 

responsabilidade fiscal.  

Por fim, longe de esgotar o tema aqui discutido, destaca-se que a discussão acerca das 

contrariedades que envolvem o critério de miserabilidade da LOAS se demonstra de suma 

importância para que as resoluções encontradas sejam prol de um conceito mais abrangente, 

que não considere apenas a renda, mas também a proteção socioassistencial dos grupos 

vulneráveis da sociedade, e assim, estejam assegurados o cumprimento dos fundamentos da 

assistência social e a preservação do princípio da dignidade humana. 
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