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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar o benefício de prestação continuada (BPC), a 

evolução jurisprudencial dispensada ao § 3º, do art. 20, da Lei n. 8.742/1993 (“renda per 

capita familiar inferior a um quarto do salário mínimo”) e a consequência de os julgadores 

arbitrarem, diante do caso concreto, a miserabilidade. De forma ampla, inicialmente é exposto 

o sistema da Seguridade Social e seus respectivos desdobramentos, quais sejam: saúde, 

previdência e assistência. Busca-se a compreensão do sistema, para então restringir-se a parte 

de um todo. No segundo capítulo, a análise versou sobre o Benefício de Prestação Continuada 

(BPC) instituído pela Lei n. 8.742/1993, norma infraconstitucional regulamentadora dos 

objetivos traçados no art. 203, V, da Constituição Federal de 1988. Por fim, no terceiro 

capítulo foram apresentados alguns precedentes jurisprudenciais provenientes do STF e STJ 

com o objetivo de demonstrar a construção hermenêutica dispensado para o tema “renda per 

capita familiar” para fins de concessão do BPC e a atual insegurança jurídica gerada após o 

amplo poder concedido aos julgadores. 

Palavras chave: Assistência Social. Benefício de Prestação Continuada. Critério 

Socioeconômico. Renda per capita familiar. Evolução Jurisprudencial. Insegurança Jurídica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This article aims at analyzing the “benefício de prestação continuada (BPC)”, the 

jurisprudential evolution disposes in § 3º, of the art. 20, of the Law n. 8.742/1993 (“per capita 

familiar income of less than a quarter of the minimum wage”) and the consequence of the 

judges deciding, in face of the case, what constitutes poverty. At the beginning, it is showed 

the Social Security system and its elements, namely: Health, Welfare and Assistance. The 

goal is to understand the entire system, and then, delimit the study on each part of it. In the 

second chapter, the analysis dealt on the “Benefício de Prestação Continuada (BPC)” 

established by Law n. 8.742/1993, which is the complement of art. 203, V, Federal 

Constitution of 1988. Finally, in the third chapter some precedents from the Brazilian 

Supreme Courts were presented in order to demonstrate the hermeneutic construction waived 

for the theme "family income per capita" for the concession of the BPC and the current legal 

insecurity after the wide discretion granted to judges. 

Keywords: Social Assistance. “Benefício de Prestação Continuada”. Socioeconomic Criteria. 

“Per capita familiar income”. Jurisprudential Evolution. Legal Insecurity. 
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INTRODUÇÃO 

 

A preocupação com as adversidades da vida, como fome, velhice, doença, sempre foi 

uma constante na história da humanidade. Dessa forma, a proteção social já estava presente na 

sociedade antes mesmo do direito (como ciência) caracterizá-la e prestigiá-la à análise e 

cobertura do Estado.  

No Brasil, a proteção social é chamada de Seguridade Social, compreendendo, nos 

termos do artigo 194 da Constituição Federal de 1988, um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à 

Saúde, à Previdência e à Assistência. 

Este trabalho não tem como objetivo analisar detalhadamente todos os institutos da 

proteção social brasileira, ou mesmo fazer uma progressão histórica para observar o 

surgimento e o desenvolvimento da Seguridade Social; busca estudar uma proteção social 

específica, qual seja: o benefício de prestação continuada (BPC) da Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS). 

Como o referido benefício é concedido pela Assistência Social, uma das sub-áreas da 

Seguridade Social, para se ter uma melhor compreensão do tema proposto, é necessário a 

realização de uma abordagem do sistema protetivo brasileiro e suas subáreas. Desse modo, 

será apresentado no primeiro capítulo, de forma sucinta, o que é a Seguridade Social e a 

distinção entre Previdência Social, Saúde e Assistência Social, nos parâmetros estabelecidos 

na Constituição Federal. 

Ao final desse capítulo, verificar-se-á que a Assistência Social, de acordo com a 

Constituição Federal de 1988, será prestada a quem dela necessitar, independentemente de 

contribuições para o sistema da Seguridade Social e, tem, dentre outros objetivos, a garantia 

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

comprovarem, na forma da lei, não possuir condições de proverem a sua própria manutenção 

e nem de tê-la provida por seus familiares (inciso V, art. 203 da CF/88). 

O citado benefício foi regulamentado pela Lei n. 8.742, de dezembro de 1993, e 

nomeado de Benefício de Prestação Continuada (BPC), mais conhecido como Benefício da 

Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS.  

O segundo capítulo analisa a referida lei, que ao tratar do citado benefício estabeleceu 

algumas regras para a concessão. Têm-se que, o benefício no valor de um salário mínimo 

mensal, será devido à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou 

mais que comprovarem não possuir condições de prover sua própria manutenção e nem de tê-
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la provida por seus familiares. Além disso, determinou que, para fins de comprovação dessa 

hipossuficiência, os possíveis titulares do benefício assistencial deverão demonstrar que a 

renda per capita familiar não é superior a um quarto do salário mínimo vigente. Nesses 

termos, considerar-se-á comprovada a condição de miserabilidade quando tal requisito 

econômico for devidamente preenchido. 

O critério objetivo (¼ de salário mínimo por renda per capita), desde a sua criação, foi 

um tema polêmico e repleto de discussões. Por isso, em 1995, o Procurador Geral da 

República, entendendo ser esse limitador quantitativo inconstitucional, ajuizou a Ação Direta 

de Inconstitucionalidade 1.232/DF. O Supremo Tribunal Federal (STF), em 1998, considerou 

constitucional a regra elencada no §3° do art. 20 da Lei 8.742/93.  

No entanto, o referido julgado não pôs termo às controvérsias e diversos processos 

judiciais tiveram decisões favoráveis para os titulares do benefício, mesmo quando o teto não 

era condizente com o estabelecido na lei, uma vez que os julgadores interpretavam 

extensivamente o requisito previsto no art. 20, § 3º, da Lei n. 8.742/1993. Ou seja, o 

magistrado, entendia que, diante do caso concreto, não estava impedido de fazer uso de outros 

fatores que eram capazes de comprovar a situação econômica da família do requerente idoso 

ou pessoa com deficiência. 

O capítulo terceiro, então, busca analisar a evolução jurisprudencial envolvida no tema 

do critério objetivo da renda per capita, utilizando-se para isso, a análise de precedentes e 

julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), 

construindo-se ao final a compreensão de que a situação atual, sem a presença de um critério 

aferidor da miserabilidade, gera insegurança jurídica na concessão do benefício. 
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1. NOÇÕES GERAIS DA SEGURIDADE SOCIAL 

 

A Constituição Federal de 1988 regulou um sistema de proteção social nominado 

Seguridade Social, o qual, segundo o doutrinador Fábio Zambitte pode ser conceituado como: 

 

A rede protetiva formada pelo Estado e por particulares, com atribuições 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.1  

 

A Seguridade Social para alcançar a manutenção de um padrão mínimo de vida digna, 

uniu três direitos sociais (previdência, assistência e saúde), que apesar de possuírem áreas 

diferentes de atuação, em seu conjunto garantem a proteção a todos nas situações de 

necessidades.  

Em seu artigo 194, a Constituição Federal estabelece que a seguridade social 

compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 

sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 

social.2  

De acordo com Zélia Luiza Pierdoná, estudar uma de suas subáreas, sem no entanto, 

observar que a mesma faz parte da Seguridade Social, tem gerado incoerências que seriam 

facilmente afastadas se houvesse o conhecimento do todo pela parte; isto é, da concepção de 

sistema3. 

Tomando como base este pensamento, analisa-se sucintamente os três subsistemas: a 

Saúde (arts. 196-200 da CF/88), a Previdência (atrs. 201, 202 e 40 da CF/88) e a Assistência 

(arts. 203 e 204 da CF/88).  

 

1.1. DIREITO À SAÚDE 

 

O Direito à Saúde, encontra-se previsto nos artigos 196 a 200 da Constituição Federal 

da República.  

                                                           
1 IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de direito previdenciário, 21.ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2015. p.05. 
2 Artigo 194 da Constituição Federal. BRASIL, Constituição Federal (1988). Constituição da República 

Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 10 ago. 2016. 
3 PIERDONÁ, Zelia Luiza. O sistema de seguridade social brasileiro. In: III Encontro de Internacionalização do 

CONPEDI / Madrid / Espanha. 1ed.Madrid Marco Antônio César Villatore; Francisca Moreno Romero. (Org.). 

Ediciones Laborum, 2015, v. 6, p. 87-104. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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De acordo com o artigo 196, a saúde é dirigida a todos e independe de contribuição. 

Neste sentido este artigo dispõe: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção 

e recuperação.  

Antes da Constituição de 1988, a proteção à saúde não era um direito universal. Apenas 

os trabalhadores e seus dependentes, ou seja, aqueles que contribuíam para a manutenção do 

regime da previdência social, tinham acesso a saúde. Desta forma, os excluídos do sistema 

poderiam se beneficiar tão somente do atendimento médico das Santas Casas de 

Misericórdia.4  

Contudo, do preceito constitucional atual, nota-se que a universalidade e a igualdade de 

acesso às ações e serviços de saúde são as características principais deste subsistema.  

Segundo José Afonso da Silva, o direito à saúde significa que cada indivíduo tem o 

direito a um tratamento médico condigno de acordo com o estado atual da ciência médica, 

independentemente de sua condição financeira.5 

As ações e serviços de saúde, nos termos do artigo 197 da Constituição, são de 

relevância pública cabendo ao Poder Público sua regulamentação, fiscalização e controle. 

Quanto à sua execução, são prestados pelo Poder Público, de forma direta, e também por 

pessoa física ou jurídica de direito privado.6 O artigo 198 ainda prevê que as ações e serviços 

de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único.  

Para a efetivação desta atribuição, instituiu-se um Sistema Único de Saúde – SUS, com 

atendimento integral, regionalizado, descentralizado e hierarquizado, no âmbito das três 

esferas de governo, que prioriza a prevenção de doenças e garante a participação da 

comunidade (art. 198, I, II e III da CF/88). 

Para melhor compreender essa ideia de sistema único, Frederico Amado afirma: A 

União, os estados, o Distrito Federal e os municípios são responsáveis solidários pela 

concretização do direito fundamental à saúde, podendo a pessoa exigir de qualquer das 

entidades políticas o custeio do necessário tratamento público.7  

Além disso, conforme o artigo 199 da Constituição, as instituições privadas poderão 

participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, 

                                                           
4 IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de direito previdenciário, 21.ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2015. p.08-09. 
5 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 21. Ed. São Paulo: Malheiros, 2002. P.307. 
6 Artigo 197 da Constituição Federal. BRASIL, Constituição Federal (1988). Constituição da República 

Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 10 ago. 2016.  
7 AMADO, Frederico. Direito e Processo Previdenciário Sistematizado, Bahia, JusPODIVM, 2012. p.78-87. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas 

e as sem fins lucrativos, vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções 

às instituições privadas com fins lucrativos.  

Ou seja, em sendo a saúde direito de todos e dever do Estado, instituiu-se o Sistema 

Único de Saúde (SUS) cujas ações são primeiramente de responsabilidade das instituições 

públicas. Havendo necessidade, poderá o SUS conveniar-se com entes de natureza privada, 

mantendo nestes estabelecimentos, a gratuidade para todos os pacientes, estando o Estado, no 

entanto, obrigado a remunerar essas entidades privadas. 

 

1.2. DIREITO À PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

A Previdência Social está prevista nos artigos 201 e 202 da Constituição Federal.  

No Brasil, segundo os ensinamentos de Fábio Zambitte Ibrahim, um dos fatores que 

diferencia a Previdência Social, da Saúde e da Assistência Social é o seu caráter contributivo, 

pois terão cobertura previdenciárias somente as pessoas que vertem contribuições ao regime 

que se filiaram. Isto é, a previdência é um direito dirigido aos trabalhadores e seus 

dependentes, não comportando a universalidade.8 

De acordo com o artigo 201 da Constituição Federal, a previdência social será 

organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, 

observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá, nos termos da 

lei, à cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte, idade avançada, proteção à 

maternidade, especialmente à gestante, proteção ao trabalhador em situação de desemprego 

involuntário, salário-família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa 

renda, pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e 

dependentes. 

A organização sob a forma de regime geral, para João Ernesto Aragonés Vianna, 

significa dizer que o mesmo deve cobrir todos os trabalhadores da iniciativa privada, 

enquanto os servidores públicos titulares de cargos efetivos são filiados aos seus respectivos 

regimes próprios de previdência social.9 

Nesse sentido a previdência obrigatória é composta pelo Regime Geral de Previdência 

Social (RGPS, art. 201 da CF) – que protege os trabalhadores “em geral” - e o Regime 

                                                           
8 IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de direito previdenciário, 21.ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2015. p.87-105 
9 VIANNA, João Ernesto Aragonés. Curso de direito previdenciário, 7.ed., São Paulo: Atlas, 2014. p. 23-28. 
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Próprio dos Servidores Públicos (RPSP, art. 40) – destinado aos servidores titulares de cargos 

efetivos.  

Além disso, a filiação à previdência social é obrigatória pois não depende de ato de 

vontade do segurado, ou seja, exercendo atividade remunerada sujeita à filiação, 

automaticamente este trabalhador (e seus dependentes) estará filiado ao regime de 

previdência; seja o geral, ou o próprio dos servidores públicos.10 

A Constituição ainda prevê, em seu artigo 202 e parágrafos 14 a 16 do artigo 40, a 

previdência complementar. Esta sim é facultativa, permitindo ao trabalhador aderi-la somente 

diante de sua vontade. Seu objetivo, conforme ensina Zélia Luiza Pierdoná, é garantir a 

manutenção do nível de vida do trabalhador especialmente quando seus rendimentos 

ultrapassam o teto de proteção da previdência obrigatória.11 

Diante do exposto, como a previdência protege o trabalhador e seus dependentes 

mediante a contribuição, há pessoas que não estarão cobertas. Contudo, como a seguridade 

social tem por objetivo proteger a todos nas situações de necessidade, instituiu, como dever 

do Estado, a assistência social.  

 

1.3. DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

A Assistência Social está disciplinada nos artigos 203 e 204 da Constituição Federal e, 

em termos infraconstitucionais, sobressalta-se a Lei 8.742/1993 (LOAS – Lei Orgânica da 

Assistência Social).  

Para Frederico Amado, a assistência social pode ser definida como: 

 

Medidas públicas (dever estatal) ou privadas a serem prestadas a quem delas 

precisar, para o atendimento das necessidades humanas essenciais, de índole 

não contributiva direta, normalmente funcionando como um complemento 

ao regime de previdência social quando este não puder ser aplicado ou se 

mostrar insuficiente para a consecução da dignidade humana.12 

 

O próprio artigo 1º da Lei 8.742/1993 preceitua que:  

 

A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de 

Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada 

                                                           
10 VIANNA, João Ernesto Aragonés. Curso de direito previdenciário, 7.ed., São Paulo: Atlas, 2014. p. 23-28. 
11 PIERDONÁ, Zelia Luiza. O sistema de seguridade social brasileiro. In: III Encontro de Internacionalização 

do CONPEDI / Madrid / Espanha. 1ed.Madrid Marco Antônio César Villatore; Francisca Moreno Romero. 

(Org.). Ediciones Laborum, 2015, v. 6, p. 87-104. 
12 AMADO, Frederico. Direito e Processo Previdenciário Sistematizado, Bahia, JusPODIVM, 2012. p.48-50. 
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através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da 

sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas.13 

 

A Constituição Federal nos termos de seu artigo 203 estabelece que a assistência social 

tem por objetivo: i. a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 

ii. o amparo às crianças e adolescentes carentes; iii. a promoção da integração ao mercado de 

trabalho; iv. a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de 

sua integração à vida comunitária; v. a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à 

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

própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. 

Assim, dos comandos legais e do entendimento doutrinário verifica-se que um dos 

traços característicos da assistência social é o seu caráter não contributivo e a sua função de 

suprir as necessidades básicas das pessoas, como alimentação, vestuário e moradia básica. 

Apenas para fins de visualização e melhor compreensão, dentre os benefícios 

assistenciais está o Programa Bolsa Família, instituído pela Lei 10.836/2004; Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS); Programa de Erradicação do trabalho Infantil 

(PETI); Banco de Alimentos; Cozinhas Comunitárias; Distribuição de Alimentos; Restaurante 

Popular; Benefício de Prestação Continuada (BPC), entre outros. 

Contudo, como dito inicialmente, este trabalho tem como objetivo estudar e analisar o 

benefício assistencial elencado no inciso V, do artigo 203 da Constituição Federal, qual seja: 

o benefício de prestação continuada, que poderá ser concedido ao idoso ou deficiente que 

comprovem a hipossuficiência econômica. Dessa forma, nos próximos capítulos se tratará 

deste tema em específico. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Artigo 1° da lei 8.742/93. Lei n. 8.742 de 7 de setembro de 1993. Dispõe sobre a organização da Assistência 

Social e dá outras providências. Brasília, 1993. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8742.htm>. Acesso em 29 jul. 2016 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8742.htm
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2. DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) 

 

O benefício de prestação continuada, como dito anteriormente, integra a Assistência 

Social, a qual, nos termos do caput do artigo 203 da Constituição Federal, será prestada a 

quem dela necessitar, independentemente de contribuição aos cofres públicos.  

O referido benefício foi elencado no inciso V do artigo 203, o qual garante um salário 

mínimo à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à 

própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme disposto em lei. 

Para regulamentar a norma constitucional, o Poder Legislativo editou a Lei 8.742/93, 

Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, estabelecendo em seus artigos 20, 21 e 21-A os 

requisitos para a concessão do benefício de prestação continuada. Entretanto, esse direito 

social, como fruto da assistência social, só teve real incidência a partir de janeiro de 1996, 

como será explicado em seguida. 

