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RESUMO 
 
 
 

A presente tese de Doutorado objetiva analisar a aplicação do princípio da 
subsidiariedade como forma de alcançar a universalidade na seguridade social por 
meio do subsistema de assistência social. Parte-se da prescrição constitucional 
(artigo 201) de que a previdência social é devida ao trabalhador, mas que existe 
uma parte da população brasileira que não trabalha ou está em condições precárias 
de trabalho, e que demanda proteção social diante da sua situação de 
vulnerabilidade, o que ocasiona a marginalização. Destarte, com a finalidade de 
entender a forma como se promove essa proteção, necessária a abordagem da 
evolução dessa cobertura social, para se chegar ao modelo protetivo atual no Brasil 
(Sistema de Seguridade Social), em que a assistência social está inserida e que 
tem relevância para atuar nos focos sociais com mais vulnerabilidade, com vistas a 
diminuir e minimizar o desequilíbrio social. Para tanto, busca-se analisar as 
prestações econômicas da assistência social, relacionadas a programas de 
transferência direta de renda, no intuito de esclarecer seus principais aspectos e 
demonstrar os avanços alcançados a partir desses benefícios. Além disso, em 
relação ao benefício de prestação continuada, vale anotar que merece discussão o 
seu valor, já que concorre com o piso da previdência social. No que tange aos 
aspectos metodológicos, foram realizadas pesquisas a bancos de dados oficiais, 
bem como pesquisas bibliográficas e jurisprudencial com o intuito de obter 
resultados teóricos e empíricos da realidade da seguridade social no Brasil, 
especialmente em relação à concretização da assistência social na busca pela 
universalização. 
 
 
 
Palavras-Chave: Seguridade Social; Assistência Social; Princípio da 
Subsidiariedade; Princípio da Universalidade; Erradicação da pobreza. 
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ABSTRACT 
 
 
 

The aim of this thesis is to analyze the application of the principle of subsidiarity as a 
way of achieving universality in social security through the social assistance 
subsystem. Part of the constitutional prescription (article 201) that social security is 
due to the worker, but that there is a part of the Brazilian population that does not 
work or is in precarious working conditions, and that demands social protection in 
view of their vulnerability situation , Which leads to marginalization. Therefore, in 
order to understand how this protection is promoted, it is necessary to approach the 
evolution of this social coverage, in order to arrive at the current protective model in 
Brazil (Social Security System), where social assistance is inserted and has 
Relevance in order to act in the most vulnerable social centers, with a view to 
reducing and minimizing social imbalance. In order to do so, it seeks to analyze the 
economic benefits of social assistance related to direct income transfer programs, in 
order to clarify its main aspects and demonstrate the progress achieved from these 
benefits. In addition, in relation to the benefit of continuous benefit, it is worth noting 
that it deserves discussion of its value, since it competes with the floor of the social 
security. Regarding the methodological aspects, researches were carried out on 
official databases, as well as bibliographical and jurisprudential researches with the 
purpose of obtaining theoretical and empirical results of the reality of social security 
in Brazil, especially in relation to the accomplishment of social assistance in the 
search for universalization. 

 
 
 
Key-words: Social Security; Social assistance; Principle of Subsidiarity; Principle of 
Universality; Eradication of poverty. 
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SOMMARIO 
 
 

 
Questa tesi si propone di Dottorato di analizzare l'applicazione del principio di 
sussidiarietà, al fine di raggiungere la sicurezza sociale universale attraverso il 
sottosistema di assistenza sociale. Si inizia con l'obbligo costituzionale (articolo 201) 
che la sicurezza sociale è dovuto al lavoratore, ma c'è una parte della popolazione 
che non funzionano o sono in cattive condizioni di lavoro e la domanda di protezione 
sociale sulla loro vulnerabile, che porta all'emarginazione. Così, per comprendere 
come promuovere questa protezione, necessario affrontare l'evoluzione di questa 
copertura sociale, per raggiungere il modello di protezione corrente in Brasile (Social 
Security System), in cui è inserita l'assistenza sociale e che ha rilevanza per agire 
nel sociale focalizzazione più vulnerabilità, al fine di ridurre e minimizzare lo 
squilibrio sociale. Pertanto, si cerca di analizzare i vantaggi economici di assistenza 
sociale, relativi ai programmi di trasferimento di reddito diretta, al fine di chiarire gli 
aspetti principali e dimostrare i progressi compiuti da questi benefici. Inoltre, a 
beneficio di prestazioni continuato, si segnala che merita discussione il suo valore, 
dato che compete con il piano della previdenza sociale. Per quanto riguarda gli 
aspetti metodologici, le indagini sono state condotte da banche dati ufficiali, così 
come la ricerca bibliografica e giurisprudenziale al fine di ottenere risultati teorici ed 
empirici della realtà della sicurezza sociale in Brasile, soprattutto in relazione alla 
realizzazione di assistenza sociale nella ricerca di universalizzazione. 

 
 
 
 

Parole-Chiave: Social Security; Assistenza sociale; Principio di sussidiarietà; 
Principio di universalità; Eliminazione della povertà. 
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A verdadeira compaixão é mais do que atirar 
uma moeda a um pedinte. É ver que o edifício 
que produz pedintes precisa de reestruturação. 
(Martin Luther King) 
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INTRODUÇÃO 

 

O tema a ser desenvolvido nesta tese de doutorado está relacionado à 

aplicação do princípio da subsidiariedade e ao alcance da universalidade na 

seguridade social por meio do subsistema de assistência social. O objetivo é 

analisar o caráter subsidiário da assistência social com vistas ao alcance da 

universalidade do sistema, considerando que, para que isso ocorra, é necessário se 

valer da proteção social, para atingir não só os trabalhadores, como também 

aquelas pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. 

 

Diante desse cenário, a assistência foi inserida na Constituição de 1988 

para integrar um sistema maior de proteção social, que é o da seguridade social. 

Como se trata de direito fundamental de segunda dimensão, para ter efetividade no 

mundo fenomênico, necessário se fez a edição de norma regulamentadora (Lei n. 

8.742/1993), além de outras leis que foram editadas para ampliar, cada vez mais, o 

seu alcance, cumprindo, assim, o objetivo para o qual fora criada, qual seja, o de 

proteger as pessoas necessitadas. 

 

A proteção, com isso, se deu por intermédio da instituição de benefícios 

e serviços assistenciais que, paulatinamente, foram implantados pelo subsistema 

de assistência social, com vistas a assegurar a sua cobertura. Nesta tese serão 

abordadas as prestações econômicas devidas pela assistência social, quais sejam: 

benefício de prestação continuada e programa Bolsa Família.  

 

Esta pesquisa motivou-se pela forma como a assistência social vem 

sendo vista e efetivada pelo Estado, bem como pela evolução substancial 

observada a partir das Leis n. 12.435/11, 12.470/11 e 13.146/15, que 

reestruturaram os benefícios e programas assistenciais. 

 

No intuito de orientar a pesquisa, suscitam-se os seguintes 

questionamentos:  
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A assistência social, como subsistema direcionado ao combate da 

pobreza e da miséria, pode estabelecer benefícios que concorrem com o piso da 

previdência social?  

 

E, por último, com a efetividade dos programas assistenciais, a 

assistência social promove a universalização dos direitos de seguridade social? 

 

Para responder a esses questionamentos, foram analisados dados 

decorrentes de pesquisa documental de diferentes organismos sociais – como a 

Previdência Social, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IPEA 

(Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada), a OIT (Organização Internacional do 

Trabalho), a ONU (Organização das Nações Unidas) –, bem como das doutrinas 

nacional e alienígena atinentes à matéria.  

 

Assim, com a finalidade de se chegar ao objetivo proposto, bem como 

responder aos questionamentos acima colocados, este trabalho se divide em quatro 

capítulos. A metodologia escolhida é a pesquisa analítico-bibliográfica, em relação 

às obras constantes das referências, bem como a análise da legislação específica, 

dos entendimentos jurisprudenciais e dos dados oficiais atinentes à matéria.  

 

No intuito de responder à primeira indagação, o primeiro capítulo 

apresenta, inicialmente, estudo acerca do surgimento do Estado de Direito Social e 

da alocação dos direitos dele decorrentes dentro da classificação dos direitos 

fundamentais. 

 

Em seguida, necessário se faz analisar o percurso histórico da proteção 

social no mundo e no Brasil, com o objetivo de entender a atual conformação da 

proteção social insculpida na Constituição de 1988. 

 

Após o estudo da evolução da proteção social, dedica-se a última parte 

do capítulo 1 à análise da seguridade social a partir da Constituição de 1988, desde 

seu papel dentro da Ordem Social (Título VIII, Capítulo I), passando pelos princípios 
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norteadores, até chegar numa breve análise das áreas componentes da seguridade 

social.  

 

O segundo capítulo é dedicado ao regime constitucional da assistência 

social, abordada, preliminarmente, como direito fundamental social, uma vez que 

está inserida no rol de direitos sociais prescrito no artigo 6º da Constituição de 

1988. Ainda nesse capítulo, a assistência social é destacada no contexto da 

seguridade social, com o delineamento conceitual, a caracterização e os objetivos 

prescritos na Constituição de 1988.  

 

Na sequência, importante mencionar a atuação do subsistema 

assistencial como mecanismo de combate à pobreza absoluta (miséria) e à pobreza 

relativa, aspectos estes que afetam o equilíbrio social e que, por isso, demandam 

maior atenção estatal. 

 

A parte final do capítulo segundo analisa o princípio da subsidiariedade, 

observado implicitamente em alguns dispositivos constitucionais, entre eles o que 

define e organiza a assistência social (artigo 203 da Constituição). A sua inclusão 

neste capítulo se mostra relevante, visto que objetiva responder parte do terceiro 

questionamento.  

 

O terceiro capítulo trata da organização e estrutura da assistência social, 

de acordo com as prescrições constitucionais e da Lei Orgânica de Assistência 

Social, que estabelecem os ditames a serem seguidos pela administração na 

efetivação do subsistema assistencial. 

 

Além disso, insta assinalar nesse capítulo os benefícios econômicos 

assistenciais (benefício de prestação continuada e programa Bolsa Família) que 

visam a assegurar proteção às pessoas quando nem estas, nem suas famílias têm 

como suprir as necessidades básicas, no sentido de garantir um nível adequado de 

vida digna.  

 



 

 

29  

E, para viabilizar a análise do último problema acima proposto, o capítulo 

final se destaca pelo fato de abordar temáticas relativas ao caráter subsidiário da 

assistência social, assim como a visão desta como instrumento de concretização da 

universalidade.  

 

Nesse sentido, será analisado se o valor do benefício de prestação 

continuada da assistência social não representa violação ou desestímulo à base da 

ordem social que é o primado do trabalho. Também serão feitas considerações 

sobre a possibilidade de extensão tanto do benefício de prestação continuada, 

quanto do Bolsa Família ao estrangeiro. Finalmente, se demonstrará que a 

possibilidade da universalidade se concretiza por meio do subsistema de 

assistência social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

30  

1. FORMAÇÃO DO ESTADO DE DIREITO SOCIAL E PRINCIPAIS ASPECTOS 

DA EVOLUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL 

 

 

Neste primeiro capítulo, importante abordar o momento em que surgiram 

o Estado de Direito Social e a alocação dos direitos dele decorrentes dentro da 

classificação dos direitos fundamentais. 

 

Em seguida, será desenvolvida uma linha evolutiva da proteção social no 

intuito de entender a sua atual conformação insculpida na Constituição de 1988. 

 

Diante dessa análise evolutiva, necessário se faz tratar da seguridade 

social a partir da Constituição de 1988, desde seu papel dentro da ordem social 

(Título VIII, Capítulo I), passando pelos princípios norteadores, até chegar numa 

breve análise das áreas componentes da seguridade social. Nessa toada é que se 

passa a desenvolver este capítulo. 

 

 

1.1 Formação do Estado de Direito Social e Dimensões dos Direitos 

Fundamentais 

 
Os direitos fundamentais, ao longo dos tempos, passaram por 

transformações1 que viabilizaram o acesso, cada vez maior, a direitos protegidos 

pelo Estado. Como esses direitos surgiram paulatinamente, houve a necessidade, 

para facilitar o seu estudo, de determinar sua classificação de acordo com os 

momentos em que surgiram. 

 

Dessa forma, com a expressiva influência da Igreja, dos movimentos 

operários e da expansão do socialismo, a partir do final do século XVIII, surgiu a 

necessidade de assegurar direitos para a população, banindo a opressão peculiar 

                                                        
1 Nesse sentido, “há um movimento de historicidade em que os direitos dos indivíduos vão sendo 
construídos e reconstruídos de acordo com as necessidades humanas e as conquistas civilizatórias” 
(ALMEIDA, 2010, p. 43). 
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do período anterior, principalmente, às revoluções americana e francesa. Assim, 

mesmo considerando a existência de cartas constitucionais garantidoras de direitos 

antes do surgimento do Estado Liberal, este assume papel importante nesse novo 

cenário quando inseriu nas Constituições a partir dali editadas direitos de caráter 

individualista, próprios da classe que o insurgiu – a burguesia.  

 

Assim, “a nova ordem inaugurada pelo Estado Liberal tem como aspecto 

central um mercado natural no qual a pauta de atuação de todos os participantes é 

a realização de seus interesses individuais sem amarras”2 (MORAES, 2014, p. 

272). 

 

Essa transformação no conteúdo garantista individualista das cartas 

constitucionais que a partir daquele momento surgiram foi marcada pelo chamado 

constitucionalismo3, movimento que proporcionou a transposição de um Estado cuja 

característica era não viabilizar acesso a direitos para um Estado garantidor. 

 

Nesse momento surgem direitos decorrentes do Estado liberal, ou seja, 

direitos que não precisam de uma intervenção direta do Estado para que possam 

ser usufruídos pelos indivíduos. Tais direitos são considerados como de primeira 

dimensão4 ou negativos, visto que asseguram a liberdade dos indivíduos a partir da 

sua fruição. 