Além do mais, André Studart Leitão e Augusto Grieco Meirinho procuram esclarecer 

que embora esse benefício pertença à assistência social e, consequentemente, será concedido 

independentemente de contribuição, ele é conferido e fiscalizado pela Autarquia 

Previdenciária: o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Esses autores acerca desta 

situação afirmam: 

 

Esta delegação justifica-se por economia e eficiência, afinal, o INSS, além 

de contar com estrutura de abrangência nacional (agências espalhadas por 

todo o território nacional), tem acesso a uma base de dados necessária para a 

apuração do direito ao benefício assistencial (CNIS, sistema que viabiliza 

pesquisa sobre a renda dos interessados e de seus familiares).14    
 

Considerando a profunda relevância deste benefício, far-se-á, primeiramente, a sua 

abordagem histórica-legislativa, prosseguindo à análise do benefício assistencial, com ênfase 

nos requisitos para a sua concessão.   

 

2.1. EVOLUÇÃO HISTÓRICO LEGISLATIVA DO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL 

 

O surgimento deste amparo econômico aos idosos e aos inválidos hipossuficientes 

sobreveio em dezembro de 1974 com o advento da Lei 6.179. A princípio foi um instituto da 

                                                           
14 LEITÃO, André Studart; MEIRINHO, Augusto Grieco Sant’Anna. Manual de Direito Previdenciário. 3. Ed. 

São Paulo: Saraiva. 2015. P. 859-896. 
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Previdência Social chamado de renda mensal vitalícia, também tendo na época, segundo 

Sérgio Pinto Martins, o nome de “amparo previdenciário”.15 

A renda mensal vitalícia correspondia à metade do maior salário mínimo vigente no 

país. Era concedida ao maior de 70 anos ou inválido, definitivamente incapacitados para o 

trabalho, que não exercessem atividade remunerada, que comprovassem não possuir meios de 

prover sua própria subsistência ou de tê-la provida por sua família, desde que: i. tivessem sido 

filiados ao regime do Instituto Nacional da Previdência Social (INPS), em qualquer época, no 

mínimo por 12 (doze) meses, consecutivos ou não, vindo a perder a qualidade de segurado; 

ou, ii. tivessem exercido atividade remunerada incluída no regime do INPS ou do Fundo de 

Assistência ao Trabalhador Rural (FUNRURAL), mesmo sem filiação à Previdência Social, 

no mínimo por 5 (cinco) anos, consecutivos ou não; ou ainda, iii. tivessem ingressado no 

regime do INPS após completar 60 (sessenta) anos de idade sem direito aos benefícios 

regulamentares.16 

Como se pode observar dos requisitos acima mencionados, o benefício apenas era 

devido a quem tivesse contribuído algum tempo para a previdência social ou exercido, mesmo 

sem contribuir, atividade vinculada à Previdência.17 

No ano seguinte, em setembro de 1975, o Congresso Nacional no artigo 6º da Lei 6.243, 

encarregou o Poder Executivo de expedir a consolidação da Lei Orgânica da Previdência 

Social, a qual tomou forma em 1976 por intermédio do Decreto 77.077 que já incluía em seus 

artigos 73 a 79 a renda mensal vitalícia nos mesmos termos que havia sido instituída pela Lei 

6.179 de 1974.18 

                                                           
15 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da seguridade social. 24.ed. São Paulo: Atlas, 2007. p.492. 
16 Na redação literal da Lei 6.179/74:  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. Art 2º As pessoas que se enquadrem em qualquer das situações 

previstas nos itens I e III, do artigo 1º, terão direito a: I - Renda mensal vitalícia, a cargo do INPS ou do 

FUNRURAL, conforme o caso, devida a partir da data da apresentação do requerimento e igual à metade do 

maior salário-mínimo vigente no País, arredondada para a unidade de cruzeiro imediatamente superior, não 

podendo ultrapassar 60% (sessenta por cento) do valor do salário-mínimo do local de pagamento. BRASIL. Lei 

n. 6.179 de 11 de dezembro de 1974. Institui amparo previdenciário para maiores de setenta anos de idade e 

para inválidos, e dá outras providências. Brasília, 1974. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6179.htm> Acesso em: 29 ago. 2016.  
17 MARTINS, op. cit.. p.38-39. 
18 VERONESE, Osmar; DOWNAR, Sandra. Direito previdenciário revisado/ Coordenado por Cleci Maria 

Dartora, Jane Lucia Wilhelm Berwanger e Melissa Folmann. Porto Alegre: Magister, 2014. p. 352. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6179.htm
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Com a Constituição Federal de 1988, esse amparo econômico passou a ser previsto no 

inciso V do artigo 203 como uma garantia da Assistência Social: 

 

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. (Grifo nosso) 

 

Contudo, como não surgia regulamentação da Assistência Social e, respectivamente, do 

inciso V do artigo 203 da Constituição Federal, a Lei 8.213 de 1991, que dispõe acerca dos 

Planos da Previdência Social, em seu artigo 139 preceituou que a renda mensal vitalícia 

permaneceria aos cuidados da previdência até que fosse normatizado a garantia constitucional 

do artigo 203. Salienta-se que com a Lei 8.213/1991, o valor do benefício passou de metade 

do maior salário mínimo vigente no país para um salário mínimo.  

Nos termos do artigo 139 da Lei 8.213/1991: 

 

Art. 139. A Renda Mensal Vitalícia continuará integrando o elenco de 

benefícios da Previdência Social, até que seja regulamentado o inciso V do 

art. 203 da Constituição Federal. 

 § 1º. A Renda Mensal Vitalícia será devida ao maior de 70 (setenta) anos de 

idade ou inválido que não exercer atividade remunerada, não auferir 

qualquer rendimento superior ao valor da sua renda mensal, não for mantido 

por pessoa de quem depende obrigatoriamente e não tiver outro meio de 

prover o próprio sustento [...] 

§ 2º O valor da Renda Mensal Vitalícia, inclusive para as concedidas antes 

da entrada em vigor desta lei, será de 1 (um) salário mínimo. 

 

A Lei que organiza a Assistência Social, LOAS - Lei 8.742, surgiu em 1993 e seus 

artigos 20 e 21 já mencionavam, na época, o benefício da prestação continuada; entretanto, o 

artigo 139, acima transcrito, perdeu eficácia somente a partir de 1º de janeiro de 1996, 

quando, por conta do Decreto 1.744/1995 houve a regulamentação e implementação do 

benefício de prestação continuada. Ou seja, embora a Lei 8.742/1993 trouxesse em seu teor o 

benefício assistencial, o mesmo manteve-se na evolução da Previdência Social até dezembro 

de 1995.19 

Em relação a isso, Osmar Veronese e Sandra Downar asseveram: 

 

                                                           
19 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da seguridade social. 24.ed. São Paulo: Atlas, 2007. p.492. 
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Em 7 de dezembro de 1993, foi editada a Lei 8.742, Lei da Assistência 

Social – LOAS; em 8 de dezembro de 1994, o Decreto 1.330 tratou da 

concessão do benefício assistencial e, em seu artigo 18 manteve a renda 

vitalícia até 7 de junho de 1995; por fim, em 5 de dezembro de 1995, o 

Decreto 1.744 (posteriormente revogado pelo Decreto 6.214/07) 

regulamentou a concessão do benefício de prestação continuada, abolindo a 

renda mensal vitalícia a partir de 1º de janeiro de 1996 [...].20 

 

Atualmente, o benefício de prestação continuada (BPC, também chamado popularmente 

de LOAS), previsto no artigo 20 da Lei Orgânica da Assistência Social (Lei 8.742/1993), 

substituiu a renda mensal vitalícia e corresponde a garantia de um salário mínimo mensal à 

pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de 

prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.  

Segundo Sérgio Pinto Martins, cuida-se de um benefício de trato continuado, que é 

devido mensal e sucessivamente ao beneficiário, que, embora não precise ter contribuído para 

a Seguridade Social, deve demonstrar não ter outra fonte de renda.21 

De acordo com o entendimento de Simone Barbisan Fortes e Leandro Paulsen:  

 

Trata-se o benefício em questão de uma prestação pecuniária mensal, no 

valor de um salário mínimo, devido à pessoa idosa ou portadora de 

deficiência, hipossuficiente, que comprovem tal situação, cujo caráter é 

alimentar, ou de subsistência. Na dicção constitucional, é garantido quando 

comprovarem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la 

provida por sua família.22 

 

Com as alterações introduzidas pela Lei 12.435/2011, 12.470/2011 13.146/2015 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência) e o Decreto 7.617/2011, a regulamentação das regras 

constitucionais para o deferimento deste benefício estão especificados na Lei 8.742/93 

(LOAS) e no Decreto 6.214/2007.23 

Seguindo a linha de raciocínio, tratar-se-á no próximo tópico da condição pessoal de 

cada requerente (idoso ou pessoa com deficiência) do BPC, de forma a esclarecer as 

principais peculiaridades tanto de concessão como de requisitos do benefício. 

 

                                                           
20 VERONESE, Osmar e DOWNAR, Sandra. Direito previdenciário revisado/ Coordenado por Cleci Maria 

Dartora, Jane Lucia Wilhelm Berwanger e Melissa Folmann. Porto Alegre: Magister, 2014. p. 353. 
21 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da seguridade social. 24.ed. São Paulo: Atlas, 2007. p.492. 
22 FORTES, Simone Barbisan; PAULSEN, Leandro. Direito da Seguridade Social: Prestação e Custeio da 

Previdência, Assistência e Saúde. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. p. 46 - 47. 
23 CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de direito previdenciário. 16.ed. Rio 

de Janeiro: Forense. 2014. p.849. 
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2.2. REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO 

CONTINUADA (BPC)  

 

2.2.1.  À Pessoa Idosa 

 

 Para fazer jus ao benefício assistencial, o artigo 20 da LOAS e o artigo 8° de seu 

decreto regulamentador preveem que o idoso deverá comprovar: i. possuir, no mínimo, 65 

anos de idade; ii. não possuir renda capaz de prover o próprio sustento; e, iii. no caso de 

residir com a sua família, comprovar não haver meios para manter-se, isto é, ter renda familiar 

mensal per capita inferior a ¼ do salário mínimo.24 

 Salienta-se que os requisitos mencionados não são alternativos; ou seja, impõe-se a 

ausência de remuneração própria ou familiar capaz de prover o sustento, conjugada com o 

atingimento da idade mínima de 65 anos.25 

 Esclarece-se que, a idade foi inicialmente fixada em 70 anos, no caput do artigo 20 da 

LOAS. Posteriormente, em 1º de janeiro de 1998 foi reduzida para 67 anos; a qual foi 

superada pelo artigo 34 do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), que estabeleceu o benefício 

ao idoso com 65 anos de idade ou mais.26 

 Além disso, não há diferença etária entre os sexos, a idade de 65 anos é aplicável tanto 

para os homens quanto para as mulheres; e, a idade para a concessão do benefício não se 

confunde com a idade a partir da qual a pessoa é considerada idosa.27Dispõem-se sobre este 

assunto pois, embora o art. 1° do Estatuto do Idoso28 preveja de forma expressa que a pessoa 

idosa, será aquela com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; esta mesma fonte legal, 

em seu art. 34, tratou de sanar qualquer ponto ambíguo que pudesse existir ao dispor que para 

fins de concessão do BPC serão consideradas as regras previstas na Lei Orgânica de 

Assistência Social. 

                                                           
24 Artigo 20 da lei 8.742/93 e Artigo 8° do Decreto 6.214/2007. BRASIL. Lei n. 8.742 de 7 de setembro de 1993. 

Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências. Brasília, 1993. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8742.htm>. Acesso em 29 jul. 2016; BRASIL. Decreto 6.214 de 26 

de setembro de 2007. Regulamenta o benefício da prestação continuada da assistência social devido à pessoa 

com deficiência e ao idoso de que trata a Lei n 8.742 de 7 de dezembro de 1993, e a Lei n. 10.741 de 1º de 

outubro de 2003. Brasília, 2007. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2007/decreto/d6214.htm>. Acesso em: 29 jul. 2016. 
25 VERONESE, Osmar; DOWNAR, Sandra. Direito previdenciário revisado/ Coord. Cleci Maria Dartora, Jane 

Lucia Wilhelm Berwanger e Melissa Folmann. Porto Alegre: Magister, 2014. p. 356. 
26 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da seguridade social. 24.ed. São Paulo: Atlas, 2007. p.492-495. 
27 LEITÃO, André Studart; MEIRINHO, Augusto Grieco Sant’Anna. Manual de Direito Previdenciário. 3. ed. 

São Paulo: Saraiva. 2015. P. 859-896. 
28 BRASIL. Lei n. 10.741, de 1º outubro de 2003. Dispõe Sobre o Estatuto do Idoso. Diário Oficial da União, 

Brasília, DF, 03 out. 2003. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/2003/L10.741.htm>. 

Acesso em 16 ago. 2016.   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8742.htm
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Art. 1º É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos 

assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.  

Art. 34. Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não possuam 

meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é 

assegurado o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos termos da Lei 

Orgânica da Assistência Social – Loas. (BRASIL, Lei 10.741, de 1º de 

outubro de 2003). 

   

Os outros dois requisitos tratam da disponibilidade econômica própria ou do grupo 

familiar. Quanto à primeira, o artigo 20 da LOAS é expresso ao dizer que fará jus somente o 

idoso que demonstra não possuir meios de prover a própria manutenção. Nesse sentido, o 

Decreto 6.214/07 em seu artigo 8°, inciso III, acrescenta a necessidade do requerente 

comprovar que não possui outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou de outro 

regime, inclusive o seguro-desemprego, salvo o de assistência médica e a pensão especial de 

natureza indenizatória.29  

Em relação à economia familiar, o § 3º, do artigo 20 da LOAS30 considera incapaz de 

prover a manutenção da pessoa idosa a família cuja renda mensal, dividida entre seus 

componentes, seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. Assim dispõe: 

 

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. 

§ 3o Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência 

ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um 

quarto) do salário-mínimo. (BRASIL, Lei 8.742 de 7 de dezembro de 1993). 

 

De acordo com o inciso VI, do artigo 4º, do Decreto 6.214/2007 inclui-se na renda 

mensal bruta familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente por salários, 

proventos, pensões, pensões alimentícias, benefícios de previdência pública ou privada, 

seguro-desemprego, comissões, pro-labore, outros rendimentos do trabalho não assalariado, 

rendimentos do mercado informal ou autônomo, rendimentos auferidos do patrimônio, Renda 

Mensal Vitalícia e Benefício de Prestação Continuada. 

Em sentido oposto, alguns valores são excluídos desta base de cálculo, como é o caso 

dos rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem (§ 9°, do art. 20, da 

                                                           
29 CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de direito previdenciário. 16.ed. Rio 

de Janeiro: Forense. 2014. p.850. 
30 BRASIL. Lei n. 8.742 de 7 de dezembro de 1993. Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá 

outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 08 dez. 1998. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8742.htm>. Acesso em 01 ago. 2016. 
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Lei 8.742/93), bem como o valor do benefício assistencial já concedido a qualquer membro da 

família (parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03)).31 

Ainda neste propósito, o Decreto 6.214/07, § 2º, do artigo 4º acrescenta outras situações 

que não serão computadas como renda mensal bruta familiar: 

 

§ 2o  Para fins do disposto no inciso VI do caput, não serão computados 

como renda mensal bruta familiar:           

I - benefícios e auxílios assistenciais de natureza eventual e temporária;           

II - valores oriundos de programas sociais de transferência de renda;           

III - bolsas de estágio curricular;             

IV - pensão especial de natureza indenizatória e benefícios de assistência 

médica, conforme disposto no art. 5o;           

V - rendas de natureza eventual ou sazonal, a serem regulamentadas em ato 

conjunto do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e do 

INSS; e           

VI - remuneração da pessoa com deficiência na condição de aprendiz.32
   

 

Além disso, para efeitos do cálculo da renda familiar, destaca-se que tanto para o idoso 

quanto para o deficiente, considera-se família 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 (§1°, art. 20, da Lei 

8.742/93). 

Quanto a este assunto, Fábio Zambitte Ibrahim ensina: 

 

Não se deve aplicar o conceito de família previsto nas Leis n° 10.219/2001 e 

10.689/2003, que é expresso 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 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.33  

 

Após a verificação do conceito de família e consequentemente compreender que esta 

tem o dever de comprovar não possuir meios de prover a manutenção dos beneficiários do 

                                                           
31 VIANNA, João Ernesto Aragonés. Curso de direito previdenciário. 7. Ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 39 
32 BRASIL. Decreto 6.214 de 26 de setembro de 2007. Regulamenta o benefício da prestação continuada da 

assistência social devido à pessoa com deficiência e ao idoso de que trata a Lei n 8.742 de 7 de dezembro de 

1993, e a Lei n. 10.741 de 1º de outubro de 2003. Brasília, 2007. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6214.htm>. Acesso em: 29 jul. 2016. 
33 IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. 21.ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2015. p. 20-21. 
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BPC, permite-se a conclusão de que a reponsabilidade do Estado, no que diz respeito a 

promoção do amparo ao idoso ou à pessoa com deficiência, é, na verdade, subsidiária. 

Nesse sentido, segundo Carlos Gustavo Moimaz Marques:  

 

[...] qualquer sistema de assistencialismo público será necessariamente 

subsidiário, por ser imprescindível a ausência da proteção individual e 

social. Por consequência, as ações estatais não excluem as demais (família e 

sociedade), ao revés, devem ser vistas como mecanismo subsidiário de 

complementação e substituição, que só virá à tona se os demais subsistemas 

se mostrarem inábeis. Assim, a assistência deve ser prestada pela família 

(assistência familiar – nisto se retira o próprio dever de alimentos entre seus 

membros), por grupos ou pessoal de forma espontânea e circunstancial 

(assistência particular – nada mais é do que a caridade feita pelo particular) e 

por fim pelo próprio Estado (assistência pública e social). 34 

 

Outros dispositivos legais que confirmam este dever familiar de amparo podem ser 

visualizados na leitura do artigo 229 da Constituição Federal de 1988, e do artigo 1.694, do 

Código Civil:  

 

Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e 

os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, 

carência ou enfermidade. 