 

                                                        
2 Ainda nesse sentido, Ricardo Quartim de MORAES (2014, p. 271) assinala que “o núcleo do 
liberalismo consistiria justamente nessa esfera de proteção dada aos indivíduos”. 
3 Joaquim José Gomes CANOTILHO (2002, p. 51), sobre o constitucionalismo, ensina que “o 
constitucionalismo é a teoria (ou ideologia) que ergue o princípio do governo limitado indispensável à 
garantia dos direitos em dimensão estruturante da organização político-social de uma comunidade. 
Neste sentido, o constitucionalismo moderno representará uma técnica específica de limitação do 
poder com fins garantísticos”. 
4 José Afonso da Silva, Paulo Bonavides, Luiz Alberto David de Araujo e Vidal Serrano, Ingo 
Wolfgang Sarlet, entre outros constitucionalistas, classificam os direitos fundamentais do homem em 
gerações ou dimensões. Estas se subdividem em primeira, segunda, terceira e quarta. Em linhas 
gerais, os direitos de primeira dimensão constituem herança liberal. Os direitos de segunda 
dimensão são os direitos sociais, econômicos e culturais. Os da terceira dimensão são direitos de 
titularidade coletiva. Por fim, os direitos de quarta dimensão compreendem os direitos à democracia 
direta, ao pluralismo e à informação. 
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Após o surgimento dos direitos de primeira dimensão, iniciam-se, pelo 

mundo, transformações5 que são marcadas pela exploração da atividade laborativa 

em busca do capital – o marco dessas alterações sociais foi a Revolução Industrial, 

no final do século XVIII, cujas consequências sobrevieram mais tarde, quase um 

século depois, com o reconhecimento dos direitos dos trabalhadores. 

 

 

Tudo isso ajudou na propagação da ideia da conformação da ordem 

social pelo Estado, a ele incumbindo a tarefa de intervir na economia, de modo a 

criar condições favoráveis a uma redução do desnível social. Além disso, também 

atribuiu-se ao Estado a responsabilidade pela criação de mecanismos aptos a fazer 

com que os direitos fundamentais, reconhecidos formalmente, pudessem ser 

alcançados, na prática, por uma gama maior de pessoas. 

 

Diferenciando-se, portanto, dos direitos de primeira dimensão, essa 

revolução social fez com que surgissem os direitos de segunda dimensão (também 

chamados de direitos positivos6), decorrentes de um Estado mais interventor e 

responsável pelos problemas sociais7. Verifica-se, então, a adoção de um novo 

perfil estatal, que passa agora a incluir nos textos constitucionais não apenas 

normas relativas à organização, poderes e limites do Estado, como também 

destinadas à regulamentação da ordem econômica e social. 

 

Com isso, 

O alargamento dos direitos fundamentais constitucionais aos direitos 
sociais era, então, uma das dimensões da resposta do Estado social de 
Direito à questão social herdada da revolução industrial e às reivindicações 

                                                        
5 Importante notar que “a admissão da necessidade de intervenção/regulação da economia pelo 
Estado ampliou os contornos da ordem liberal e deu margem, em um momento de ruptura, à 
passagem para um modelo de Estado que intervém na ordem social e econômica” (MORAES, 2014, 
p. 274).  
6 Ingo Wolfgang SARLET (2009, p. 283) afirma que “o desiderato dos direitos sociais, como direitos a 
prestações, consiste precisamente em realizar e garantir os pressupostos materiais para uma efetiva 
fruição das liberdades, razão pela qual, consoante já assinalado, podem ser enquadrados naquilo 
que se denominou de status positivus socialis”.  
7 O nascimento do Estado Social no século XX, “como consequência do clamor das massas e dos 
desafios econômicos postos a seu cargo, é o Estado Social Material, aquele modelo de Estado 
historicamente determinado pelo fim da Segunda Guerra Mundial e que veio superar o neutralismo e 
o formalismo do Estado Liberal” (MOARES, 2014, p. 275). 
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de um movimento operário para quem, sobretudo nas difíceis condições 
econômicas e sociais da época, não havia verdadeira proteção da 
liberdade e autonomia do cidadão (e não apenas do cidadão-burguês) sem 
garantia de trabalho, segurança e assistência social (NOVAIS, 2010, p. 
69). 

 

Para Ingo Wolfgang SARLET (2009, p. 48), os direitos de segunda 

dimensão estão caracterizados por atribuir às pessoas o acesso às prestações 

sociais devidas pelo Estado, o que demonstra uma grande mudança no que tange 

às liberdades constitucionais8. Tais direitos são os direitos à saúde, à educação, à 

assistência social, à segurança, ao trabalho, além de se relacionarem às liberdades 

sociais, como é o caso da liberdade de sindicalização ou mesmo do direito à greve.9 

 
Por isso, na classificação dos direitos fundamentais sociais, verifica-se 

uma prestação que deve ser devida aos cidadãos. Tais prestações, para José 

Afonso da SILVA (2010, p. 52), devem proporcionar melhores condições de vida 

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

desiguais. 

 

Referido autor (2010, p. 56) ainda observa que os direitos sociais 

poderiam ser classificados como direitos sociais do homem como produtor e como 

consumidor. Na primeira classificação, direitos sociais do homem produtor10, ter-se-

iam a liberdade de instituição sindical, o direito de greve, o direito de o trabalhador 

determinar as condições de seu trabalho, o direito de cooperar na gestão da 

empresa e o direito de obter emprego (artigos 7º a 11 da Constituição de 1988). Na 

segunda classificação, direitos sociais do homem consumidor, estariam os direitos à 

saúde, à seguridade social, ao desenvolvimento intelectual, ao igual acesso das 

                                                        
8 Para Ingo Wolfgang SARLET (2009, p. 66): “A acolhida dos direitos fundamentais sócias em 
capítulo próprio no catálogo dos direitos fundamentais ressalta, por sua vez, de forma incontestável 
sua condição de autênticos direitos fundamentais, já que nas Cartas anteriores os direitos sociais se 
encontravam positivados no capítulo da ordem econômica e social, sendo-lhes, ao menos em 
princípio ressalvadas algumas exceções, reconhecido caráter meramente programático”. 
9 Ainda nesse sentido, Ingo Wolfgang SARLET (2009, p. 284) assevera que “os direitos sociais a 
prestações [...] encontram-se intimamente vinculados às tarefas de melhoria, distribuição e 
redistribuição dos recursos existentes, bem como à criação de bens essenciais não disponíveis para 
todos os que deles necessitem”. 
10 Nos direitos sociais do homem produtor, pode-se inserir também o direito de assistência, uma vez 
que quanto a esta, antes de ser devida pelo Estado, a família assume a responsabilidade de atuar 
na proteção dos seus componentes, deixando para o Poder Público a proteção que aquela não tem 
condições de proporcionar e, por isso, assume a assistência social um caráter subsidiário. 
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crianças e adultos à instrução, à formação profissional e à cultura e a garantia ao 

desenvolvimento da família, que estão no título Da Ordem Social. 

 

Assumindo essa dimensão positiva, observa-se que o Estado, ao 

promover a proteção dispensada pelos direitos sociais, terá um custo 

correspondente11 (NOVAIS, 2010, p. 190). Com isso, “os direitos sociais 

representam uma mudança de paradigma no fenômeno do direito, a modificar a 

postura abstencionista do Estado para o enfoque prestacional, característico das 

obrigações de fazer que surgem com os direitos sociais” (BUCCI, 2006, p. 03). 

 

Os direitos fundamentais sociais, assim, “seriam aqueles capazes de 

conferir um mínimo de bem-estar econômico e segurança ao direito de participar na 

herança social, bem como de acesso aos serviços educacionais e sociais” 

(MARSHALL, 1977, p. 72). 

 

A sociedade continuou a evoluir e a se transformar e, por essa razão, o 

surgimento de direitos fundamentais não se esgotou na segunda geração, já que as 

sociedades modernas, nas suas Constituições, começaram a prestigiar o 

surgimento de novos direitos12, denominados de terceira dimensão, que são direitos 

ao desenvolvimento, à paz, à propriedade sobre o patrimônio comum, à 

comunicação e ao meio ambiente. São também chamados de direitos de 

solidariedade e são vistos “não mais como exclusividade da proteção dos 

interesses individuais, mas, sim, de direitos cujo destinatário seja o gênero humano 

                                                        
11 Ingo Wolfgang SARLET (2009, p. 285), em relação aos custos financeiro dos direitos sociais, 
afirma que aquele “assume especial relevância no âmbito de sua eficácia e efetivação, significando 
[...] que a efetiva realização das prestações reclamadas não é possível sem que se despenda algum 
recurso, dependendo, em última análise, da conjuntura econômica, já que aqui está em causa a 
possibilidade de os órgãos jurisdicionais imporem ao poder público a satisfação das prestações 
reclamadas”. 
12 Em vista desses novos direitos, Paulo BONAVIDES (2008, p. 563-564.) divide os direitos 
fundamentais da seguinte forma: os direitos de primeira geração são os direitos de liberdade, os 
primeiros a constarem do instrumento normativo constitucional, a saber, os direitos civis e políticos, 
que em grande parte correspondem, por um prisma histórico, àquela fase inaugural do 
constitucionalismo do Ocidente. Os direitos da segunda geração são os direitos sociais, culturais e 
econômicos, bem como os coletivos ou de coletividade. Os da terceira geração: direito ao 
desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente, propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade. 
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compreendido no âmbito internacional” (MOURA, 2010, p. 27). São, assim, “direitos 

sobre o Estado” (BEDIN, 2002, p. 442). 

 

Também há que se falar em direitos de quarta dimensão, a qual se 

configura como “o resultado da globalização dos direitos fundamentais13, no sentido 

de uma universalização no plano institucional, que corresponde à derradeira fase de 

institucionalização do Estado Social” (SARLET, 2009, p. 50), defendida por Paulo 

Bonavides14. 

 

Nessa última dimensão, ainda não acatada pelo Direito Constitucional, 

podem ser inseridos os direitos sociais, especificamente em relação ao objeto da 

presente tese no que tange ao acesso dos estrangeiros à proteção devida pela 

assistência social, conforme será analisado no item 4.2 do capítulo 4.  

 

No item a seguir será abordada a evolução da proteção social, a qual 

demonstra, além da evolução das dimensões acima referidas, a incorporação da 

assistência social como direito de segunda dimensão e sua inclusão em um 

conjunto maior de proteção social. 

 

 

1.2 Evolução da Proteção Social 

 

A proteção social decorreu de um processo evolutivo da sociedade, bem 

como do surgimento, paulatino, das necessidades sociais. Isso porque “o homem 

sempre esteve exposto à indigência”, a qual pode ser entendida como “a exposição 

humana a sofrimentos e privações” (HORVATH JUNIOR, 2004, p. 21).  

 

Esse sentimento de privação causa insegurança nas pessoas, que 

tendem a buscar meios para se protegerem, uma vez que se encontram em 

                                                        
13 Relaciona-se, também, a quarta dimensão dos direitos fundamentais aos direitos à paz, à 
democracia, ao pluralismo e à informação, direitos já preconizados na Constituição de 1988. 
14 Paulo BONAVIDES (1997, p. 524) preconiza a quarta dimensão dos direitos fundamentais que, 
vale salientar, ainda não foi acatada pelo direito internacional e nem pelas ordens constitucionais 
internas (SARLET, 2009, p. 50). 
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condição vulnerável15. Sendo assim, e com vistas a promover a cobertura dessas 

situações que privam os indivíduos de condições mínimas de sobrevivência, 

surgiram as primeiras formas de proteção social.  

 

A família apareceu nesse primeiro momento para assegurar a proteção 

dos seus entes. Caso esse auxílio familiar não fosse suficiente para banir as 

mazelas que atingissem o indivíduo, entrava em cena um terceiro, que, movido pelo 

altruísmo e em nome dos seus ensinamentos religiosos e conduta moral, ajudava 

ao próximo para que este tivesse garantida sua dignidade como ser social.  

 

Essa ajuda prestada à população necessitada estava atrelada à caridade 

e, em razão disso,  

era recebida e prestada como ato individual, extrínseco à noção de direito: 
quem o praticava, fazia-o por motivos religiosos; quem o recebia, tinha-o 
como consolo diante de suas mazelas, que julgava serem fatos individuais, 
frutos da vontade do destino (GONÇALVES, 2010, p. 108). 

 

Entretanto, esse modelo de proteção – por meio da caridade – também 

se tornou insuficiente diante das novas situações causadoras de insegurança 

social. E, para garantir uma proteção mais fortalecida, formaram-se grupos de 

autoproteção, denominados de sociedades mútuas, que visavam à participação 

solidária, com vistas a alcançar um resultado comum, qual seja, proteger alguns 

acontecimentos (velhice, a morte e a invalidez, por exemplo) que acometessem 

aqueles que faziam parte do grupo. Por essa razão “a existência material do 

homem depende da ajuda mútua e da cooperação dos integrantes da sociedade. 

Isso para proteger as diversas contingências que o ameaçam” (PIERDONÁ, 2015, 

p. 14). 

 

As sociedades mútuas, também foram conhecidas como mutualidades 

ou, simplesmente, mútuas, possuíam os seguintes elementos: 

 

                                                        
15 Para Zélia Luiza PIERDONÁ (2015, p. 13) “a referida proteção sempre teve o objetivo de buscar 
meios para, se não eliminar, ao menos amenizar a insegurança a que está submetido o homem. É 
justamente essa insegurança e a busca de sua superação que levou o homem e a sociedade, em 
que está inserido, a buscar a proteção”. 
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– A mutualidade e a solidariedade como elemento agregador entre as 
pessoas interessadas na eventual proteção; 
– A existência do risco como elemento futuro e aleatório, passível de 
avaliação econômica, a provocar uma necessidade no sujeito; 
– A necessidade passível de mensuração se e quando realizado o sinistro; 
e, 
– A equalização do valor do prêmio, obtida pelo método de economia 
coletiva, qual seja, a possibilidade de o custo do seguro ser compatível 
com a capacidade econômica dos interessados (DERZI, 2004, p. 51). 

 

As mútuas16 não eram consideradas como um seguro propriamente dito, 

mas trouxeram a ideia inicial do seguro social, já que proporcionavam proteção às 

pessoas que a elas estavam vinculadas, diante de situação de necessidade social, 

a partir de uma assistência supletiva. Eram entidades  

 

sem fins lucrativos e muitas vezes relacionadas a segmentos profissionais, 
as quais oferecem amparo na ocorrência de destituição econômica, 
mediante prévia mobilização de recursos, numa organização coletivizada e 
dotada de certo grau de solidariedade (COSTA, 2015, p. 22).  

 

Verificou-se que esse tipo de proteção também passou a ser insuficiente 

para o amparo das eventualidades em razão da sua atuação estanque e pontual. 