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos 

outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a 

sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. 

 

Contudo, nem todos os núcleos familiares terão, de fato, reais condições de 

ampararem uns aos outros, já que, em regra, os gastos cotidianos com a velhice ou com a 

deficiência, dependendo da gravidade do estado de saúde, apresentarão custos relativamente 

altos, como pode-se citar as despesas na compra de remédios, de vestuário, de alimentação 

adequada; por isso, que, surge a figura do Estado para auxiliar tais famílias. 

 

2.2.2. À Pessoa com Deficiência 

  

No que diz respeito à concessão do benefício assistencial ao deficiente, a Lei 8.742/93 

prevê que este deverá comprovar de forma cumulativa: i. a existência de impedimento de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma 

ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 

                                                           
34 MARQUES, Carlos Gustavo Moimaz. O Benefício Assistencial de Prestação Continuada: reflexões sobre o 

trabalho do poder judiciário na concretização dos direitos à seguridade social. São Paulo: Ltr, 2009. p.31   
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condições com as demais pessoas (§ 2°, do art. 20); ii. não possuir renda capaz de prover-lhe 

o próprio sustento (caput do art. 20); e iii. no caso de residir com a sua família, comprovar não 

haver meios para manterem-se, isto é, ter renda familiar mensal per capita inferior a ¼ do 

salário mínimo (§ 3º do art. 20). 

 O primeiro requisito trata da atual definição de quem a Lei 8.742/93, após alterações 

introduzidas pela Lei 13.146/2015 (Estatuto do Deficiente Físico), considera pessoa com 

deficiência, ou seja, aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 

A Lei 8.742/93 ainda em seu artigo 20, § 10, esclarece que impedimento de longo prazo é 

aquele que produz efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. 

 Os outros dois requisitos são similares ao do idoso, isto é, a disponibilidade 

econômica, valores inclusos ou exclusos da renda mensal familiar, apresentando apenas duas 

diferenças.35 A primeira diz respeito ao fato de ser possível ao deficiente por, no máximo, 

dois anos, o recebimento concomitante da remuneração advinda da condição de aprendiz com 

o valor do benefício assistencial já concedido, de acordo com o §2° do art. 21-A da LOAS; 

enquanto, a segunda faz menção ao cálculo da renda familiar, do qual não se exclui o valor do 

benefício assistencial recebido por outro membro do núcleo familiar, uma vez que o artigo 34 

do Estatuto do Idoso, ou mesmo os Decretos 6.214/07 e 7.617/11, no parágrafo único do 

artigo 19, não dispõem sobre a pessoa com deficiência.  

 O §2° do art. 21-A da Lei 8.742/93; o art. 34 da Lei 10.741/2003 e o parágrafo único 

do artigo 19, do Decretos 6.214/07 preceituam, respectivamente: 

 

§ 2o. A contratação de pessoa com deficiência como aprendiz não acarreta a 

suspensão do benefício de prestação continuada, limitado a 2 (dois) anos o 

recebimento concomitante da remuneração e do benefício.36 

 

Art. 34. Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não possuam 

meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é 

assegurado o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos termos da Lei 

Orgânica da Assistência Social – Loas.        
Parágrafo único. O benefício já concedido a qualquer membro da família nos 

termos do caput não será computado para os fins do cálculo da renda 

familiar per capita a que se refere a Loas. 

                                                           
35 VERONESE, Osmar; DOWNAR, Sandra. Direito previdenciário revisado/ Coordenado por Cleci Maria 

Dartora, Jane Lucia Wilhelm Berwanger e Melissa Folmann. Porto Alegre: Magister, 2014. p. 358. 
36 BRASIL. Lei n. 8.742 de 7 de dezembro de 1993. Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá 

outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 08 dez. 1998. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8742.htm>. Acesso em 01 ago. 2016. 
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Art. 19.  O Benefício de Prestação Continuada será devido a mais de um 

membro da mesma família enquanto atendidos os requisitos exigidos neste 

Regulamento. 

Parágrafo único.  O valor do Benefício de Prestação Continuada concedido 

a idoso não será computado no cálculo da renda mensal bruta familiar a que 

se refere o inciso VI do art. 4o, para fins de concessão do Benefício de 

Prestação Continuada a outro idoso da mesma família. 

(Grifo nosso) 

 

Da leitura dos dispositivos acima transcritos, artigo 34 do Estatuto do Idoso e artigo 19 

do Decreto 6.214, não há dúvidas que se possibilitou a exclusão do valor do BPC nos cálculos 

da renda familiar apenas do idoso, gerando discussões relevantes em âmbito judicial, como a 

afronta ao princípio da isonomia, que serão posteriormente analisadas e demonstradas. 

 

2.3. DEFICIÊNCIA PARA FINS DE CONCESSÃO DO BPC 

 

O conceito de pessoa com deficiência para fins de recebimento assistencial foi alterado 

pelas Lei n. 12.435/2011, 12.470/2011 e  pelo atual Estatuto do Deficiente - Lei 13.146/2015-, 

reduzindo as controvérsias judiciais, já que o novo conceito está de acordo com a Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, 

ratificada no Brasil pelo Decreto-Legislativo n° 186/08 e Promulgada pelo Decreto 

Presidencial n° 6.949/09, com status de emenda constitucional, na forma do artigo 5º, §3º, da 

CF/88.37 

Antigamente, pessoa com deficiência para fins do BPC era aquela incapaz para o 

trabalho e os atos da vida independente. A Lei 8.742/93 assim dispunha:  

 

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de 1 (um) salário 

mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso com 70 

(setenta) anos ou mais e que comprovem não possuir meios de prover a 

própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.  

§ 2º Para efeito de concessão deste benefício, a pessoa portadora de 

deficiência é aquela incapacitada para a vida independente e para o 

trabalho. (Grifo Nosso) 

 

Para melhor compreensão da ideia de incapacidade, que gerava tantas discussões e 

incertezas, o Tribunal Nacional de Uniformização (TNU) editou duas súmulas, perante as 

quais orienta da seguinte forma: 

                                                           
37 LEITÃO, André Studart; MEIRINHO, Augusto Grieco Sant’Anna. Manual de Direito Previdenciário. 3. ed. 

São Paulo: Saraiva. 2015. P. 859-896. 
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Súmula 29 da TNU: Para os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742, de 1993, 

incapacidade para a vida independente não é só aquela que impede as 

atividades mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de 

prover ao próprio sustento. 

Súmula 48 da TNU: A incapacidade não precisa ser permanente para fins de 

concessão do benefício assistencial de prestação continuada.38 

 

Com as alterações trazidas pelas Leis elencadas acima, o fato gerador do benefício 

assistencial ao deficiente deixou de ser a incapacidade39, exigindo-se, atualmente, 

impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.40 

Nos termos do artigo 20, § 10, da Lei 8.742/93, impedimento de longo prazo é aquele 

que produz efeitos pelo prazo mínimo de dois anos. Contudo, de acordo a regulamentação do 

Decreto 6.214/2007, ainda que não seja possível prever a duração dos impedimentos, é 

cabível a concessão do benefício em existindo a possibilidade de que se estendam por longo 

prazo. Nesses casos, os beneficiários deverão ser prioritariamente submetidos a novas 

avaliações social e médica a cada dois anos (§§6º e 7º incluídos ao art. 16 do Decreto 

6.214/2007). 

Também, segundo o artigo 16, caput, do Decreto 6.214/07, com redação do Decreto 

7.617 de 2011, a concessão do benefício levará em conta a deficiência e o grau de 

impedimento, com base nos princípios da Classificação Internacional de Funcionalidades, 

Incapacidade e Saúde - CIF, estabelecida pela Resolução da Organização Mundial da Saúde 

no 54.21, aprovada pela 54ª Assembleia Mundial da Saúde, em 22 de maio de 2001. 

A aferição da deficiência e do grau de impedimento será por meio de avaliação social 

(considerará os fatores ambientais, sociais e pessoais) e avaliação médica (considerará as 

deficiências nas funções e nas estruturas do corpo) realizadas por médicos peritos e por 

assistentes sociais do INSS (§§1°, 2° e 3° do art. 16 do Decreto 6.214/2007). 

A avaliação da deficiência e do grau de impedimento tem por objetivo comprovar a 

existência de impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial; 

                                                           
38 BRASIL. Turma Nacional de Uniformização. “Súmulas/TNU”. In: Site do Conselho da Justiça Federal. 

Disponível em: < http://www.cjf.jus.br/phpdoc/virtus/listaSumulas.php>. Acesso em: 09 ago. 2016. 
39 LEITÃO, André Studart; MEIRINHO, Augusto Grieco Sant’Anna. Manual de Direito Previdenciário. 3. ed. 

São Paulo: Saraiva. 2015. P. 859-896.  
40 Art. 20, § 2° da Lei 8.742/93. BRASIL. Lei n. 8.742 de 7 de dezembro de 1993. Dispõe sobre a organização 

da Assistência Social e dá outras providências. Brasília, 1993. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8742.htm>. Acesso em 01 ago. 2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7617.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7617.htm#art1
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e aferir o grau de restrição para a participação plena e efetiva da pessoa com deficiência na 

sociedade. 

De acordo com o art. 4º, § 1° do Decreto 6.214/2007, para fins de reconhecimento do 

direito ao benefício assistencial às crianças e adolescentes menores de dezesseis anos de 

idade, deve ser avaliada a existência da deficiência e o seu impacto na limitação do 

desempenho de atividade e restrição da participação social, compatível com a idade.   

Por fim, importa deixar claro que se o fato gerador da deficiência ainda fosse a 

incapacidade para o trabalho, a LOAS não permitiria em seu artigo 21-A, §2º, a possibilidade do 

recebimento concomitante da remuneração na condição de aprendiz e do benefício assistencial, 

ainda que limitado a dois anos41. 

Além disso, outra situação que não seria permitida é a suspensão (e não cessação) do 

benefício de prestação continuada quando a pessoa com deficiência exerce atividade remunerada, 

inclusive como microempreendedor individual. Ou seja, se o fato gerador fosse a incapacidade, o 

exercício da atividade remunerada ensejaria a cessação, e não a suspensão (possibilidade de 

reativação do benefício)42 (art. 21-A, §1° e 2° da  LOAS)*. 

 

2.4. DATA DE INÍCIO DA CONCESSÃO E DO VALOR DO BENEFÍCIO 

 

O benefício tem início a partir da data da entrada do requerimento feito junto ao INSS, 

caso o requerente preencha todos os requisitos. Se o órgão administrativo indeferir o benefício 

e o mesmo vir a ser concedido em decisão judicial, seus efeitos devem retroagir à data do 

requerimento administrativo43, conforme previsto na Súmula 22 da TNU: Se a prova pericial 

realizada em juízo dá conta de que a incapacidade já existia na data do requerimento 

administrativo, esta é o termo inicial do benefício assistencial. 

                                                           
41 LEITÃO, André Studart; MEIRINHO, Augusto Grieco Sant’Anna. Manual de Direito Previdenciário. 3. ed. 

São Paulo: Saraiva. 2015. P. 859-896. 
42 Ibidem.  

* Na redação do artigo 21-A, § 1° e 2° - incluído pela Lei nº 12.470, de 2011 -, na Lei 8.742/93: Art. 21-A.  O 

benefício de prestação continuada será suspenso pelo órgão concedente quando a pessoa com deficiência exercer 

atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual. § 1o  Extinta a relação 

trabalhista ou a atividade empreendedora de que trata o caput deste artigo e, quando for o caso, encerrado o 

prazo de pagamento do seguro-desemprego e não tendo o beneficiário adquirido direito a qualquer benefício 

previdenciário, poderá ser requerida a continuidade do pagamento do benefício suspenso, sem necessidade de 

realização de perícia médica ou reavaliação da deficiência e do grau de incapacidade para esse fim, respeitado o 

período de revisão previsto no caput do art. 21. § 2o  A contratação de pessoa com deficiência como aprendiz 

não acarreta a suspensão do benefício de prestação continuada, limitado a 2 (dois) anos o recebimento 

concomitante da remuneração e do benefício. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8742.htm>. Acesso em 01 ago. 2016. 
43 CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de direito previdenciário. 16.ed. Rio 

de Janeiro: Forense. 2014. p.850. 
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Não havendo prévio requerimento administrativo, a data do início é a do ajuizamento 

da ação. Nesse sentido, segue decisão do TNU44: 

 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. CONCESSÃO. DATA DE 

INÍCIO DOBENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES DO 

STJ E DESTA TNU. INCIDENTE NÃO PROVIDO. DEVOLUÇÃODOS 

RECURSOS COM MESMO OBJETO ÀS TURMAS DE ORIGEM (ART. 

15, §§ 1º E3º RI/TNU). 1 - O ato formal da citação configura mero 

chamamento do réu a juízo à fim de que apresente resposta ao pedido 

exordial  que não interfere na constituição do direito pleiteado (STJ, 

TERCEIRA SEÇÃO, EREsp 964.318/GO, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJ 

5.10.2009). 2 - A comprovação em juízo do preenchimento dos pressupostos 

de fato do direito pleiteado implica a retroação dos efeitos, conforme o caso, 

à datado requerimento administrativo ou judicial que corresponde ao 

ajuizamento da ação, independentemente da data na qual se formalizou a 

citação. 3 - Na ausência de prévio requerimento administrativo, a data 

de início do benefício deve corresponder ao ajuizamento da ação, 

ressalvada a possibilidade de o magistrado, em face do contexto 

probatório que se apresentou no caso concreto, fixar termo inicial 

diverso, em respeito ao princípio do livre convencimento do juiz. 4 - 

Incidente conhecido e não provido, determinada a devolução dos recursos 

com mesmo objeto às Turmas de origem, a fim de que, nos termos do art. 15, 

§§ 1º e 3º do RI/TNU, mantenham ou promovam a adequação da decisão 

recorrida. (BRASIL, PEDILEF 132832120064013200 AM) (Grifo nosso). 
 

 Com relação ao valor do benefício, o artigo 203, inciso V da Constituição Federal de 

1988 fixa a renda mensal em um salário mínimo. Ademais, importante destacar que, nos 

termos do artigo 22 do Decreto 6.214/2007, o BPC não está sujeito a desconto de qualquer 

contribuição e não gera direito ao pagamento de abono anual. 

 

2.5. CESSAÇÃO E SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO 

 

A cada dois anos o benefício deve ser revisto para avaliação da continuidade das 

condições que lhe deram origem45. Dessa forma, no momento em que tais condições 

verificam-se superadas, o pagamento do benefício cessa46. 

                                                           
44 TNU - PEDILEF: 132832120064013200 AM, Relator: JUIZ FEDERAL ALCIDES SALDANHA LIMA, 

Data de Julgamento: 11/10/2011, Data de Publicação: DOU 25/11/2011). Disponível em: < 

http://tnu.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/20842880/pedido-de-uniformizacao-de-interpretacao-de-lei-federal-

pedilef-132832120064013200-am-tnu>. Acesso em: 19 jul. 2016. 
45 Art. 21 da LOAS. Lei 8.742/93. BRASIL. Lei n. 8.742 de 7 de dezembro de 1993. Dispõe sobre a 

organização da Assistência Social e dá outras providências. Brasília, 1993. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8742.htm>. Acesso em 01 ago. 2016. 
46 Inciso I, do art. 48 do Decreto 6.214/2007. BRASIL. Decreto 6.214 de 26 de setembro de 2007. Regulamenta 

o benefício da prestação continuada da assistência social devido à pessoa com deficiência e ao idoso de que 

trata a Lei n 8.742 de 7 de dezembro de 1993, e a Lei n. 10.741 de 1º de outubro de 2003. Brasília, 2007. 
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Além disso, de acordo com o artigo 48 do Decreto 6.214/2007, a cessação do 

benefício também ocorrerá: i. em caso de morte do beneficiário; ii. em caso de morte 

presumida ou de ausência do beneficiário, declarada em juízo; ou iii. em caso de constatação 

de irregularidade na sua concessão ou manutenção.          

O artigo 21-A da LOAS, incluído pela Lei 12.470/2011, prevê a suspensão pelo órgão 

concedente do benefício quando a pessoa com deficiência, inclusive na condição de 

microempreendedor individual, exercer atividade remunerada. Todavia, extinta esta relação 

trabalhista ou a atividade empreendedora e, quando for o caso, encerrado o prazo de 

pagamento do seguro-desemprego e não tendo o beneficiário adquirido direito a qualquer 

benefício previdenciário, poderá ser requerida a continuidade do pagamento do benefício 

suspenso, sem necessidade de realização de perícia médica ou reavaliação da deficiência e do 

grau de incapacidade para esse fim, respeitado o período de revisão de 2 anos, anteriormente 

mencionado. 

A respeito da cessação do benefício quando há atividade remunerada, Fábio Zambitte 

Ibrahim afirma que assim deve ser, uma vez que assistência social não se confunde com 

assistencialismo. Em suas palavras: 

 

Naturalmente, havendo a efetiva integração no mercado de trabalho, por 

meio de atividade remunerada, o benefício assistencial cessará. Não se deve 

confundir assistência social com assistencialismo. A proposta do sistema é, 

além de manter rendimento dignamente mínimo, fornecer aptidão 

profissional para que o percipiente do benefício possa garantir o próprio 

sustento. Como prevê a Constituição, a ordem social tem por base o trabalho 

(art. 193). Naturalmente, é possível, também nova concessão do benefício à 

pessoa que teve o BPC cessado para assumir trabalho remunerado, caso sua 

situação regrida novamente47. 
 