Assim, com o decorrer da história, esses fundos não conseguiram atender às reais 

necessidades daqueles que compunham as mútuas, além de haver a exclusão dos 

que não vertiam qualquer quantia para essas sociedades. 

 

Isso quer dizer que a sociedade demandava uma proteção mais ampla, 

que tivesse por escopo atingir um maior número de pessoas pela constante busca 

da segurança, porque homem seguro é aquele coberto materialmente das suas 

necessidades individuais e sociais, é um ser humano que adquire a liberdade por 

ter supridas suas necessidades básicas. 

 

                                                        
16 Arnaldo SUSSEKIND (1955, p. 11) assevera: “É certo que, desde a antiguidade romana, diversas 
modalidades de ajuda mútua foram praticadas, como os ‘collegia’ e os ‘sodalitie’ romanos, nos quais 
os seus integrantes se cotizavam, por ocasião da enfermidade ou falecimento de um deles, para 
prestar-lhe ajuda ou realizar os seus funerais. Também as confrarias e as irmandades medievais, as 
‘Gildas’ germânicas e as fraternidades inglesas constituíam autênticos exemplos de mutualidades – 
células que traziam implícita a ideia, ainda não difundida, do seguro social. Não realizavam, porém, 
o seguro propriamente dito, que possui, como se verá, característicos peculiares, e sim uma 
assistência supletiva, principalmente nos casos de enfermidade, maternidade e morte”. 
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As situações de indigência, portanto, mereciam proteção por parte do 

Estado, diante da impossibilidade de o particular, por si só, bem como a sua família, 

providenciar a sua manutenção. O Poder Público, destarte, teve que entrar em ação 

com a finalidade de evitar problemas futuros, visto que, individualmente, as pessoas 

não tinham condições de suprir as próprias necessidades, bem como as advindas 

do convívio em sociedade.  

 
Até aquele momento, não se verificou qualquer normatização relativa à 

proteção social e o primeiro documento que trouxe o contexto jurídico para referida 

cobertura foi a Lei dos Pobres (Poor Relief Act), de 1601, da Rainha Elizabeth I, em 

que o Estado assumiu a responsabilidade e interveio em algumas situações com a 

finalidade de minimizar as consequências geradas pelos infortúnios sociais. Com 

isso, o Estado passou a se preocupar com as pessoas que não tinham condições 

de sobreviver de forma digna em sociedade, assumindo um dever de auxílio aos 

pobres17. 

 

A Lei dos Pobres18, dessa forma, foi criada a partir da detecção da 

pobreza no reinado de Elizabeth I, objetivando aliviar as pessoas do sofrimento 

constante. Assim, o Estado Inglês passou a proceder à ajuda social e a 

proporcionar o atendimento hospitalar aos necessitados. Essa preocupação por 

parte da rainha ocorreu porque a pobreza estava ocasionando problemas sociais 

como assaltos nas autoestradas, afastando os visitantes da Inglaterra. Isso 

representou uma ameaça à ordem civil do país.  

 

Dessa forma, o objetivo da Lei dos Pobres não era só colocar em prática 

a proteção dos desvalidos por se solidariedade com a situação; o verdadeiro intuito 

era evitar maiores problemas sociais, porque se tratava de um momento na Europa 

                                                        
17 Para Feijó COIMBRA (2001, p. 03): “A necessidade, em sua expressão mais pungente – a 
mendicância, tendia para a inexistência, nas grandes cidades, pois a lei promovia a integração do 
desocupado válido nas legiões de escravos ou de colonos. A repressão assim feita à mendicância, 
em Roma e Constantinopla, era uma forma peculiar de combate à desocupação, sem apego à 
liberdade do homem”.  
18 Para Carlos Gustavo Moimaz MARQUES (2009, p. 27), a lei dos pobres foi o “primeiro instrumento 
jurídico a impor a arrecadação de recursos de todos os habitantes (obrigatoriedade de contribuições 
e não voluntariedade) para munir o Estado com fundos suficientes para socorrer os estropiados, 
velhos, cegos ou inválidos de modo geral [...]”. 
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em que se visualizava um aumento do número de pessoas que ou estavam em 

estado de necessidade social, ou não tinham ocupação, o que causava verdadeira 

ameaça ao direito de propriedade e à segurança pública. 

 

 A partir desse momento, o Estado passou a intervir, procedendo ao 

registro das pessoas que se encontravam em estado de necessidade e que 

precisavam do auxílio estatal para obter uma sobrevivência digna. Para tanto, a Lei 

dos Pobres estabeleceu a cobrança de tributos à sociedade com a finalidade, a 

partir desse fundo, de custear as despesas relativas à proteção das pessoas que se 

encontravam em situação de indigência. 

 

Os mendigos e vagabundos protegidos pela Lei dos Pobres, como 

“contrapartida” ao auxílio recebido do Estado, tinham que se submeter à privação 

de direitos, não usufruindo das mesmas garantias devidas aos cidadãos europeus 

que não se encaixavam nesse contexto de necessidade social. 

 

Referida lei teve uma duração extensa (quase três séculos seguidos – 

XVI, XVII e XVIII)19 em razão do aumento expressivo da pobreza, cuja 

consequência, foi o aumento dos gastos com a proteção dos indivíduos 

necessitados.  

 

Ainda no século XVIII, a Revolução Industrial contribuiu para a evolução 

da proteção social, já que, com a exploração do trabalho humano sem a 

observação de quaisquer direitos para os trabalhadores, surgiu, como 

consequência, a necessidade de proteger aqueles que precisavam se afastar do 

ambiente de trabalho em decorrência de incapacidade causada, por vezes, pelas 

más condições laborais.  

 

                                                        
19 Tem-se que referida lei inglesa perdurou por três séculos seguidos (XVI, XVII e XVIII) e após 
meados do século XIX a situação social passou por mudanças que decorreram da necessidade de 
reconhecimento da solidariedade social. Foi um momento em que a Europa, principalmente após a 
Revolução Industrial, reconheceu que a proteção aos necessitados deveria ser dispensada em nome 
de uma solidariedade social em busca de cobertura daquelas pessoas que se encontravam em 
estado de vulnerabilidade social.  
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No Brasil, no início do século XIX, foi outorgada a Constituição de 1824, 

que, muito embora tenha feito menção aos socorros públicos no seu artigo 179, 

inciso XXXI, produziu qualquer consequência efetiva na prática. Era apenas uma 

regra formal sem aplicabilidade alguma. 

 

Em 1834 foi criado o “New Poor Law”, na Inglaterra, que teve como 

essência o princípio da uniformidade nacional, que previa “tratamento idêntico de 

cada classe de pessoas carentes em todo o Reino, bem como que as condições do 

beneficiário deveriam ser menos desejáveis economicamente do que as do mais 

humilde trabalhador independente” (COSTA, 2015, p. 42). 

 

Nesse momento, verifica-se o reconhecimento de que, àquele que não 

trabalha e se encontra em situação de necessidade social, deve ser dispensada 

proteção. Entretanto, esta não pode se igualar à daquele que exerce uma atividade 

laborativa, que merece atenção maior do Estado, visto que colabora com o seu 

desenvolvimento e garante o funcionamento da máquina estatal (COSTA, 2015, p. 

43). 

 

Muito embora tenha se iniciado no século XVIII, a Revolução Industrial se 

estendeu até o século XIX, momento este marcado pelo início da fase do seguro 

social20, com a instituição, na Alemanha, do seguro-doença para os trabalhadores21 

(1883) por Otto Von Bismarck, o “Chanceler de Ferro”. Esse seguro em nada 

                                                        
20 Nas palavras de Zélia Luiza PIERDONÁ, (2015, p. 17): “O embrião do seguro social surgiu em 
meados do século XIX. Na França e na Inglaterra, por volta de 1850, os operários lutavam para 
conquistar direitos trabalhistas. [...] Na Alemanha, em 1883, foi criado o seguro social, que 
apresentava as características atuais da previdência social. O primeiro a ser criado atendeu ao 
evento doença e, sucessivamente, aos acidentes do trabalho, à invalidez e à morte, tendo sido o 
primeiro seguro social criado pelo Estado e com contribuição dos empregados e dos empregadores”. 
21 Nas palavras de José Guilherme Ferraz da COSTA, (2015, p. 25): “Foi na Alemanha que houve 
uma primeira elaboração jurídica sistemática, visando atender à demanda social pela intervenção do 
Estado no planejamento financeiro compulsório para o futuro, por meio da regulação da poupança 
previdenciária privada, tendo o Chanceler Otto Von Bismark aproveitado o impulso do movimento 
mutualista que se expandira por lá (entre sindicatos e friendly societie e alguns poucos 
empregadores) e encampado a tese de que era indispensável o controle estatal do seguro social e 
de que subsídios públicos a esta eram desejáveis. A Alemanha tornou-se então, em 1889, o primeiro 
país do mundo a adotar um programa de seguro social de velhice, tal como propugnado pelo aludido 
chanceler, o qual foi motivado a introduzi-lo não apenas para promover o bem-estar dos 
trabalhadores, a fim de manter a economia alemã operando com a máxima eficiência, mas também 
para evitar estímulos a movimentos por alternativas socialistas radicais naquele país”. 
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equivalia a um amparo assistencial, uma vez que não estava relacionado à 

benemerência do Estado, e, sim, à participação deste, dos empregadores e dos 

trabalhadores no financiamento da proteção social. O seguro social, assim, teve por 

objetivo garantir a segurança econômica dos trabalhadores diante das vicissitudes 

da vida (ASSIS, 1963). 

 

Já no século XX, no Brasil, a Lei Eloy Chaves (Decreto n. 4.682/1923) 

criou as caixas de aposentadoria e pensões dos trabalhadores das estradas de 

ferro. Esse decreto foi considerado o marco da previdência social no Brasil, posto 

que estabeleceu o custeio tripartite (trabalhadores, empregadores e Estado) e, 

ainda, instituiu a possibilidade de concessão de aposentadoria ordinária ou por 

invalidez.  

 

A aposentadoria ordinária era devida, integralmente, ao empregado ou 

operário que tinha cumprido 30 anos de serviço e alcançado 50 anos de idade. 

Havia também aposentadoria ordinária proporcional, com 25% de redução, quando 

o empregado ou operário tivesse cumprido 30 anos de serviço e alcançado menos 

de 50 anos de idade. 

 

Em 1934, a Constituição, em seu artigo 10, prescreveu a competência da 

União e dos Estados para cuidar da assistência pública, além de prever no artigo 

138 a possibilidade de assistência e amparo aos desvalidos. Mas, mesmo diante 

dessa previsão constitucional, houve poucas conquistas na área da assistência 

pública.  

 

Em 1937, diante do contexto histórico vivenciado naquele momento, com 

o golpe de Estado que culminou na Constituição desse mesmo ano, nada se 

prescreveu sobre a assistência social porque esta “era vista como um ato de 

filantropia ou caridade e, com isso, realizada somente no campo privado” (BACHA 

E SILVA, 2014)22. 

                                                        
22 Assim, a Assistência Social somente passou a ser vista como política governamental a partir da 
criação do Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS), em 1938, órgão vinculado ao Ministério da 
Educação e Saúde. Para Maria Luiza MESTRINER (2001, p. 57-58), “o Conselho é criado como um 
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No plano internacional, o primeiro país que apresentou uma visão mais 

ampla de proteção social foram os Estados Unidos, em 1935, com o Social Security 

Act. Esse documento possuía duas disposições básicas: Programas de bem-estar 

do Estado para o idoso e pagamento de benefícios contínuos para o trabalhador 

com idade avançada (65 anos), verdadeiro cerne do seguro social (COSTA, 2015, 

p. 49). Por essa razão, foi considerado um instrumento revolucionário no âmbito da 

proteção social, já que  

 

forneceu cobertura substitutiva da dependência da caridade e da 
assistência pública, valendo-se de uma alternativa mais coordenada, digna 
e confiável. Representou realmente um compromisso com uma nova 
concepção de política de segurança econômica [...], envolvendo a 
aceitação da premissa de que o governo tem certa responsabilidade pelo 
bem-estar geral do respectivo povo. Forneceu assim uma ampla gama de 
programas para atender a necessidades básicas em todo o país, incluindo 
seguro-desemprego, assistência na velhice, a ajuda aos filhos 
dependentes e subvenções aos estados para fornecimento de várias 
formas de cuidados médicos (COSTA, 2015, p. 50). 

 

A partir disso, apresentaram-se para a população programas com o 

intuito de suprir as suas necessidades básicas, como o seguro-desemprego, 

proteção na velhice, auxílio aos filhos dependentes e cuidados médicos (COSTA, 

2015), trazendo verdadeira contribuição para o surgimento da seguridade social23, 

já que fez referência à proteção ao necessitado, bem como ao trabalhador e à 

saúde da população. 

 

Verifica-se, com isso, a formação prévia de um modelo de seguridade 

social que garantia a proteção aos setores que demandavam a atenção do Estado. 

A atuação norte-americana foi imprescindível no cenário evolutivo da proteção 

                                                                                                                                                                            

dos órgãos de cooperação do Ministério da Educação e Saúde, passando a funcionar em uma de 
suas dependências, sendo formado por figuras ilustres da sociedade cultural e filantrópica e 
substituindo o governante na decisão quanto a quais organizações auxiliar”. Por essa razão é que 
teve pouca importância prática na efetivação da Assistência Social. 
23 Nas palavras de José Guilherme Ferraz da COSTA (2015, p. 50): “Historiadores têm chamado o 
Social Security Act de “um novo marco na história americana, uma enorme ruptura com as inibições 
do passado. O Presidente Roosevelt, por sua vez, chamou-lhe “a suprema realização de sua 
administração”. Deve-se registrar, ademais, que, apesar de o seguro social ter sido introduzido na 
Alemanha no século XIX, nos anos seguintes à Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos foram 
o principal modelo para as nações ao redor do mundo que estavam interessadas em projetar 
sistemas de seguridade social.” 
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social no mundo, visto que apontou as situações causadoras de desequilíbrio e 

insegurança social responsáveis por deixar os indivíduos vulneráveis às vicissitudes 

da vida.  

 

Seguindo esse modelo norte-americano de proteção social, a Nova 

Zelândia criou o que seria  

 

o primeiro ato legal voltado à proteção de toda a população, por meio de 
um completo conjunto de benefícios em espécie financiados por um tributo 
universal sobre a renda, refugindo seja da noção de regime de pensões 
assistenciais, seja do teor estrito do seguro social (COSTA, 2015, p. 56). 