Não constituem, por sua vez, motivo de suspensão ou cessação do benefício da pessoa 

com deficiência o desenvolvimento das capacidades cognitivas, motoras ou educacionais e a 

realização de atividades não remuneradas de habilitação e reabilitação (Lei nº 12.435 de 

2011)48,  ou, a contratação de pessoa com deficiência como aprendiz. Permite-se a esta última 

situação, no entanto, o recebimento concomitante da remuneração e do benefício durante o 

limite de 2 anos. 

                                                                                                                                                                                     
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6214.htm>. Acesso em: 29 

jul. 2016. 
47 IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. 21.ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2015. p. 20-21. 
48 § 3° do art. 21 da LOAS. Lei 8.742/93. BRASIL. Lei n. 8.742 de 7 de dezembro de 1993. Dispõe sobre a 

organização da Assistência Social e dá outras providências. Brasília, 1993. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8742.htm>. Acesso em 01 ago. 2016. 
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Salienta-se que o referido benefício é intransferível, não gerando direito à pensão por 

morte aos herdeiros ou sucessores. Contudo, será pago a estes o valor do resíduo não recebido 

em vida pelo beneficiário (art. 23 do Decreto 6.214/2007). 

Isto posto, o próximo capítulo versará a respeito dos precedentes jurisprudenciais 

referente ao critério renda per capita familiar de um quarto do salário mínimo, previsto no art. 

20, § 3º, da Lei n. 8.742, de dezembro de 1993.  

O objetivo será demonstrar a evolução jurisprudencial dispensado ao tema, buscando 

enfatizar os principais questionamentos e implicações que estes julgados trouxeram ao BPC.  
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3. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL DO CRITÉRIO RENDA PER CAPITA E A 

INSEGURANÇA JURÍDICA GERADA. 

 

A Constituição Federal prevê no caput do art. 203 que a Assistência Social será 

prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuições à Seguridade Social, 

tendo como um de seus objetivos, elencado no inciso V, a garantia de um salário mínimo de 

benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso. 

A Constituição dispõe que a “necessidade” a este benefício mensal (o BPC), se faz 

presente quando o idoso ou a pessoa com deficiência não possui meios de prover à 

subsistência por si ou por sua família. 

 

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. 

(Grifo nosso) 
 

Como se observa da leitura da parte final do inciso V do artigo 203 acima transcrito, a 

Constituição Federal previu uma norma limitada que exigia que lei estabelecesse critérios 

para preceituar o que é “não possui meios de prover à subsistência por si ou por sua família”, 

afastando assim qualquer insegurança por parte dos julgadores de como se decidir do que 

seria esta “necessidade”, bem como impedindo tratamento desiguais aos requerentes. 

Assim, para tornar mais concreta e palpável esse critério constitucional, a Lei n. 8.742, 

de dezembro de 1993 (LOAS), que preceitua a organização da assistência social e 

regulamenta o comando constitucional, determinou que se enquadra nesta categoria (a de “não 

possui meios de prover à subsistência por si ou por sua família”) aquele cuja renda mensal 

familiar per capita seja inferior a ¼ do salário mínimo. 

 

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.  

§ 3o  Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com 

deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 

1/4 (um quarto) do salário-mínimo. (Grifo nosso) 
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O parâmetro escolhido, de ¼ de salário mínimo, desde a sua criação ensejou (e ainda 

enseja) várias discussões acerca da possível afronta ao preceito constitucional (art. 203, V da 

CF/88), pois, na prática, permitia (e permite) que situações de patente miserabilidade social 

fossem (e sejam) consideradas fora do alcance do benefício assistencial previsto 

constitucionalmente.49 

Além disso, como o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) está adstrito ao 

princípio da legalidade (art. 37 da CF/88), sua interpretação da lei é literal, de forma que 

haverá o indeferindo o BPC quando não houver o perfeito enquadramento ao requisito legal 

da renda per capita de ¼ de salário mínimo. Assim, mesmo quando a renda ultrapassa uma 

pequena diferença da prevista na norma, já há motivo para indeferir de plano o pedido.  

Neste sentido, como cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos direitos 

estabelecidos na Lei Orgânica da Assistência Social, devendo agir caso o direito dos 

necessitados não sejam respeitados (art. 31 da Lei 8.742/93 (LOAS)); em fevereiro de 1995, o 

Procurador Geral da República entendendo ser esse limitador quantitativo da renda per capita 

inconstitucional, ajuizou a Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.232/DF50, a qual será 

objeto de estudo no próximo tópico. 

 

3.1. POSIÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ADI 1.232/DF 

 

Em julgado, o Supremo Tribunal Federal (STF), em 27 de agosto de 1998, considerou 

constitucional a regra elencada no §3° do art. 20 da Lei 8.742/93, decidindo que a Lei 

Orgânica da Assistência Social traz hipótese objetiva de prestação assistencial do Estado51, 

conforme se extrai da ementa da decisão: 

 

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 

                                                           
49 VERONESE, Osmar; DOWNAR, Sandra. Direito previdenciário revisado/ Coordenado por Cleci Maria 

Dartora, Jane Lucia Wilhelm Berwanger e Melissa Folmann. Porto Alegre: Magister, 2014. p. 362. 
50 Ibidem. 
51 SANTOS, Denise Tanaka dos. Assistência social: O Critério de Necessidade. Florianópolis: Conceito 

editorial, 2013. p.143-167 
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ASSISTENCIAL DO ESTADO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.52 

(Grifo nosso) 

 

Importantes assuntos, no entanto, foram discutidos nesta ação, como o voto vencido 

do Ministro Relator Ilmar Galvão, in verbis: 

 

Com efeito, se se entender – como parece ter entendido a representação 

acolhida pelo Exmo Sr. Procurador Geral da República – que o §3° do art. 

20 da Lei n° 8.742, de 1993, esgota o rol das possibilidades de comprovação 

de falta de meios, para o deficiente se manter ou ser mantido por sua família, 

então, realmente, essa norma há de ser tida inconstitucional, na medida em 

que se terá revelado flagrantemente limitadora (“considera-se incapaz de 

prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência... a família cuja 

renda per capita seja inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo”) de 

garantia constitucional ilimitada (“a quem dela necessitar”). 

Entretanto, se se entender que o mesmo §3° do art. 20 da Lei federal n° 

8.742, de 1993, ao contrário de estar instituindo caso único de possibilidade 

de prova de tal falta de meios e de estar excluindo outras possibilidades, 

nada mais faz do que meramente instituir caso de JURIS ET DE JURE de 

insuficiência de meios familiares, para manutenção de portador de 

deficiência, então nenhuma inconstitucionalidade poderá ser entrevista53.  

 

Como se pode verificar, no entendimento do Ministro Ilmar Galvão, o §3° do art. 20 

da Lei Federal n° 8.742/93 apenas institui presunção absoluta, dispensados de qualquer 

comprovação, continuando os demais casos, no entanto, submetidos à regra geral de prova. 

Ou seja, a intenção da ordem constitucional não é deixar sem proteção aquelas pessoas que 

ultrapassam o teto estabelecido, pois estas, ainda assim, são consideradas hipossuficientes, 

precisando apenas demonstrar outros fatores probatórios indicativos de sua miserabilidade.  

Já o Min. Nelson Jobim, em oposição, entendeu que se a lei estabelecia o critério de 

¼, este devia ser respeitado. 

 

[...] compete à lei dispor a forma da comprovação. Se o legislador 

resolver criar outros mecanismos de comprovação, é 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 

                                                           
52 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 1232/DF. Brasília, 2001. 

Publicado no DJ 01 jun. 2001. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+1232

%2ENUME%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+1232%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&

url=http://tinyurl.com/bk7mlrv>. Acesso em 17 ago. 2016. 
53 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 1232/DF. Brasília, 2001. 

Publicado no DJ 01 jun. 2001. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=1232&processo=1232>. 

Acesso em: 18 ago. 2016. 
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porque, mesmo que se interprete assim, não se trata de autonomia de direito 

algum, pois depende da existência da lei, da definição54. (Grifo nosso). 

 

Seguindo o posicionamento do Min. Nelson Jobim, por maioria dos votos, os 

ministros julgaram improcedente a ação ADI 1.232/DF, entendendo que competiria a lei 

determinar a forma de comprovação, de modo que se o legislador resolveu criar àquela forma 

(renda per capita inferior a ¼ do salário mínimo), nesse caso, então, deverá ser observada e 

cumprida, não havendo, portanto, interpretação conforme possível, uma vez que sua definição 

dependerá de lei. 

Em que pese a decisão da ADI 1.232/DF, pela constitucionalidade do art. 20, §3°da 

Lei 8.742/93, os votos acima expostos foram na prática um marco para a existência de duas 

interpretações distintas à lei infraconstitucional: a. pela estrita aplicação do critério; e, b. pela 

possibilidade de se comprovar, mediante provas, a miserabilidade no caso concreto. 

Atualmente, decisões proferidas em sede de ação direta de inconstitucionalidade 

apresentam caráter vinculante aos órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública. No 

entanto, como a lei que regula o caráter vinculante apenas surgiu em 10 de novembro de 1999 

(Lei n. 9.868), a ADI 1.232/DF tendo sido publicada em período anterior, em 27 de agosto de 

1998, não possui qualquer efeito vinculante.55 

Diante dessa situação, muitos magistrados frequentemente passaram a utilizar outros 

meios de provas e inclusive o seu entendimento pessoal para comprovar o estado de 

miserabilidade do assistido em cada caso concreto; contornando, assim, o critério objetivo 

estabelecido pela LOAS.56 

 

3.2. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

O posicionamento dos julgadores, referido no item anterior, também se justifica por 

conta do Superior Tribunal de Justiça, que desde o final da década de 90, tem entendido que o 

critério do §3°, do art. 20, da LOAS, não é o único válido para aferir a miserabilidade. Nesse 

                                                           
54 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 1232/DF. Brasília, 2001. 

Publicado no DJ 01 jun. 2001. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=1232&processo=1232>. 

Acesso em: 18 ago. 2016. 
55 PEDRON, Daniele Muscopf. A (in)constitucionalidade do critério de miserabilidade na concessão do 

benefício assistencial (LOAS) a pessoas com deficiência. Publicado na Revista CEJ, Brasília, n°33, p.54-61, 

abr./jun., 2006. Disponível em: <http://www.deficienteciente.com.br/a-inconstitucionalidade-do-criterio-de-

miserabilidade-na-concessao-do-beneficio-assistencial-loas-a-pessoas-com-deficiencia.html>. Acesso em 18 

ago. 2016. 
56 VERONESE, Osmar; DOWNAR, Sandra. Direito previdenciário revisado/ Coordenado por Cleci Maria 

Dartora, Jane Lucia Wilhelm Berwanger e Melissa Folmann. Porto Alegre: Magister, 2014. p. 364. 
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sentido segue o Recurso Especial n. 222.778/SP do Superior Tribunal de Justiça; Relator 

Ministro Edson Vidigal, Quinta Turma, Data do Julgamento 04/11/1999, Data da Publicação 

29/11/199957: 

 

PREVIDENCIÁRIO. RENDA MENSAL VITALÍCIA – CF, ART. 203, V. 

LEI 8.742/93. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. RENDA FAMILIAR 

INFERIOR A ¼ DO SALÁRIO MÍNIMO. INTERPRETAÇÃO 

CONFORME A CONSTITUIÇÃO. 1 - Órgão responsável pela execução e 

manutenção dos benefícios de prestação continuada, é o INSS parte legítima 

para figurar no pólo passivo de ação buscando o recebimento de Renda 

Mensal Vitalícia. 2 – A Lei 8.742/93, Art. 20, § 3º, quis apenas definir que a 

renda familiar inferior a ¼ do salário mínimo é, objetivamente considerada, 

insuficiente para a subsistência do idoso ou portador de deficiência; tal 

regra não afasta, no caso em concreto, outros meios de prova da 

condição de miserabilidade da família do necessitado. 3 – Recurso não 

conhecido. 

(Grifo nosso) 

 

No caso em análise, o Tribunal Regional da 3° Região concedeu à autora o benefício 

de prestação continuada, mesmo ela não apresentando o requisito econômico do ¼ de salário 

mínimo na renda per capita familiar. Por conseguinte, o INSS, alegando violação expressa ao 

§ 3º, da Lei n. 8.742, de dezembro de 1993, interpôs Recurso Especial, que não foi conhecido 

pelo STJ. 

Vislumbra-se do julgado que a afirmação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido 

de ser possível aferir o caráter socioeconômico por outros meios provatórios além do previsto 

na LOAS, não estando o julgador, portanto, impedido de analisar outros elementos que 

caracterizem a real situação financeira da família do idoso ou da pessoa com deficiência.  

Diversas decisões do STJ seguiram no mesmo sentido, transcrevendo-se apenas outras 

duas em caráter exemplificativo: 

 

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. 

PREQUESTIONAMENTO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO DA 

PRESTAÇÃO CONTINUADA. REQUISITOS LEGAIS. ART. 20, § 3º, DA 

LEI Nº 8.742/93. I - O recurso especial não deve ser conhecido quanto à 

questão que não foi especificamente enfrentada pelo e. Tribunal a quo, dada 

a ausência do necessário prequestionamento. Necessidade de se opor 

embargos declaratórios para prequestionar a matéria, mesmo em se tratando 

de questões surgidas no v. acórdão vergastado (Súmulas 282 e 

356/STF//RSTJ 30/341). II - A assistência social foi criada com o intuito de 

                                                           
57 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 222778 SP 99/0061858-0. Brasília, 1999. 

Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/ita/documento/mediado/?num_registro=199900618580&dt_publicacao=29-11-

1999&cod_tipo_documento=&formato=PDF>. Acesso em 20 ago. 2016. 
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beneficiar os miseráveis, pessoas incapazes de sobreviver sem a ação da 

Previdência. III - O preceito contido no art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93 não é 

o único critério válido para comprovar a condição de miserabilidade 

preceituada no artigo 203, V, da Constituição Federal. A renda familiar per 

capita inferior a 1/4 do salário-mínimo deve ser considerada como um limite 

mínimo, um quantum objetivamente considerado insuficiente à subsistência 

do portador de deficiência e do idoso, o que não impede que o julgador 

faça uso de outros fatores que tenham o condão de comprovar a 

condição de miserabilidade da família do autor. Precedentes. Recurso não 

conhecido. 

(STJ - REsp: 435871 SP 2002/0062858-7, Relator: Ministro FELIX 

FISCHER, Data de Julgamento: 19/09/2002, T5 - QUINTA TURMA, Data 

de Publicação: DJ 21/10/2002).58 (Grifo nosso) 

 

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, inciso V, da Constituição Federal, e regulamentado 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 § 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. 

Recurso 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)59  

(Grifo nosso) 

 

Além disso, a própria Turma Nacional de Uniformização (TNU) de Jurisprudência dos 

Juizados Especiais Federais chegou a consolidar em súmula (Súmula 11, hoje cancelada), o 

entendimento segundo o qual a renda mensal per capita familiar, superior a ¼ (um quarto) 
                                                           
58 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 435871 SP 2002/0062858-7. Brasília, 2002. DJE. 

De 21/10/2002. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=524870&num_reg

istro=200200628587&data=20021021&tipo=5&formato=PDF>. Acesso em 20 ago. 2016.  
59 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 841060 SP 2006/0080371-8. Brasília, 2007. 

Publicado no DJ de 25 de junho de 2007. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=3183927&num_re

gistro=200600803718&data=20070625&tipo=5&formato=PDF>.  Acesso em: 20 ago. 2016. 
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do salário mínimo, não impede a concessão do benefício assistencial previsto no art. 20, § 3º 

da Lei nº. 8.742 de 1993, desde que comprovada, por outros meios, a miserabilidade do 

postulante.60 

Assim, albergando-se nas decisões do STJ, na súmula da TNU e compreendendo que a 

ADI 1.232/DF não inviabilizava o exame da miserabilidade nos casos concretos, houve 

diversos deferimentos judiciais do BPC a pessoas que não comprovavam objetivamente o 

requisito previsto na LOAS. 

Essas decisões originaram no STF várias reclamações por parte do INSS61, levando o 

Supremo Tribunal Federal rever seu posicionamento acerca da intransponibilidade do critério 

objetivo, o que será abordado abaixo. 

 

3.3. REANÁLISE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

  

A princípio, o STF manteve o seu entendimento, julgando procedente as reclamações 

ajuizadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS - para cassar decisões proferidas 

pelas instâncias jurisdicionais inferiores que concediam o benefício assistencial, as quais 

entendiam que o requisito definido pelo § 3° do art. 20 da Lei n° 8.742/93 não é exaustivo e 

que, portanto, o estado de miserabilidade poderia ser comprovado por outros meios de prova 

(Rcl. 2.323/PR (Min. Rel. Eros Grau; DJ 20.05.2005) e Rcl. 2.303/RS (Min. Rel. Ellen 

Gracie; DJ 01.04.2005)).62 

No entanto, a partir do ano de 2006, decisões monocráticas de Ministros do Supremo 

Tribunal Federal passaram a rever anteriores posicionamentos.63 

 

 

                                                           
60 BRASIL. Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. “Súmula 11”. In: Site do 

Conselho da Justiça Federal. Disponível em: 

<http://www.jf.jus.br/phpdoc/virtus/sumula.php?nsul=11&PHPSESSID=3dr384s1is4ncin35nq26gcp02>. 

Acesso em: 20 ago. 2016. 
61 SANTOS, Denise Tanaka dos. Assistência social: O Critério de Necessidade. Florianópolis: Conceito 

editorial, 2013. p.143-167 
62 Informações retiradas das Reclamações 2.323 e 2.303.  