 

Em momento posterior à contribuição norte-americana e ao modelo 

neozelandês, o Parlamento Inglês solicitou que Willian Beveridge (depois conhecido 

como Lord Beveridge), juntamente com uma comissão, elaborasse um relatório, 

que foi editado em 1942, com a finalidade de apontar as situações que mais 

causavam o desequilíbrio social. 

 

Segundo José Manuel Almansa PASTOR (1991, p. 73-74), o relatório 

ofereceu uma nova visão, inspirada na ideia central de proteção às necessidades, 

por meio de uma adequada e justa redistribuição de rendas. Nessa nova visão, o 

sistema não pode reduzir-se a um mero conjunto de seguros sociais, mas, junto a 

eles, deve haver a assistência nacional, um serviço nacional de saúde, a ajuda 

familiar, bem como os seguros voluntários complementares.  

 

A partir desse relatório, ratificou-se a ideia de seguridade social, um 

modelo de proteção social mais amplo, que não se preocupava, única e 

exclusivamente, com os problemas sociais relativos aos trabalhadores, mas incluía 

também os de todos os indivíduos que se encontrassem em situação de 

vulnerabilidade social. 

 

Manuel Alonso OLEA e José Luis Tortuero PLAZA fizeram menção a um 

dos informes publicados por Beveridge em 1944, do qual retiraram o conceito de 

seguridade social “como el conjunto de medidas adoptadas por el Estado para 
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proteger a los ciudadanos contra aquellos riesgos de concreción individual que 

jamás dejarán de presentarse, por óptima que sea la situación de conjunto de la 

sociedad en que vivan” (OLEA; PLAZA, 1995, p. 19). E complementam tal conceito:  

 

Seguridad social24, en tal definición, es prevención y remedio de siniestros 
que afectan al individuo en cuanto miembro de la sociedad y que ésta es 
incapaz de evitar en su fase primera de riesgo, aunque puede remediar y, 
en alguna medida, prevenir su actualización en siniestro. La seguridad 
social es un mecanismo interpuesto entre una situación potencial siempre 
presente de riesgo y una situación corregible, y quizá evitable, de siniestro, 
allegando recursos que garanticen el mecanismo (OLEA; PLAZA, 1995, p. 
19). 

 

Com isso, o Relatório Beveridge proporcionou à Inglaterra a constatação 

dos problemas que mais causavam o desequilíbrio social e, por essa razão, atuou 

no sentido de construir o Estado do Bem-estar Social (Welfare State25), com a 

efetiva inclusão dos direitos sociais no rol de direitos da sociedade internacional.  

 

Esses problemas não eram restritos aos trabalhadores, mas alcançavam 

também toda a sociedade no que tange ao acesso à saúde, à proteção do 

desemprego e à proteção das pessoas que se encontravam em situação de 

pobreza e miséria. Tem-se que o relatório ainda deveria apresentar soluções para 

essas situações que atingiam as pessoas e causavam desequilíbrio social. 

 

Além de prever e continuar garantindo, e reconhecendo, a importância do 

seguro social, o Relatório Beveridge foi mais longe, assegurando proteção também 

                                                        
24 Gerard RITTER (1991, p. 137) assevera que: “La instauración generalizada de los sistemas de 
seguridad social en la época de entreguerras se ve en el procentaje creciente del producto interior 
bruto dedicado a los seguros sociales; se manifesta asimismo en el incremento del número de 
personas a los que cubrían los seguros sociales y lãs pensiones asistenciales estatales, en la 
transformación de la asistencia social tradicional de pobres en asistencia de bienestar, en el hecho 
de completar las anteriores prestaciones sociales con subsídios familiares, con construcción de 
viviendas sociales y con seguros de desempleo, solo introducidos en gran escala en esa época”. 
25 Para Gerard RITTER (1991, p. 137), o Estado Social ou do Bem-estar social (Welfare State) foi 
criado como “una respuesta a la cresciente necesidad de que exista una regulación de las relaciones 
sociales y económicas, cada vez más complejas, que acompañan a la industrialización y al proceso 
de urbanización. [...] Su objetivo es: integrar a la población a través de la seguridad social, de una 
igualdad acrecentada y de una cogestión político-social; estabilizar el sistema político, social y 
económico existente mediante un proceso de adaptación continua, y transformarlo al mismo tiempo 
de una manera evolutiva. El Estado social presupone para su realización un amplio sistema de 
comunicaciones y tiende a la igualacion de las condiciones de vida, a la centralización y a la 
uniformidade”. 
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à saúde dos indivíduos quando ela lhes faltar, bem como cobertura assistencial, 

esta com caráter subsidiário, e, para tanto, assinalou que 

 

servirá a assistência para atender a todas as necessidades que não forem 
satisfeitas pelo seguro. Devem ser atendidas tais necessidades de maneira 
adequada ao nível de subsistência; mas os beneficiados devem ver na 
assistência algo menos desejável do que o auxílio de seguro, pois, se 
assim não for, nada lucrarão os segurados com as suas contribuições 
(BEVERIDGE, 1943, p. 219). 

 

Verificou-se, assim, o intuito de promover uma reforma social que, 

segundo Augusto VENTURI (1954, p. 276), teve por finalidade elevar o nível de vida 

das classes menos afortunadas, garantindo, com isso, um mínimo de renda efetiva 

devida a cada indivíduo. 

 

Ainda nesse momento histórico (1942), no Brasil, foi criada a LBA 

(Legião Brasileira de Assistência), que trouxe para a assistência social a 

característica de política estatal e, segundo Aldaíza SPOSATI (2007, p. 46), “se 

constitui numa verdadeira simbiose entre a iniciativa privada e a pública”. Ela foi, 

ainda,  

 

organizada em consequência do engajamento do país na segunda guerra 
mundial. Seu objetivo era o de prover as necessidades das famílias, cujos 
chefes haviam sido mobilizados para a guerra. Tal conjuntura favorece sua 
criação, uma vez que ocorreu significativa queda do poder aquisitivo do 
proletariado e da pequena burguesia urbana. Mesmo dispondo de técnicos 
capacitados para a função, o comando da LBA sempre esteve entregue as 
Primeiras Damas, caracterizando o aspecto filantrópico, de ações 
clientelistas, conforme os interesses dos governos vigentes (DBD26, 2015). 

 

Em 1946, mesmo estando diante de uma Constituição democrática, não 

houve demonstração, nem instrumentalização de qualquer preocupação com a 

assistência social. Somente no artigo 157, inciso XV, houve a previsão de uma 

assistência aos desempregados com a finalidade de reinseri-los no ambiente 

laboral. 

 

                                                        
26 Disponível em: <http://www2.dbd.puc-rio.br/pergamum/tesesabertas/0510670_07_cap_03.pdf>. 
Acesso em: 10 out. 2016. 
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Em momento posterior (1948), a DUDH – Declaração Universal dos 

Direitos do Homem (1948) – teve a finalidade de garantir a implementação dos 

novos direitos – os sociais –, incluindo, entre eles, os direitos relativos à 

previdência, saúde, educação, assistência, como uma verdadeira carta de 

intenções.  

 

A Convenção n. 10227 da OIT – Organização Internacional do Trabalho –, 

em vigor na ordem internacional a partir de 27 de abril de 1955, também foi 

importante no contexto histórico, uma vez que estabeleceu a garantia do mínimo 

social para as pessoas que necessitassem da proteção social.  