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação 2.323. Brasília, 2005. Publicado no DJ-96 de 20/05/2005. 

Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2116912>. Acesso 

em: 02 nov. 2016. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação 2.303. Brasília, 2005. Publicado no DJ-62 de 01/04/2005. 

Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=2303&classe=Rcl-

AgR&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M>. Acesso em: 02 nov. 2016. 
63 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação 4374. Brasília, 2013. Publicado no DJE 04 set. 2013. 

Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2382733>. Acesso 

em 01 set. 2016. 
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3.3.1. Reclamações no STF 

 

No julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 3805/SP do Supremo 

Tribunal Federal, publicado em 21/08/2009, a Relatora Min. Cármen Lúcia negou provimento 

ao agravo reconhecendo a possibilidade de aferição da miserabilidade da família do idoso ou 

pessoa com deficiência por outros meios probatórios. Veja-se a ementa do julgado:  

 

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. BENEFÍCIO DE 

AMPARO ASSISTENCIAL. ART. 20 DA LEI N. 8.742/1993. ALEGADO 

DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.232/DF. NÃO CUMPRIMENTO DO 

REQUISITO EXIGIDO NO ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO 

DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Os fundamentos da decisão 

agravada não foram impugnados pelo Agravante, que se limitou a reiterar os 

argumentos apresentados na inicial. Precedentes. 2. Decisão agravada 

mantida pelos seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental ao qual se 

nega provimento.64 
 

A Reclamação foi ajuizada pelo INSS contra o Juízo da 3ª Vara da Comarca de 

Jaboticabal, que concedeu o BPC à requerente, sobre o argumento de que o Juízo Reclamado 

não teria observado o requisito previsto no § 3º, do art. 20 da Lei nº. 8.742/1993, atuando de 

forma contrária ao julgado na Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.232/DF. 

A ministra negou seguimento à Reclamação ao fundamento de que: 

 

A miséria constatada pelo juiz é incompatível com a dignidade da pessoa 

humana, princípio garantido no art. 1º, inc. III, da Constituição da República; 

e a política definida a ignorar a miserabilidade de brasileiros é incompatível 

com os princípios postos no art. 3º e seus incisos da Constituição; e a 

negativa do Poder Judiciário em reconhecer, em caso concreto, a situação 

comprovada e as alternativas que a Constituição oferece para não deixar 

morrer à mingua algum brasileiro é incompatível com a garantia da 

jurisdição, a todos assegurada como direito fundamental (art. 5°, inc. XXXV, 

da Constituição da República). 

Portanto, não apenas não se comprova afronta à autoridade de decisão do 

Supremo Tribunal na sentença proferida, como, ainda, foi exatamente para 

dar cumprimento à Constituição da República, de que é guarda este Tribunal, 

que se exarou a sentença na forma que se pode verificar até aqui.65 

 

                                                           
64 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental na Reclamação n. 3805 SP. Publicado no DJe – 157 

de 21 de agosto de 2009. Brasília, 2009. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28Rcl%24%2ESCLA%2E+E+3805%

2ENUME%2E%29+OU+%28Rcl%2EACMS%2E+ADJ2+3805%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url

=http://tinyurl.com/bn2ugmf>. Acesso em: 30 ago. 2016. 
65 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação n. 3805. Brasília, 2009. Publicado no DJe-157 de 

21/08/2009. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2321977. Acesso em 30 ago. 2016.  
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Diante da negativa à Reclamação, o Agravo Regimental da Reclamação foi interposto 

pelo INSS, contudo a Ministra Carmen Lúcia manteve a decisão agravada pelos seus próprios 

fundamentos e votou no sentido de negar provimento ao Agravo Regimental, reconhecendo, 

assim, indiretamente, a possibilidade de aferição da miserabilidade por outros meios 

probatórios. 

O Ministro Sepúlveda Pertence, por sua vez, na Rcl. 4.280/RS, DJ 30.06.2006 

enfatizou, em análise de decisões que concederam o benefício com base em legislação 

superveniente à Lei 8.742/93, que as decisões reclamadas não declararam a 

inconstitucionalidade do § 3º do art. 20 dessa lei, mas apenas interpretaram o dispositivo em 

conjunto com a legislação posterior, a qual não foi objeto da ADI 1.232/DF.66 

Na Rcl. n° 4.164/RS (DJ 29.05.2006), o Ministro relator, Marco Aurélio, mesmo 

negando provimento à Reclamação, deixou claro seu posicionamento no sentido da 

insuficiência dos critérios definidos pelo § 3° do art. 20 da Lei n° 8.742/93 para fiel 

cumprimento do art. 203, inciso V, da Constituição.67 

A Reclamação mais comentada, no entanto, é a de n°4.374/PE68, a qual foi conhecida 

e julgada pelo Tribunal Pleno no dia 18 de abril de 2013 (mesma época do julgamento dos 

Recursos Extraordinários - 567.985/MT e 580.963/PR - que serão mencionados a seguir); de 

relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 

Nessa Reclamação, julgada improcedente, o STF passou a entender que embora o 

critério de aferição de miserabilidade de ¼ do salário mínimo seja constitucional, o referido 

preceito não precisava ser o único a ser observado pelo julgador. 

Nas palavras do Ministro Relator: 

 

[...] Não se declara a inconstitucionalidade do art. 20, § 3°, da Lei n° 

8.742/93, mas apenas se reconhece a possibilidade de que esse parâmetro 

objetivo seja conjugado, no caso concreto, com outros fatores indicativos 

do estado de penúria do cidadão. Em alguns casos, procede-se à 

                                                           
66 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação 4280 / RS. Brasília, 2006. Publicado no DJ de 30 de junho 

de 2006. Disponível em 

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28Rcl%24%2ESCLA%2E+E+4280%

2ENUME%2E%29+NAO+S%2EPRES%2E&base=baseMonocraticas&url=http://tinyurl.com/c8y7hqx>. 

Acesso em: 30 ago. 2016  
67 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação 4164. Brasília, 2006. Publicado no DJ 29 maio de 2006. 

Disponível em: < 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28Rcl%24%2ESCLA%2E+E+4164%2

ENUME%2E%29+NAO+S%2EPRES%2E&base=baseMonocraticas&url=http://tinyurl.com/lcc2278>. Acesso 

em 01 set. 2016. 
68 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação 4374. Brasília, 2013. Publicado no DJE-173 04 set. 2013. 

Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2382733>. Acesso 

em 01 set. 2016.  
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interpretação sistemática da legislação superveniente que estabelece critérios 

mais elásticos para a concessão de outros benefícios assistenciais. (Grifo 

nosso). 

 

O ministro ainda observou que ao longo dos anos houve uma “proliferação de leis que 

estabeleceram critérios mais elásticos para a concessão de outros benefícios assistenciais” 

(BRASIL. Reclamação 4.374/PE), citando diversas normas 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; e o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03). 

Aos olhos do relator, essas leis passaram a estabelecer o valor de meio salário mínimo 

como referência para a aferição da renda familiar per capita, permitindo, indiretamente, a 

instituição de outros parâmetros para a concessão do benefício assistencial. 

 

Abria-se, com isso, mais uma porta para a concessão do benefício 

assistencial fora dos parâmetros objetivos fixados pelo art. 20 da LOAS. 

Juízes e tribunais passaram a estabelecer o valor de ½ salário mínimo como 

referência para a aferição da renda familiar per capita 

[...] 

O Tribunal parece caminhar no sentido de se admitir que o critério de 1/4 do 

salário mínimo pode ser conjugado com outros fatores indicativos do estado 

de miserabilidade do indivíduo e de sua família para concessão do benefício 

assistencial de que trata o art. 203, inciso V, da Constituição.69 

 

Com esses argumentos, o Ministro Gilmar Mendes votou pela improcedência da 

Reclamação, flexibilizando o critério renda per capita pelos intérpretes da lei, sem 

determinar, no entanto, a nulidade da norma.70 

Segue ementa da Reclamação71: 

 

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 critérios para que o 

benefício mensal de um salário mínimo fosse concedido aos portadores de 

                                                           
69 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação 4374. Brasília, 2013. Publicado no DJE-173 04 set. 2013. 

Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2382733>. Acesso 

em 01 set. 2016. 
70 BOCHENEK, Antônio César e NASCIMENTO, Márcio Augusto. Juizados Especiais federais Cíveis & Casos 

Práticos. 2ª.ed. Curitiba: Juruá, 2014. p. 318-330. 
71  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação 4374. Brasília, 2013. Publicado no DJE-173 04 set. 2013. 

Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2382733>. Acesso 

em 01 set. 2016. 
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deficiência e aos idosos que comprovassem 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. Reclamação como instrumento de (re) interpretação da decisão 

proferida em controle de constitucionalidade abstrato.  

Preliminarmente, arguido o prejuízo da reclamação, em virtude do prévio 

julgamento dos recursos extraordinários 580.963 e 567.985, o Tribunal, por 

maioria de votos, conheceu da reclamação.  

O STF, no exercício da competência geral de fiscalizar a compatibilidade 

formal e material de qualquer ato normativo com a Constituição, pode 

declarar a inconstitucionalidade, incidentalmente, de normas tidas como 

fundamento da decisão ou do ato que é impugnado na reclamação. Isso 

decorre da própria competência atribuída ao STF para exercer o denominado 

controle difuso da constitucionalidade das leis e dos atos normativos.  

A oportunidade de reapreciação das decisões tomadas em sede de controle 

abstrato de normas tende a surgir com mais naturalidade e de forma mais 

recorrente no âmbito das reclamações. É no juízo hermenêutico típico da 

reclamação - no “balançar de olhos” entre objeto e parâmetro da 

reclamação - que surgirá com maior nitidez a oportunidade para evolução 

interpretativa no controle de constitucionalidade.  

Com base na alegação de afronta a determinada decisão do STF, o Tribunal 

poderá reapreciar e redefinir o conteúdo e o alcance de sua própria decisão. 

E, inclusive, poderá ir além, superando total ou parcialmente a decisão-

parâmetro da reclamação, se entender que, em virtude de evolução 

hermenêutica, tal decisão não se coaduna mais com a interpretação atual da 

Constituição.  

4. 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 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 a 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.  
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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).  

5. Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de 

nulidade, do art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993.  

6. Reclamação constitucional julgada improcedente. 

(Grifo do original). 

 

A Reclamação, no entendimento do Ministro Relator, é meio de redefinir o conteúdo e 

alcance, e até mesmo levar à superação, total ou parcial de antiga decisão: Como é sabido, a 

evolução interpretativa no âmbito do controle de constitucionalidade pode resultar na 

declaração de inconstitucionalidade de lei anteriormente declarada constitucional. 

Dessa forma, diante dos indeferimentos das reclamações propostas pelo INSS e a 

respectiva possibilidade de se reinterpretar decisões anteriormente concedidas, apontou-se, 

dentro do próprio STF um início ao esvaziamento da decisão tomada na ADI n. 1.232/DF. 

Contudo, como a polêmica permanecia sem um fim, a questão chegou novamente ao STF em 

sede de Recursos Extraordinários n. 567.985/MT e 580.963/PR, os quais serão objeto de 

considerações no item a seguir72. 

 

3.3.2. Recursos Extraordinários n. 567.985/MT e 580.963/PR 

  

O RE n. 567.985/MT, de relatoria do Min. Marco Aurélio, teve como principal tema 

de análise o § 3º do art. 20 da Lei n. 8.742, de dezembro de 1993, enquanto que o RE 

580.963/PR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, apreciou a “in” ou constitucionalidade do 

artigo 34 do Estatuto do Idoso.  

Diante da importância desses julgados é apresentado um breve exame de cada um dos 

Recursos Extraordinários. 

No RE n. 567.985/MT73, o Ministro Marco Aurélio introduz seu relatório afirmando 

que o objetivo do constituinte no artigo 203, inciso V, da Carta da República, foi único: 

conferir proteção social àqueles incapazes de garantir a respectiva subsistência. Assim, para 

uma adequada interpretação do benefício assistencial, é imprescindível o envolvimento de 

                                                           
72 Nota: Esses recursos foram julgados pelo Pleno do Tribunal em seção conjunta em 17 e 18 de abril de 2013. 
73 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 567985 / MT. Brasília, 2013. Publicado no 

DJE n. 194 de 03 out. 2013. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2569060 >. Acesso em:  01 set. 

2016. 
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preceitos como os relativos à dignidade humana, à solidariedade social, à erradicação da 

pobreza e à assistência aos desamparados.  

 

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

inclusivo e fraternal, fez constar o benefício assistencial previsto no artigo 

203, inciso V, da Carta da República. É uma especialização dos princípios 

maiores da solidariedade social e da erradicação da pobreza, versados no 

artigo 3º, incisos I e III, do Diploma Maior. Concretiza a assistência aos 

desamparados, estampada no artigo 6º, cabeça, da Carta Federal. Daí 

ostentar a natureza de direito fundamental74.  

 

Em seguida atesta que o Tribunal, em 1998, ao declarar a constitucionalidade do 

dispositivo da Lei nº 8.742/1993 na ADI 1232/DF, o fez a partir do valor do salário mínimo 

que à época do julgamento consistia em parâmetro razoável. Entretanto, reconhece que com o 

avanço da inflação e os reajustes do mínimo, outra situação fática se desenha, apresentando-se 

absolutamente discrepante dos objetivos constitucionais. 

 

Mostra-se patente que o artigo 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93, embora não seja, 

só por si, inconstitucional, gerou situação concreta de inconstitucionalidade. 

A incidência da regra traduz falha no dever, criado pela Carta, de plena e 

efetiva proteção dos direitos fundamentais, resultante da eficácia positiva de 

tais direitos, cuja concretização é condição essencial à construção de uma 

sociedade mais justa e, portanto, civilizada75. 

 

Diante da situação, o ministro propõe uma solução hermenêutica à questão. Assinala 

que o critério de ¼ do salário mínimo pode ser conjugado com outros fatores indicativos do 

estado de miserabilidade do indivíduo e de sua família. Ou seja, o critério da renda per capita 

não é inconstitucional, todavia, ante razões excepcionais devidamente comprovadas, pode o 

Juízo superar a norma legal. 

 

Em síntese, consigno que, sob o ângulo da regra geral, deve prevalecer o 

critério fixado pelo legislador no artigo 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93. Ante 

razões excepcionais devidamente comprovadas, é dado ao intérprete do 

Direito constatar que a aplicação da lei à situação concreta conduz à 

inconstitucionalidade, presente o parâmetro material da Carta da República, 

qual seja, a miserabilidade, assim frustrando os princípios observáveis – 

                                                           
74 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 567985 / MT. Brasília, 2013. Publicado no 

DJE n. 194 de 03 out. 2013. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2569060 >. Acesso em:  01 set. 
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75 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 567985 / MT. Brasília, 2013. Publicado no 

DJE n. 194 de 03 out. 2013. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2569060 >. Acesso em:  01 set. 

2016. 



45 

 

solidariedade, dignidade, erradicação da pobreza, assistência aos 

desemparados. Em tais casos, pode o Juízo superar a norma legal sem 

declará-la inconstitucional, tornando prevalecentes os ditames 

constitucionais. (BRASIL, Recurso Extraordinário n. 567.985/MT). 

 

Esclarece ainda que não comunga com a óptica do colegiado prolator da decisão 

recorrida, no sentido da derrogação do artigo 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93 pelas Leis nº 

9.533/1997 e nº 10.689/2003, que adotam meio salário mínimo. 

 

Vale frisar que não comungo com a óptica do colegiado prolator da decisão 

recorrida, no sentido da derrogação do artigo 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93 

pelas Leis nº 9.533/1997 e nº 10.689/2003. Consoante salienta a União, 

embora o critério objetivo de aferição da miserabilidade adotado mediante as 

referidas leis seja diverso – meio salário mínimo –, o fato é que se destinam 

a outros tipos de benefícios – a primeira cuida de programa de renda mínima 

municipal e a segunda do programa nacional de alimentação, ambos com 

menor alcance. Na Lei nº 9.533/1997, o valor do benefício é bem inferior ao 

salário mínimo, sendo o patamar inicial estabelecido em R$ 15,00 (artigo 1º, 

§ 4º). Na Lei nº 10.689/2003, não há sequer a fixação de quantia, deixando-

se tal tarefa a cargo do Poder Executivo (artigo 2º, inciso III). (BRASIL, 

Recurso Extraordinário n. 567.985/MT). 

 

O Ministro Teori Zavascki, no RE n. 567.985/MT, segue o entendimento do relator e 

em relação a este último assunto mencionado, complementa: 

 
Ainda que se admitisse ter havido a afirmada revogação, por 

incompatibilidade com as Leis supervenientes de 1993 e de 2003, é certo 

que, a partir de 2011, a norma alegadamente revogada foi restaurada, por 

força do que estabeleceu a Lei 12.470/2011, que, no seu art. 3º, lhe deu a 

seguinte redação (destinada a adaptar o seu texto à Convenção de Nova 

Iorque sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência – Decreto 

6.949/2009): “§ 3º Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa 

com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior 

a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo”. (BRASIL, Recurso Extraordinário n. 

567.985/MT). 

 

O Ministro Gilmar Mendes, por sua vez, louvou o voto do Ministro Marco Aurélio, 

mas, diferentemente deste, caminha no sentido de declarar a inconstitucionalidade sem 

pronúncia da nulidade, tendo a Ministra Rosa Weber compreendido dessa mesma forma: 

 

Endosso a compreensão do Ministro Gilmar no sentido de declarar a 

inconstitucionalidade, porque estamos no caminho da inconstitucionalidade, 

ela não se tornou, ela está em vias de se tornar inconstitucional, e, por isso, 

sem decretar a ação de nulidade. (BRASIL, Recurso Extraordinário n. 

567.985/MT). 
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O Ministro Lewandowski também admite a possibilidade dos julgadores analisarem a 

miserabilidade diante do caso concreto, sem no entanto, a necessidade de se declarar a 

inconstitucionalidade do critério de ¼ da renda per capita. Contudo, traz ao Recurso 

Extraordinário 567.985/MT um assunto importante: a afronta ao princípio da legalidade e das 

questões orçamentárias, que, embora não tenham sido analisados pelos demais ministros, 

merece ser listado: 

 

Na verdade, o Congresso Nacional estabeleceu uma política pública; boa ou 

má, é uma política pública. E as políticas públicas são instituídas pelo 

Congresso Nacional em conjunto com o Poder Executivo, e não cabe, em 

princípio, ao Poder Judiciário imiscuir-se nessa área, estabelecer políticas 

públicas. A política pública com relação ao idoso foi exatamente 

estabelecida por essa Lei 8.742, no seu artigo 20, § 3º.  

O INSS, em suas contrarrazões, traz argumentos que me parecem também 

extremamente relevantes. Quais são eles? Em primeiro lugar, que o acórdão 

recorrido teria afrontado o princípio da legalidade, porque claramente essa 

política pública está expressa na lei, e compete ao Congresso Nacional rever 

a lei a seu talante, como representante da soberania nacional, e verificar se 

está, ou não, defasada ao longo do tempo, com relação à realidade 

econômica em que vivemos, a independência dos Poderes e o princípio da 

reserva legal. Mas há mais, Senhor Presidente. Permita-se apenas concluir. 

Há um dado também trazido à colação pelo recorrente, o Instituto Nacional 

de Previdência Social, que é o seguinte: a afronta ao princípio da fonte de 

custeio, que está abrigado no artigo 195, § 5º, da Constituição Federal. O que 

diz esse artigo, com todas as letras?  

"§ 5º - Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, 

majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total."  

Por que isso? Porque, nessa crise mundial econômica que estamos vivendo, a 

primeira vítima é sempre a previdência social dos países, quer sejam eles 

desenvolvidos, quer sejam subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. O que 

está ocorrendo é que realmente - e nós vemos isso no mundo todo - os 

benefícios previdenciários são os primeiros a serem cortados. E nós vivemos 

uma crise mundial que está se aproximando, lamentavelmente, do nosso 

País. E há um fenômeno demográfico interessante, está havendo uma 

mudança no perfil demográfico no sentido de que há o aumento de pessoas 

idosas, sobretudo nos países avançados, mais desenvolvidos 

economicamente e em desenvolvimento. Isso está acontecendo no Brasil 

também. Se nós aumentarmos ou deixarmos ao magistrado local criar, ao seu 

talante, um benefício previdenciário sem observar o que dispõe o artigo 195, 

§ 5º, da Constituição, sem indicar recursos, o Brasil irá à falência, irá à 

bancarrota. (BRASIL, Recurso Extraordinário n. 567.985/MT). 

 

Após esses diversos apontamentos, o Recurso Extraordinário n. 567.985/MT declarou, 

em 2013, a inconstitucionalidade parcial do § 3º, do art. 20, da Lei n. 8.742, sem pronúncia da 

nulidade. 
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 O RE n. 580.963/PR76, por seu turno, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, negou 

provimento ao recurso declarando a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 34, da 

Lei n. 10.741, de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso). 

Como dito anteriormente, segundo o Estatuto do Idoso, o valor do benefício 

assistencial concedido a um membro da família (após preenchimento dos requisitos idade e 

miserabilidade), não entra no cômputo da renda per capita familiar para concessão do mesmo 

benefício a outro membro. Contudo, a Lei não estendeu essa interpretação à pessoa com 

deficiência.  

 

Art. 34. Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não possuam 

meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é 

assegurado o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos termos da Lei 

Orgânica da Assistência Social – Loas. 

Parágrafo único. O benefício já concedido a qualquer membro da família nos 

termos do caput não será computado para os fins do cálculo da renda 

familiar per capita a que se refere a Loas77.  

(Grifo nosso). 

 

O que acontecia era o seguinte: em uma família composta por dois idosos, recebendo 

um deles o benefício assistencial da LOAS, poderia o outro idoso requerer o BPC sem que o 

valor do benefício já concedido entrasse no cálculo para fins de aferição da condição de 

miserabilidade da família. Por outro lado, em uma família de duas pessoas com deficiência, 

onde um deles recebesse o BPC, o outro, neste caso, não poderia requerer o benefício 

assistencial da LOAS, pois não era excluído aquele valor do cálculo da renda familiar para 

fins de concessão do BPC à pessoa com deficiência.  

Além disso, em situação semelhante, de uma família de dois idosos, ou de duas 

pessoas com deficiência, ou um idoso e uma pessoa com deficiência, onde um deles recebesse 

do regime previdenciário uma aposentadoria no valor de um salário mínimo, o outro não teria 

direito de receber o BPC, pois o valor da renda per capita familiar teria ultrapassado ao teto 

de ¼ do salário mínimo previsto na LOAS, uma vez que, embora o valor do benefício de 

prestação continuada e do benefício previdenciário sejam o mesmo, de um salário mínimo, a 

aposentadoria da previdência seria levada em consideração nos cálculos da renda familiar.  

                                                           
76  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 580963/PR. Brasília, DF, Publicado no DJe-

225 de 14/11/2013. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2602629>. Acesso em: 01 set. 

2016. 
77 Art. 34 da Lei 10.741/03. BRASIL. Lei n. 10.741 de 1° de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso 

e dá outras providências. Brasília, 2003. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/2003/L10.741.htm>. Acesso em 01 ago. 2016. 
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Verificava-se uma incoerência na lei, pois, mesmo sendo os beneficiários pessoas 

diferentes (idoso e pessoa com deficiência) ou os benefícios provenientes de regimes 

diferentes (previdência – regime geral - e assistência – BPC -, ambos no valor de um s.m.), 

trata-se de duas famílias que se encontram com a mesma situação econômica. Havendo, 

portanto, evidente violação ao princípio da isonomia nos dois casos narrados. 

Nesta linha de raciocínio, doutrina, jurisprudência e por fim, o STF, no Recurso 

Extraordinário n° 580.963/PR, observando o princípio da isonomia, entenderam razoável 

aplicar, por analogia, o dispositivo para estender à pessoa com deficiência a exclusão do 

cálculo da renda per capita o benefício de prestação continuada recebido por qualquer 

membro. Ainda neste avanço jurisprudencial, contemplou-se o idoso e a pessoa com 

deficiência a exclusão do cálculo da renda per capita mensal o benefício previdenciário no 

valor de um salário mínimo recebido por qualquer membro da família. Ou seja, entendeu ser 

possível a aplicação da mesma medida, excluindo do cálculo da renda mensal os valores de 

benefício assistencial e/ou benefício previdenciário de um salário mínimo já concedido a 

qualquer membro da família. 

Nas palavras do Ministro relator, Gilmar Mendes:  

 

O argumento que estou expendendo, Presidente, é exatamente o de que essas 

situações não são díspares. Tanto faz receber LOAS um e outro, como 

receber LOAS e um outro benefício mínimo, porque não há diferenciação 

para fins de isonomia, que é o que o juiz, no caso concreto, e o juizado 

especial decidiram. (BRASIL, Recurso Extraordinário n. 580963/PR). 

 

Portanto, no Recurso Extraordinário n° 580.963/PR foi declarada a 

inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 34, da Lei n. 10.741, de outubro de 2003, 

uma vez que, o referido dispositivo acabou por contemplar exclusivamente o idoso que recebe 

LOAS. 

No sentido, segue decisões78 do TRF da 3ª Região: 

 

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. 

REQUISITOS COMPROVADOS. ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

ESTATUTO DO IDOSO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. 

POSSIBILIDADE. AGRAVO LEGAL IMPROVIDO. - O Benefício de 

Prestação Continuada da Assistência Social está lastreado no artigo 203, 

inciso V, da Constituição Federal, cuja regulamentação se deu pela Lei 

                                                           
78 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 3ª Região – 7ª Turma. Ação Cível n. 0027246-10.2009.4.03.9999. 

Brasília, DF. Pubalicado no Diário de Justiça de 06 fev.2013. BRASIL. Tribunal Regional Federal da 3ª Região 

– 8ª Turma. Ação Cível n. 00285885120124039999. Brasília, DF. Publicado no Diário de Justiça de 07 dez. 

2012. 
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Orgânica da Assistência Social - LOAS n° 8.742/1993, nos artigos 20 a 21-A 

e consiste na garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com 

deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que estejam em condição de 

miserabilidade. [...] Como é cediço, não cabe interpretação restritiva ao 

art. 34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso, vale dizer, qualquer 

benefício de valor mínimo recebido por pessoa maior de 65 anos 

integrante do grupo familiar deve ser excluído do cálculo da renda 

familiar per capita para fins de concessão de benefício assistencial. - 

Nesse sentido, os proventos de aposentadoria auferidos pela esposa do 

autor não devem integrar o cômputo da renda mensal per capita na 

verificação do requisito da hipossuficiência econômica, consoante 

adrede ressaltado. Não há falar, assim, em afronto aos princípios 

aventados pela autarquia previdenciária. Ao contrário disso, ao fazer 

incidir a norma estatuída no art. 34 do estatuto do idoso, robustece-se o 

princípio da isonomia. - Inexigível a observância do art. 195, § 5º, da 

Constituição Federal, em relação ao benefício de assistência social previsto 

no inciso V do art. 203 da Constituição Federal. É que, tratando-se de regra 

limitativa da criação de novos benefícios e, por isso, endereçada ao 

legislador ordinário é inaplicável aos benefícios criados diretamente pela 

constituição. - Agravo legal improvido.  (BRASIL, Ação Cível n. 0027246-

10.2009.4.03.9999, grifo nosso). 

 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. 

PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO 

FUNDAMENTADA. I - Preenchidos os requisitos necessários para 

concessão do benefício assistencial, à luz do inciso V, do art. 203 da 

Constituição Federal, c.c. o art. 20 da Lei nº 8.742/93, quais sejam: 1) ser 

pessoa portadora de deficiência que a incapacite para o trabalho, ou idoso 

com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais, conforme o artigo 34, do Estatuto 

do Idoso (Lei nº 10.471/2003) e 2) não possuir meios de subsistência 

próprios ou de seus familiares, cuja renda mensal per capita deve ser inferior 

a ¼ do salário mínimo.(...). A renda familiar, no valor mínimo, advém do 

benefício assistencial auferido pela filha, deficiente mental. Destaca que o 

filho não possui ocupação e também é doente mental. Relata que está 

separada de fato do marido, que ele visita os filhos, no entanto, não contribui 

com as despesas da casa. Salienta as vestimentas advém de doações da 

comunidade e que possui despesas com medicação. VIII - Decisão deve ser 

reformada, para que seja concedido o benefício ao(à) requerente, tendo 

comprovado a situação de miserabilidade, à luz da decisão do E. STF (ADI 

1232/DF - Julgado - 27/08/98 - Rel. Min. Ilmar Galvão), em conjunto com 

os demais dispositivos da Constituição Federal de 1988, tendo em vista que 

não tem condições de manter seu próprio sustento nem de tê-lo provido por 

sua família, já que o núcleo familiar é composto por 3 pessoas que 

sobrevivem apenas com o LOAS auferido pela filha. IX - Aplicação, por 

analogia, do disposto no parágrafo único do artigo 34, parágrafo único 

da Lei nº 10.741/2003, para efeitos da aferição da miserabilidade. Assim, 

quanto ao cálculo da renda familiar per capita, excluem-se do cômputo 

os valores recebidos a título de benefício idêntico já concedido a outros 

membros da família. X - Não merece reparos a decisão recorrida. XI - É 

pacífico o entendimento nesta E. Corte, segundo o qual não cabe alterar 

decisões proferidas pelo relator, desde que bem fundamentadas e quando não 

se verificar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que possa gerar dano 

irreparável ou de difícil reparação. XII - Agravo não provido”. (BRASIL, 

Ação Cível n. 00285885120124039999, grifo nosso). 
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Com a evolução jurisprudencial acima narrada, observa-se que o STF ratificou o 

anterior entendimento do STJ e de vários magistrados acerca da insuficiência do critério 

estabelecido na Lei 8.742/93 (renda per capita de ¼ de salário mínimo) permitindo o julgador 

analisar as condições socioeconômicas do requerente à luz do caso concreto. 

Entretanto, esta situação tem gerado muitas desigualdades na proteção assistencial, 

uma vez que, quem é considerado miserável/necessitado para um juiz ou tribunal, não o é para 

outros. 

Há diversos tipos de decisões, aquelas que entendem pela estrita legalidade, outras que 

adotaram o critério para ½ salário mínimo na renda per capita; outras ainda que 

desconsideram qualquer renda familiar verificando apenas a necessidade deste núcleo; entre 

outros casos.  

Criou-se um ambiente de insegurança jurídica, permitindo-se que requerentes em 

situações idênticas obtenham decisões diferentes. Diante disso, se o requerente tem sua 

petição analisada por um juiz que amplia os direitos relativos às necessidades sociais, haverá 

o deferimento, enquanto que outra pessoa, em situação análoga, que por sua vez não tenha 

tido tamanha “sorte” com o magistrado, talvez, tenha o benefício negado. 

Para melhor verificar essa insegurança jurídica provocada, expõem-se abaixo alguns 

casos julgados recentemente no território do estado de São Paulo. 

 

3.4. INSEGURANÇA JURÍDICA: ANÁLISE DE CASOS 

 

Primeiramente, traz-se exemplo de juízes que desconsideram a análise do caso em si, 

da própria afirmativa da perícia da real situação social-econômica do núcleo familiar, da 

subsistência da “necessidade” e voltam sua atenção à renda per capita familiar.  

No processo 0054659-29.2012.4.03.630179, julgado no dia 04.10.2013, no Juizado 

Especial Federal da 3ª Região, a postulante do benefício assistencial, era idosa (com 66 anos 

de idade à época dos fatos) e mantinha-se por meio dos rendimentos auferidos por sua filha 

(operadora de telemarketing) no valor de R$ 1.350,80 e “bicos” que realizava nos pequenos 

consertos de roupas, dos quais obtinha R$ 300,00. 

Em que pese a renda familiar consistir no valor de R$ 1.650,80, - o que representa R$ 

550,00 por membro do núcleo familiar (a autora, sua filha e seu neto), valor superior ao 

                                                           
79 BRASIL. Justiça Federal. Consulta pelo Número de Processo. In: Site da Justiça Federal – Juizado Especial 

Federal da 3ª Região. Online. Disponível em: <http://www.trf3.jus.br/jef/>. Acesso em: 01 set. 2016.  
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requisito de ¼ ou ½ salário mínimo por pessoa80 -, a perícia sócio econômica informou que a 

requerente vivia em situação de pobreza.  

 

Considerando o histórico e composição familiar, a infraestrutura e condições 

gerais da moradia, os meios de sobrevivência e o cálculo da renda per capita 

do grupo familiar, do ponto de vista técnico do Serviço Social, podemos 

concluir por meio desta perícia que, M. S., se encontra, até a presente data, 

em situação socioeconômica de pobreza. (Grifo nosso) 

 

A Juíza, apesar das constatações da perícia, da verificação da existência de 

“necessidade” nesse núcleo familiar, ao observar que a renda per capita era superior ao 

requisito legal, privilegiou essa informação e julgou improcedente o pedido. 

 

Destarte, considerando que a autora nasceu em 27/05/1947, tendo atualmente 

66 (sessenta e seis) anos, resta atendido o requisito da idade mínima para a 

percepção do benefício assistencial.  

Entretanto, quanto ao critério objetivo de hipossuficiência, no estudo sócio-

econômico realizado no domicílio da autora, foi constatado que ela reside 

com uma filha e um neto menor em um imóvel em regular estado de 

conservação, sendo que a renda familiar provém do salário da filha como 

operadora de telemarketing, bem como de “bicos” realizados pela autora 

como costureira, alcançando a quantia de R$ 1.650,80.  

Dessa forma, verifico que a renda per capta deste núcleo familiar supera 

o limite legal fixado em ¼ do salário mínimo vigente.  

<#Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo 

autor, negando a concessão do benefício assistencial por parte do Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS. 
(BRAZIL. Sentença. Processo n. 0054659-29.2012.4.03.6301)  

 

Este caso, no entanto, se tivesse sido analisado pelo juiz que julgou o processo n° 

0004857-87.2012.8.26.048181, em 04.05.2016, na 1ª Vara - Foro de Presidente Epitácio, teria 

tido procedência, pois, neste processo, embora o autor fizesse parte de um núcleo familiar 

composto por ele e seu pai de 72 anos e sobrevivessem da aposentadoria desse no valor de 2 

(dois) salário mínimos82, ou seja, 1 (um) salário mínimo para cada integrante, o juiz concedeu 

o benefício de prestação continuada, por compreender que diante da análise do caso em si, 

ficava demonstrado a situação de miserabilidade.   

 
                                                           
80 Nota: Em 2013 o salário mínimo nacional era de R$678,00. 
81 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. “Ação Comum Cível n. 0004857-

87.2012.8.26.0481”. In: Portal de Serviços e-SAJ. Online. Disponível em: 

<http://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=DDZ0C03QX0000&processo.foro=481&uuidCaptcha=s

ajcaptcha_c67d00e838f0437381b085cfacc3281c>. Acesso em: 01 set. 2016. 
82 As informações da renda familiar de 2 (dois) salários mínimos foram retiradas da apelação 0026237-

66.2016.4.03.9999 desse processo, isso pois, o juiz de 1° grau ignorou completamente os valores recebidos por 

esta família, atentando-se apenas à análise do caso em concreto. 

http://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=DDZ0C03QX0000&processo.foro=481&uuidCaptcha=sajcaptcha_c67d00e838f0437381b085cfacc3281c
http://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=DDZ0C03QX0000&processo.foro=481&uuidCaptcha=sajcaptcha_c67d00e838f0437381b085cfacc3281c
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In casu, a parte autora conta com mais 50 anos de idade (fls. 10) e no 

levantamento socioeconômico constatou-se que vive com seu pai, idoso, 

com 72 anos de idade, em casa modesta e alugada e tem doença que o 

impossibilita de laborar, sendo os gastos são mantidos pelo pai idoso.  

O laudo pericial confirmou que a parte autora estudou apenas até a quinta 

série do ensino fundamental, é auxiliar geral, e apresenta transtornos mentais 

e comportamento devido ao uso de álcool, síndrome de dependência, de 

modo que está incapacitada para o labor total e permanentemente (fls. 113).  

Desta feita, restou demonstrada a situação de miserabilidade que se encontra 

a parte autora e sua família, tornando-a incapaz de prover a sua subsistência 

e de ser provida por sua família. 

Saliento que o STJ já pacificou o entendimento de que o critério de aferição 

da renda mensal previsto no §3º do art. 20 da Lei n.º 8.742/93 deverá ser 

observado como um mínimo, não excluindo a possibilidade de que o 

julgador, ao analisar o caso concreto, lance mão de outros elementos 

probatórios que afirmem a condição de miserabilidade da parte e de sua 

família. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 1.150734-RS 

(2009/0015922-7), Ministro OG FERNANDES, data do julgamento: 

05.11.2009.  

Logo, conclui-se que a parte autora preencheu todos os requisitos para a 

concessão do beneficio assistência, isso em atenção do princípio 

constitucional da dignidade da pessoa humana.83 

 

Outros juízes, além da análise do requisito legal, procuram observar se o caso é de 

miserabilidade, ou apenas de pobreza. Se for confirmado esta última situação, na visão do 

juiz, então, o benefício de prestação continuada não deve ser concedido. 

No processo 0047664-29.2014.4.03.630184, sentenciado em 29.01.2015, no Juizado 

Especial Federal, a requerente, com apenas 2 anos de idade à época da sentença, ao nascer foi 

diagnosticada com CID Q 05.2 – Mielomeningocele com Hidrocefalia Derivada – Déficit de 

força e sensibilidade em membros inferiores. Em razão disso, sempre precisou de constantes 

cuidados de sua mãe, a qual ficara impossibilitada de trabalhar e de contribuir 

financeiramente com os gastos econômicos da família. 

O núcleo familiar, por sua vez, é composto pela autora, sua mãe, seu pai e suas 3 

irmãs: V. de 05 anos, M. E. de 07 anos e G. de 12 anos; sendo que, o sustento da casa é 

provido exclusivamente pelo trabalho do genitor, cuja renda bruta é no valor de R$ 1.285,31 

                                                           
83 O processo 0004857-87.2012.8.26.0481(Cf. Nota anterior) foi reformado em grau recursal, 0026237-

66.2016.4.03.9999, pois entenderam os desembargadores que o demandante podia ter a subsistência provida pela 

família (no caso seu pai), não fazendo jus, portanto, ao benefício.  

Apesar da reforma da sentença de primeira instância, o que se propõe aqui é observar as diversas decisões que 

envolvem o BPC, ainda que haja posteriores alterações em instâncias superiores, as quais corroboram para o 

entendimento da insegurança jurídica, demonstrando que o Poder Judiciário não tem andado em uma única 

direção. Cf. BRASIL. Tribunal Regional da 3ª Região. “Acórdão da Apelação Cível n. 0026237-

66.2016.4.03.9999 / SP”. In: Site da Justiça Federal. Online. Disponível em: 

<http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/BuscarDocumentoGedpro/5553857>. Acesso em: 02 set. 2016. 
84 BRASIL. Justiça Federal. “Consulta pelo Número de Processo”. In: Site da Justiça Federal – Juizado 

Especial Federal da 3ª Região. Online. Disponível em: <http://www.trf3.jus.br/jef/>. Acesso em: 01 set. 2016.  
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mensais. Assim, o núcleo familiar possui renda mensal per capita de R$ 214,21, valor este 

superior a ¼ do salário mínimo em apenas R$33,21 (tomando como base de cálculo o valor 

do s.m. fixado em R$ 724,00). 

No Laudo socioeconômico realizado em 31 de outubro de 2014, a perita deixa claro 

em suas respostas de número 7 e 8, que a família em questão se encontra no limiar da 

miserabilidade. 

 

7. A família da autora se encaixa nos critérios de miserabilidade?  

A família, podemos considerar como no limiar da linha da 

miserabilidade, uma vez que somente o pai da autora tem renda mensal.  

8. Que o perito faça as considerações que julgar pertinentes sobre a condição 

social da família da autora.  

Em virtude da autora ser deficiente, sua mãe não tem como colaborar com o 

orçamento familiar, e desta maneira, interfere na renda mensal da família 

que depende unicamente do salário do pai e da colaboração de sua avó 

materna, colocando-a no limiar da miserabilidade.  

(BRASIL. Ação para Concessão de Amparo Assistencial. Processo n. 
0047664-29.2014.4.03.6301, grifo nosso) 

 

Apesar da difícil situação vivida por esta família, como conseguiam com o salário do 

genitor pagar a maior parte das contas, tendo o auxílio da avó da autora com uma pequena 

complementação, a Magistrada entendeu que não estava comprovada a situação de 

miserabilidade, mas apenas de pobreza, não concedendo, portanto, o benefício assistencial.  

 

No caso em apreço, independentemente de sua condição de pessoa 

portadora de deficiência, a parte autora não comprovou a situação de 

miserabilidade. 

(...) 

É certo que o critério legal da renda “per capita” não exclui a possibilidade 

de o julgador analisar a condição de miserabilidade com base em outros 

elementos do caso concreto. 

(...) 

Todavia, não se pode perder de vista que a finalidade do benefício 

assistencial é amparar as pessoas em situação de penúria e não 

complementar a renda do núcleo familiar que já se mostre capaz de prover o 

sustento de seus membros mais vulneráveis.  

No caso em análise, laudo sócio-econômico dá conta de que o núcleo 

familiar da parte autora é composto por 6 pessoas: além da própria parte 

autora, sua genitora, Sra. J. G. F. C. (30 anos de idade, desempregada), seu 

genitor, Sr. T. A. F. da C. (32 anos de idade, monitor) e seus 3 irmãos 

menores.  

A renda familiar totaliza R$ 1.498,01, provenientes do trabalho assalariado 

de T. A. F. C.. Logo, a renda “per capita” é de R$ 250,00, acima do limite 

legal de ¼ do salário mínimo.  

Tais rendimentos têm se mostrado suficientes para o custeio das despesas 

com água, luz, alimentação, transporte, medicamentos, material de limpeza e 

higiene pessoal, aluguel e IPTU, as quais totalizam R$ 1.717,00.  
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Ainda, importante salientar que a avó da autora ajuda com gastos e que o 

laudo social anexado aos autos não classificou a autora numa situação de 

miserabilidade, mas sim de pobreza.  

Isso denota que o núcleo familiar busca mera complementação de renda 

e não meio de subsistência. 

(...) 

<#Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido.  

(BRASIL. Ação para Concessão de Amparo Assistencial. Processo n. 
0047664-29.2014.4.03.6301, grifo nosso) 
 

Alguns magistrados, por sua vez, analisam em demasiado a situação fática do 

requerente, permitindo-se legislar ou decidir de forma completamente fora dos parâmetros 

legais ou jurisprudenciais até então concedidos.  

É o exemplo do processo 0001864-44.2014.8.26.062985, 1ª vara da Comarca do Tietê, 

sentenciado em 29 de outubro de 2015, no qual a juíza de direito utilizou como critério 

aferidor da miserabilidade o conceito de “ração essencial mínima” fixada pelo Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), no valor de R$ 3.240,27. 

Ou seja, em sendo a renda per capita do requerente inferior a R$ 3.240,27, no 

entendimento desta Magistrada, está comprovado a existência da miserabilidade, e, 

consequentemente, deve-se conceder o BPC. 

A renda familiar do requerente era no valor de R$ 1.970,00, cujo montante era rateado 

por três pessoas (autora, esposo e filho). Assim, considerando a renda per capita de R$ 

656,65 desse núcleo familiar e o valor mínimo essencial de acordo com o cálculo da DIEESE 

de R$ 3.240,70, a magistrada concluiu que a autora inseria-se em situação financeira 

absolutamente desfavorável e concedeu o benefício de prestação continuada. 

 

Com efeito, o benefício assistencial não visa somente às pessoas miseráveis, 

à beira da morte por inanição, e sim àqueles que não possuem meios de 

prover a própria manutenção, ou de a ter provida por sua família.  

Atualmente, um quarto do salário mínimo corresponde a R$ 197,00 (cento e 

noventa e sete reais), quantia notoriamente insuficiente para uma pessoa 

prover sua subsistência durante um mês. Por esta peculiar razão, interpretar- 

se o dispositivo legal de outra forma, resultaria em declarar que praticamente 

ninguém teria direito ao benefício.  

Torna-se necessário utilizar um critério razoável, motivo pelo qual este Juízo 

utiliza o conceito de "ração essencial mínima", definida no Decreto-lei nº 

399, de 30 de abril de 1938, que mensalmente é fixada pelo DIEESE 

(Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos).  

Com base na “ração essencial mínima” e ponderando-se o gasto familiar, o 

DIEESE calcula o salário mínimo essencial, que no mês de setembro de 

                                                           
85 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. “Ação Comum Cível n. 001864-

44.2014.8.26.0629”. In: Portal de Serviços e-SAJ. Online. Disponível em: 

<http://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=HH00004EZ0000&processo.foro=629&uuidCaptcha=sa

jcaptcha_c67d00e838f0437381b085cfacc3281c>. Acesso em: 02 set. 2016. 
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2015 chegou ao valor de R$ 3.240,27 (três mil, duzentos e quarenta reais e 

vinte e sete centavos).  

Ultrapassadas estas questões, cabe verificar, in casu, se foram comprovados 

os requisitos para a concessão do benefício pleiteado.  

No caso dos autos, o autor é considerado como pessoa idosa, porquanto 

possui mais de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, pelo que se torna 

desnecessária a comprovação da deficiência. (fls.20)  

A renda familiar da requerente, segundo o estudo social de fls. 77/80, é de 

R$ 1.970,00 (mil, novecentos e setenta reais), total referente à aposentadoria 

do esposo e salário do filho, montante que deve ser rateado entre os três 

residentes do imóvel.  

Com efeito, considerando o valor mínimo essencial de acordo com o cálculo 

do DIEESE, conclui-se que a família da requerente insere-se em situação 

financeira absolutamente desfavorável. 

Desse modo, preenchidos os requisitos legais, de rigor a procedência do 

pedido da inicial. 

   

Outros juízes após as recentes leis que criaram um critério mais elástico para a 

concessão de outros benefícios assistenciais, como, por exemplo, a Lei 10.219/01 (Bolsa 

Escola), passaram a declarar que o critério objetivo não era mais a renda per capita inferior a 

¼ do salário mínimo, contudo a de ½ salário mínimo. 

No processo n° 0001397-93.2014.4.03.630286, decidido em 23.05.2014, no Juizado 

Especial Federal, o juiz afirmou: 

 

Considerando, assim, o referido julgado, bem como a sinalização do STF 

quanto aos parâmetros a serem adotados, ou seja, as leis mais recentes que 

criaram um critério mais elástico para a concessão de outros benefícios 

assistenciais, como, por exemplo, 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), 

a Lei 10.219/01 (que criou o Bolsa Escola), a Lei 10.689/03 (que instituiu o 

Programa Nacional de Acesso à Alimentação) e a Lei 10.836/04 (que criou o 

Bolsa Família), revejo minha posição anterior para considerar a renda 

per capita inferior a ½ salário mínimo (e não a ¼) como critério 

financeiro a ser observado para a aferição do requisito da miserabilidade.  

(BRASIL, Processo n. 0001397-93.2014.4.03.6302, grifo nosso) 
 

No referido caso, Processo n. 0001397-93.2014.4.03.6302, o magistrado inclusive 

seguindo o julgamento do RE 580.963 do STF que declarou a inconstitucionalidade parcial, 

sem pronúncia de nulidade, do parágrafo único do artigo 34 da Lei 10.741/03, excluiu do 

cálculo da renda familiar o benefício previdenciário de um salário mínimo pago ao idoso 

integrante do núcleo familiar da requerente. 

                                                           
86 BRASIL. Justiça Federal. Consulta pelo Número de Processo. In: Site da Justiça Federal – Juizado Especial 

Federal da 3ª Região. Online. Disponível em: <http://www.trf3.jus.br/jef/>. Acesso em: 01 set. 2016.  
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Assim, como o núcleo familiar era composto pela autora, dois filhos desempregados e 

seu esposo que recebia o benefício previdenciário de um salário mínimo, excluindo-se do 

cálculo o único valor existente, nem se pode dizer que havia renda familiar per capita, sendo 

então concedido o benefício assistencial.  

 

É evidente que, nestes casos, deve-se excluir, também, o membro da 

família (deficiente ou idoso que já tenha renda de um salário mínimo) 

do número de pessoas a serem consideradas para o cálculo da renda per 

capita remanescente.  

No caso concreto, o relatório socioeconômico assinala que o núcleo familiar 

da requerente é composta pela autora, por seu marido de 70 anos (que recebe 

uma renda de aposentadoria no valor de R$ 724,00), e seus dois filhos 

solteiros e desempregados. 

Excluindo, assim, o cônjuge idoso e o benefício previdenciário de apenas um 

salário mínimo por este recebido, o núcleo familiar da parte requerente, para 

fins de apuração do critério financeiro, é de três pessoas (autora e os dois 

filhos), sem renda a ser considerada.  

Em suma: a autora faz jus ao benefício requerido.  
(Grifo nosso) 

 

Ainda com relação ao entendimento de se estabelecer o valor de ½ salário mínimo 

como referência para a aferição da renda familiar per capita, destaca-se que, no âmbito do 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região, foi aprovada em 16 de novembro de 2004 a Súmula 

687, cujo teor é o seguinte: 

 

O critério de verificação objetiva da miserabilidade correspondente a ¼ 

(um quarto) do salário mínimo, previsto no art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93, 

restou modificado para ½ (meio) salário mínimo, a teor do disposto no 

art. 5º, I, da Lei nº 9.533/97, que autorizava o Poder Executivo a conceder 

apoio financeiro aos Municípios que instituíssem programas de garantia de 

renda mínima associados a ações socioeducativas, e art. 2º, § 2º, da Lei nº 

10.689/2003, que instituiu o Programa Nacional de Acesso à Alimentação – 

PNAA. 

DJ (Seção 2) de 16/11/2004, p. 378  

DJ (Seção 2) de 18/11/2004, p. 540  

DJ (Seção 2) de 23/11/2004, p. 392  

Cancelada (IUJEF nº 2004.70.95.000790-7, sessão de 07-07-2006). 

(BRASIL, “Súmulas da TRU4”, grifo do original). 

 

                                                           
87 BRASIL. Turma Regional de Uniformização. “Súmulas da TRU4”. In: Site da Justiça Federal – Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região. Online. Disponível em: 

<http://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=sumulas_tru4>. Acesso em: 2 set. 2016. 



57 

 

Diante desses atuais entendimentos em prol da alteração do requisito da renda per 

capita, decerto o processo 007612-57.2014.4.03.630188 e o 0026716-32.2015.4.03.630189, 

ambos julgados no Juizado Especial Federal, teriam um desfecho diferente, se decididos pelo 

parâmetro de ½ salário mínimo de renda per capita.  

No caso 007612-57.2014.4.03.6301, julgado em 23.08.2016, a renda familiar per 

capita da requerente era de R$ 318,40, ou seja, R$ 98,40 acima de ¼ de salário mínimo (com 

base no valor de R$ 880,00 no ano de 2016), e ainda assim, a juíza que analisou o caso 

indeferiu o pedido por entender que tal valor não era insuficiente para manter o núcleo 

familiar.  

 

No presente caso, embora o laudo médico pericial tenha comprovado o 

requisito deficiência, o laudo socioeconômico demonstrou que a parte autora 

não está em situação de miserabilidade. 

O núcleo familiar é composto por 08 pessoas, a saber: a autora M. H., 61 

anos, deficiente e sem renda), o seu marido (A., 75 anos, aposentado, com 

renda no valor de R$ 1.347,20), a sua filha (T., 22 anos, trabalha 

esporadicamente), o seu filho C., 34 anos, trabalha esporadicamente), a sua 

nora (M. V., 30 anos, auxiliar de expedição, com salário no valor de R$ 

1.200,00), os seus netos (B., 3 dias; e H., 6 anos - filhos de T.) e a sua neta 

(T., 07 anos - filha de C. e Maria V.). A renda familiar “per capita” é de 

R$ 318,40 e não restou comprovado que tal valor é insuficiente para 

arcar com as despesas domésticas.  
(BRASIL. Ação para concessão do BPC. Processo n. 007612-

57.2014.4.03.6301, grifo nosso)  

 

No processo 0026716-32.2015.4.03.6301, por sua vez, o juiz decidiu novamente com 

base na não constatação de miserabilidade, mesmo a família possuindo uma renda per capita 

de R$ 299,44, ou seja, R$ 102,44 reais acima de ¼ de salário mínimo (base do cálculo: R$ 

788,00). 

Na visão do magistrado embora verificada incapacidade total e absoluta do autor, a 

renda per capita familiar supera o limite para obtenção do benefício e, da análise do laudo 

socioeconômico, não se constatou a situação de miserabilidade, uma vez que, apesar de sofrer 

alguma limitação de recursos financeiros e materiais, a casa em que reside apresenta boa 

higiene e regular estado de conservação. 

 

No caso em análise, o laudo socioeconômico dá conta de que o autor vive 

com sua esposa, Sra. A. B. S.e seu filho, menor de idade.  

                                                           
88 BRASIL. Justiça Federal. Consulta pelo Número de Processo. In: Site da Justiça Federal – Juizado Especial 

Federal da 3ª Região. Online. Disponível em: <http://www.trf3.jus.br/jef/>. Acesso em: 03 set. 2016. 
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A subsistência familiar se dá através do trabalho da esposa do requerente, 

totalizando R$898,32 de renda mensal fixa, e R$299,44 de renda per capita.  

Apesar do entendimento de que o referido limite implica apenas hipótese de 

presunção absoluta de miserabilidade, não impedindo a verificação da 

insuficiência de recursos financeiros por outros meios, entendo, no presente 

caso, não preencher a parte autora o aludido requisito, pois o objetivo do 

legislador foi amparar aqueles que se encontram em situação de considerável 

miserabilidade, não podendo contar com nenhuma ajuda familiar, o que não 

é o caso da parte autora, conforme laudo anexado, sendo importante 

destacar, também, que o dever de assistência entre os familiares é obrigação 

legal, conforme artigos 1.694 e seguintes do Código Civil. 

Assim, embora verificada incapacidade total e absoluta do autor, a renda per 

capita familiar supera o limite para obtenção do benefício e, da análise do 

laudo socioeconômico, não se constatou a situação de miserabilidade. 

Apesar de sofrer alguma limitação de recursos financeiros e materiais, a casa 

em que reside apresenta boa higiene e regular estado de conservação. 

Verifica-se, assim, indevido o benefício. 

<#Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do autor>. 

(BRASIL. Ação para concessão do BPC. Processo n. 0026716-

32.2015.4.03.6301, grifo nosso). 
 

Provavelmente, se esses juízes se posicionassem de acordo com o parâmetro de ½ 

s.m., não observariam se o caso apresenta ou não miserabilidade, mas já concederiam de 

plano o BPC, pois, estariam dentro de um dos requisitos que tem sido fundamento para a 

decisão de inúmeros julgadores. 

Vale ainda ressaltar, que em sede de decisões das Turmas do Tribunal Regional 

Federal da 3ª Região, a insegurança jurídica permanece. Há decisões e acórdãos de todas as 

formas, podendo ter seu benefício concedido dependendo não apenas do cumprimento dos 

requisitos legais, mas também da turma ou desembargador na qual o requerente teve sua 

demanda distribuída90. 

O autor da apelação 0037717-12.2014.4.03.9999/SP (Órgão Julgador: 9ª Turma. No. 

ORIG.: 13.00.00016-8 1Vr. CANANEIA/SP), idoso, com 66 anos de idade quando ajuizou a 

ação em primeira instância, requereu o benefício de prestação continuada, pois, em seu 

entendimento, preenchia os atuais requisitos legais para a concessão do benefício, uma vez 

que o sustento do núcleo familiar - ao qual faz parte apenas o autor e sua esposa - advém do 

benefício assistencial que sua mulher recebe no valor de um salário mínimo.  

O Juízo de 1º grau (Vara de Cananéia/SP) ao proferir sua sentença em 20.08.2014, 

julgou improcedente o pedido. Nota-se, que a data da decisão foi posterior ao Estatuto do 

Idoso e ao julgamento do Recurso Extraordinário 580.963/PR, no qual foi declarada a 

                                                           
90 Cita-se a título de exemplo alguns casos que podem ser integralmente visualizados na página do Tribunal 

Regional Federal da 3ª Região. BRASIL. Justiça Federal. Consulta pelo Número de Processo. In: Site da Justiça 

Federal – Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Online. Disponível em: 

<http://web.trf3.jus.br/consultas/internet/consultaprocessual#>. Acesso em: 01 set. 2016.  
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inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 34, parágrafo único, da Lei 

nº 10.741/2003, firmando-se o entendimento que o benefício previdenciário no valor de um 

salário mínimo recebido por idoso ou deficiente integrante do grupo familiar não pode 

compor o cálculo da renda familiar per capita para a apuração da condição de hipossuficiente 

da parte requerente. 

Dessa forma, em sede de apelação, a desembargadora que analisou o caso tomando em 

consideração esta recente decisão do STF, decidiu pela reforma da sentença de 1º grau. Ao 

seu ver, levando-se em consideração as informações do estudo social, as demais condições 

apresentadas e, entendendo pela exclusão do valor de um salário mínimo recebido por sua 

esposa a título de benefício assistencial à pessoa com deficiência, não havia motivos para se 

manter o indeferimento do benefício. 

 

Em consulta ao CNIS (doc. anexo), verifico que a mulher do autor recebe 

Benefício Social à Pessoa Portadora de Deficiência, desde 11-03-2008, no 

valor de um salário mínimo mensal, benefício que deve ser excluído nos 

termos do art. 34, par. único, da Lei nº 10.741/2003. 

Dessa forma, levando-se em consideração as informações do estudo social e 

as demais condições apresentadas, entendo que não se justifica o 

indeferimento do benefício. 

[...] 

Assim, preenche o(a) autor(a) todos os requisitos necessários ao deferimento 

do benefício. 

[...] 

DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação para reformar a sentença e 

julgar procedente o pedido, condenando o INSS a pagar o benefício de 

prestação continuada, previsto no art. 203, V, da CF, no valor de um salário 

mínimo, desde a data do requerimento administrativo, em 28-09-2011 [...]. 

(BRASIL. Apelação n. 0037717-12.2014.4.03.9999) 

 

A desembargadora, ainda no desenvolvimento da sua decisão, fundamenta que o BPC 

deveria ser concedido àquele que apresenta no núcleo familiar renda per capita de um salário 

mínimo. Ou seja, nem coloca em discussão ¼ ou de ½ salário mínimo, mas eleva o patamar 

da problemática da renda per capita para 1 (um) salário mínimo. Portanto, provavelmente, 

outras ações que vierem a seu julgamento, se a renda per capita familiar for de um salário 

mínimo, o benefício assistencial será concedido. 

 

Nessa linha de entendimento, o correto seria que a renda per capita familiar, 

para fins de concessão do BPC, não pudesse ser superior a 1 (um) salário 

mínimo. Esse critério traria para dentro do sistema de Assistência Social um 

número bem maior de pessoas idosas e com deficiência. Seria dar a todos, 

dentro e fora do sistema de Assistência Social, o mesmo grau de dignidade e 

de bem-estar, reduzindo desigualdades sociais.  

(BRASIL. Apelação n. 0037717-12.2014.4.03.9999) 
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 Outro caso é a apelação cível nº 0038340-76.2014.4.03.9999/SP91 julgado pela 7ª 

Turma. Na Vara de Brotas (No. ORIG.: 11.00.00110-7), o juiz “a quo”, embora tenha 

entendido que o autor (incapaz) apresenta o requisito relativo à deficiência, não observou o 

requisito da miserabilidade, decidindo, portanto, pela improcedência do pedido. 

O autor interpôs apelação sustentando, em síntese, que é pessoa pobre, não tem 

condições de prover o seu sustento e que faz jus ao benefício pleiteado. 

Importante ressaltar, que neste caso, o órgão do Ministério Público Federal opinou 

pelo desprovimento do recurso do autor, isto pois, a renda familiar mensal era de R$ 1.680,91, 

que dividida pelo núcleo familiar (o autor, seu tio, sua tia e duas primas) apresentava uma 

renda per capita de R$ 336,18, valor este superior a ¼ ou ½ salário mínimo, tomando como 

base o valor de R$ 622,00 que vigia na época. 

O desembargador, por sua vez, deu provimento à apelação. Ao seu ver, havia 

elementos que asseguravam se tratar de família que vive em estado de miserabilidade, isto 

pois, “(...) os recursos obtidos pela família da requerente são insuficientes para cobrir os 

gastos ordinários, bem como os tratamentos médicos e cuidados especiais imprescindíveis”. 

 Para este julgador (como outros que já foi suscitado), o BPC deve ser concedido pós a 

análise do caso em concreto e principalmente do estudo social. Nas palavras do 

desembargador: 

  

[...] ante a ausência de regulamentação sobre a definição legal de 

miserabilidade, para a concessão do benefício assistencial no tocante ao 

preenchimento deste requisito o magistrado deverá analisar caso a caso, 

levando em consideração principalmente o estudo social realizado, bem 

como utilizar-se de outros meios probatórios para demonstrar a carência de 

recursos  

para a subsistência.  

(BRASIL. Apelação cível nº 0038340-76.2014.4.03.9999/SP) 

 

Em outro caso92, (último a ser exposto - apelação/reexame necessário nº 0010332-

55.2015.4.03.9999/SP. No. ORIG.: 13.00.00128-3 3ª.Vr BIRIGUI/SP. Órgão Julgador: 10ª 

Turma), o desembargador concedeu o benefício mesmo sendo a renda per capita familiar 

superior a um salário mínimo. Reconhece que o quadro de pobreza deve ser aferido em 

função da situação específica de quem pleiteia o benefício e, no caso em questão, apesar da 

                                                           
91 BRASIL. Justiça Federal. Consulta pelo Número de Processo. In: Site da Justiça Federal – Tribunal Regional 
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renda per capita ultrapassar (e muito) o requisito legal econômico, as condições do autor, 

pessoa com deficiência, bem como os gastos com tratamentos exigem a concessão do 

benefício. Em suas palavras:  

 

No caso dos autos, o estudo social realizado em 24.03.2014 (fl. 80/85) 

observa-se que o núcleo familiar do autor é formado por ele e seus pais. A 

renda da família é proveniente da remuneração percebida pelo pai do 

requerente como motorista da empresa Aquecedor Solar Transsen LTDA, no 

valor de R$ 2.668,34 em maio de 2015, conforme CNIS ora anexado, 

perfazendo renda per capita de R$ 889,44, superior a um salário mínimo 

por pessoa, porém insuficiente para cobrir os gastos do autor que necessita 

de cuidados especiais em razão da gravidade de suas doenças. Além de ser 

portador de retardo mental e paralisia cerebral, o requerente tem seu quadro 

de saúde agravado por sofrer de hipertensão arterial, obesidade e problemas 

relacionados ao ácido úrico, apresentando muita dificuldade para deambular 

e necessitando fazer uso de cadeira de rodas fora do ambiente doméstico. 

Necessita também de tênis feito sob encomenda. Declara gastos com 

tratamento e acompanhamento com cardiologista e neurologista, bem como 

com a realização de exames periódicos e aquisição de medicamentos que não 

são encontrados na rede pública. Necessita também de calçados feitos sob 

encomenda. A mãe do demandante relata que, após o início do recebimento 

do benefício, as necessidades pessoais de seu filho vêm sendo atendidas, 

principalmente em relação ao aspecto saúde e aquisição de roupas e 

calçados. Em seu parecer a assistente social concluiu que o autor necessita 

de cuidados constantes de sua genitora, impedindo-a de exercer atividade 

laborativa que possa garantir o aumento da renda familiar, que se encontra 

concentrada na atividade desenvolvida   pelo seu genitor, cujos ganhos são 

insuficientes para garantir as despesas fixas do lar e as necessidades pessoais 

do autor. Concluiu, ainda, que após o início do recebimento do amparo 

social ao deficiente, em dezembro de 2013, o requerente vem sendo atendido 

em suas necessidades pessoais básicas. 

Portanto, resta comprovado que o autor é portador de deficiência e que não 

possui meios para prover sua manutenção ou tê-la provida por sua família, 

fazendo jus à concessão do benefício assistencial.  

(BRASIL. Apelação/reexame necessário nº 0010332-55.2015.4.03.9999/SP) 

 

Das decisões acima expostas fundamentadas em diversos critérios e considerando 

vários parâmetros como a renda familiar – ¼, ½ e até mais do que 1 salário mínimo -, a 

análise pericial, os critérios externos, a situação in concreto, entre outros parâmetros; verifica-

se que a declaração de inconstitucionalidade do § 3º do art. 20 da LOAS, na prática, resulta na 

inexistência de critério, criando a possibilidade de o julgador utilizar todos os meios de provas 

disponíveis e sua interpretação pessoal para verificar a situação de miséria que a lei quer 

remediar, gerando, uma insegurança jurídica. 

 Dessa forma, tendo-se em vista que o requisito previsto na lei de renda per capita 

inferior à ¼ tem sido considerado insatisfatório, compete ao legislador, como o próprio artigo 

203, inciso V da Constituição Federal preceituou em 1988, fixar um critério aferidor da 
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necessidade, de forma a sanar o quadro instável e a “loteria” que tem surgido no âmbito do 

benefício de prestação continuada. 

Ademais, diante do fato do Brasil ser um país que se baliza preponderantemente pela 

teoria juspositivista, fica claro que não é papel do juiz legislar, nesse sentido ensina Norberto 

Bobbio: 

 

No processo de formação do Estado moderno, o juiz perde a posição que 

anteriormente detinha de fonte principal de produção do direito, para se 

transformar num órgão estatal, subordinado ao poder legislativo e 

encarregado de aplicar fielmente (podemos dizer, mecanicamente) as normas 

estabelecidas por este último. 93 

 

Isto posto, pode-se depreender que o papel exercido pelos magistrados no tocante ao 

julgamento dos casos que envolvem a concessão do BPC têm sido de modo a produzir o 

direito, e não de aplicá-lo. Portanto, em sendo o critério objetivo de ¼ declarado 

inconstitucional pelo STF, novos requisitos devem ser estabelecidos pelo legislador, e não 

pelos julgadores. Por conseguinte, até que isso seja realizado, continuar-se-á a vivenciar a 

insegurança jurídica na concessão do benefício assistencial objeto desse trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
93 BOBBIO, Norberto, 1909. O Positivismo Jurídico: Lições de filosofia do direito. compiladas por Nello Morra. 

tradução e notas Márcio Pugliesi, Edson Bini. Carlos E. Rodrigues. São Paulo: Ícone, 1995. p.171 
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CONCLUSÃO 

 

O benefício de prestação continuada foi elencado no inciso V, do artigo 203 da 

Constituição Federal e regulamentado pela Lei 8.742/93 (LOAS), nos seus artigos 20, 21 e 

21-A, exigindo-se para sua concessão renda familiar per capita inferior a ¼ de salário mínimo 

e possuir 65 anos de idade (ou mais) ou ser pessoa com deficiência. 

O principal objetivo desse trabalho foi analisar o referido benefício, o tratamento 

jurisprudencial dispensado ao parâmetro renda per capita familiar de um quarto do salário 

mínimo, previsto no artigo 20, § 3º, da Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS e a 

consequente insegurança jurídica gerada após a declaração da inconstitucionalidade do 

referido critério. 

Em 2013, o STF, em sede do Recurso Extraordinário n. 567.985/MT, declarou a 

inconstitucionalidade parcial do § 3º, do art. 20, da Lei n. 8.742, sem pronúncia da nulidade, 

permitindo que diante do caso em concreto, o Poder Judiciário verifique a situação de 

miserabilidade. 

A ausência de um critério objetivo para a concessão do BPC gerou insegurança 

jurídica, pois permitiu decisões e acórdãos fundamentados nos mais diversos parâmetros, 

como a renda per capita de ¼, ½ e até um salário mínimo, a análise pericial, o caso in 

concreto, questões externas, entre outros critérios que foram analisados. 

Em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal, o requerente tem seu benefício 

concedido dependendo não apenas do cumprimento dos requisitos legais, mas também do 

magistrado, da turma ou do desembargador que analisam o caso. Ou seja, em sendo o julgador 

flexível, há uma maior probabilidade da concessão do benefício, criando-se assim, uma 

“loteria” no âmbito da assistência social. 

O que se afirma aqui não é que o critério de ¼ de salário mínimo na renda per capita 

seja o melhor critério. No entanto, simplesmente busca-se asseverar que é preciso um critério 

objetivo, para que seja sanado, então, essa insegurança jurídica. 

Como o próprio artigo 203, inciso V da Constituição preceituou, cabe à legislação 

infraconstitucional a definição dos critérios e requisitos para concessão do benefício. Logo, a 

fixação do critério aferidor da necessidade é atribuição do legislador e não do Poder 

Judiciário. 

Nesse sentido, uma vez que tem sido considerado insatisfatório o requisito preceituado 

no § 3º do artigo 20 da Lei 8.742/93, surge a necessidade de o legislador determinar critérios 

que consigam respeitar princípios como a dignidade da pessoa humana (art. 1°, III, da CF/88), 
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o mínimo existencial, a erradicação da pobreza (art. 3° da CF/88), a prévia fonte de custeio 

(art. 195, § 5º da CF/88), seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços 

(art. 194, parágrafo único, III da CF/88).  

O legislador precisa selecionar as contingências merecedoras de proteção e distribuí-

las de acordo com o número de beneficiários e o orçamento de que dispõe, não 

menosprezando, no entanto, a compreensão de que a responsabilidade do Estado, no que diz 

respeito a promoção do BPC é subsidiária à família, vindo à tona apenas se esta comprovar 

não possuir meios de promover a manutenção do idoso ou da pessoa com deficiência. 

Além disso, a atuação do legislador se faz necessária, pois, o órgão que cuida desse 

benefício (o INSS) está adstrito ao princípio da legalidade (art. 37 da CF/88), precisando, 

portanto, de parâmetros estáveis para cumprir os requisitos legais, não podendo depender de 

interpretações pessoais.  

Por conseguinte, diante da declaração da inconstitucionalidade do § 3º do artigo 20 da 

Lei 8.742/93, dos diversos tipos de decisões aplicadas aos casos de solicitação do benefício, 

enquanto o legislador não estabelecer critérios e parâmetros que norteiem e limitem as 

decisões dos julgadores, se manterá a instabilidade, a insegurança e a “loteria” no âmbito da 

Assistência Social.  
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