 

Em seguida, e não menos importante, o Pacto de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais, de 16 de dezembro de 196628, reconheceu a dignidade como 

inerente a todos os membros da família humana, bem como a garantia do ser 

humano de se ver livre do medo e da miséria, para que cada um desfrute dos seus 

direitos econômicos, sociais e culturais.  

 

Além disso, assegurou, progressivamente29, o pleno exercício dos 

direitos reconhecidos no Pacto, incluindo, entre eles, a proteção social30, que 

assegura a cobertura e assistência amplas para a família, núcleo elementar natural 

e fundamental da sociedade.  

 
                                                        
27 Aprovada no Brasil pelo Decreto Legislativo n. 269, de 19 de setembro de 2008, e ratificada em 15 
de junho de 2009. 
28 Em vigor na ordem internacional a partir de 03 de janeiro de 1976, conforme disposição do artigo 
27 do próprio Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 
29 Artigo 2º: 1. Cada um dos Estados Partes no presente Pacto compromete-se a agir, quer com o 
seu próprio esforço, quer com a assistência e cooperação internacionais, especialmente nos planos 
econômico e técnico, no máximo dos seus recursos disponíveis, de modo a assegurar 
progressivamente o pleno exercício dos direitos reconhecidos no presente Pacto por todos os meios 
apropriados, incluindo em particular por meio de medidas legislativas.  
30 Artigo 9º: Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem o direito de todas as pessoas à 
segurança social, incluindo os seguros sociais. Artigo 10: Os Estados Partes no presente Pacto 
reconhecem que: 1. Uma proteção e uma assistência mais amplas possíveis serão proporcionadas à 
família, que é o núcleo elementar natural e fundamental da sociedade, particularmente com vista à 
sua formação e no tempo durante o qual ela tem a responsabilidade de criar e educar os filhos. O 
casamento deve ser livremente consentido pelos futuros esposos. Artigo 11: 1. Os Estados Partes 
no presente Pacto reconhecem o direito de todas as pessoas a um nível de vida suficiente para si e 
para as suas famílias, incluindo alimentação, vestuário e alojamento suficientes, bem como a um 
melhoramento constante das suas condições de existência. 
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Não se pode deixar de fazer menção ainda à Constituição de 1988, que 

trouxe a preocupação de incluir a assistência social na ordem jurídica e social, já 

que a Comissão da Ordem Social da Assembleia Constituinte, por ter reconhecido o 

Brasil como um país de pobres e miseráveis, inseriu a assistência social na Seção 

IV do Título VIII, como componente da seguridade social, sistema de proteção 

social criado a partir daquele momento. 

 

Em 2011, a Conferência Internacional do Trabalho (Relatório VI) também 

estabeleceu o reconhecimento progressivo da cobertura às necessidades advindas 

da sociedade, confirmando, no momento pós-guerras, a proteção social31 como 

direito humano. Isso porque de 70% a 80% da população mundial (CONFERÊNCIA 

INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2011, p. 8) continua a viver numa situação de 

insegurança social e, por essa razão, necessita de atenção dos Estados, com vistas 

à redução desses problemas sociais que causam tanta vulnerabilidade.  

 

No ano seguinte, foi editada a Recomendação n. 202 da OIT – 

Organização Internacional do Trabalho –, que reafirmou a proteção social como 

direito humano, além de estabelecer a necessidade de existência de pisos de 

proteção social, prescrevendo, para tanto, as seguintes garantias básicas de 

seguridade social:  

 

(a) acesso a um conjunto de bens e serviços definidos a nível nacional, 
que constituam os cuidados de saúde essenciais, incluindo a assistência à 
maternidade e que cumpram com os critérios de disponibilidade, 
acessibilidade, aceitabilidade e qualidade;  
(b) segurança básica de rendimento para crianças, situando-se pelo menos 
a um nível mínimo definido no plano nacional, que proporcione o acesso à 
alimentação, educação, cuidados e outros bens e serviços necessários;  
(c) segurança básica de rendimento, situando-se pelo menos a um nível 
mínimo definido no plano nacional, para pessoas em idade ativa sem 
capacidade para obter um rendimento suficiente, particularmente nos 
casos de doença, desemprego, maternidade e invalidez; e  
(d) segurança básica do rendimento para as pessoas idosas, situando-se 
pelo menos a um nível mínimo definido no plano nacional. 
 

  

                                                        
31 Já prescrita como direito no artigo 9º do Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 
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Infere-se, assim, que o modelo de proteção social está, no mundo e no 

Brasil, adquirindo uniformidade no que diz respeito à garantia de acesso a 

condições mínimas de vida, principalmente àqueles que demandam maior atenção 

do Estado, uma vez que, nem por si sós, nem por sua família, conseguem obter o 

mínimo de condições de sobrevivência digna. 

 

Assim, no item seguinte será abordado o sistema de proteção social 

instituído com a Constituição de 1988, a qual o designou seguridade social. 

 

 

1.3 A Seguridade Social na Constituição de 1988 

 

1.3.1 A Seguridade Social como um Sistema Inserido na Ordem Social 

 

A Constituição de 1988 alocou o Sistema de Seguridade Social no Título 

VIII, Capítulo I – Da Ordem Social –, com o objetivo de lhe proporcionar alicerce 

jurídico constitucional, colocando o trabalho como primado e determinando como 

objetivos da Ordem Social o bem-estar e a justiça sociais (art. 193).  

 

A ordem social tem como primado o trabalho porque este é considerado 

a mola propulsora do Estado, uma vez que assume importância na concretização 

dos direitos sociais (artigos 194, 201, 203 e 205).  

 

Além do trabalho, a ordem social objetiva garantir o bem-estar e a justiça 

sociais, que visam a assegurar a implementação do sistema de seguridade social. A 

primeira finalidade está relacionada à garantia do bem comum32, devendo o Estado 

e a sociedade proporcionar meios suficientes para que a população conviva em 

harmonia. 

 

                                                        
32 Para Feijó COIMBRA (2001, p. 7), “o bem comum é o fim do Estado, cabendo a este disciplinar os 
interesses individuais, conciliando-os com os da sociedade”. 
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Wagner BALERA (2009, p. 18) aduz que o bem-estar está apto a 

justificar a existência do sistema de seguridade social “e a impulsionar seus 

movimentos sincrônicos. Sem esse motor propulsor, o sistema reduzir-se-ia a 

simples agregado do organismo estatal”. Isso porque a proteção social brasileira 

está fundada na garantia de bem-estar dos indivíduos com vistas a lhes 

proporcionar cobertura social mínima em todos os setores da seguridade social.  

 

Atrelada ao bem-estar, encontra-se a justiça social33, também objetivo da 

ordem social, que está relacionada à distribuição de renda entre aqueles que mais 

precisam da proteção, bem como a dispensação de serviços que garantam 

condições dignas de vida à população. Assim, a justiça social será cumprida a partir 

do momento que houver supressão ou minimização dos efeitos da desigualdade 

social, quer dizer, quando efetivamente for cumprido o objetivo prescrito no inciso III 

do artigo 3º da Constituição de 1988: “erradicar a pobreza e a marginalização e 

reduzir as desigualdades sociais e regionais”. 

 

Nesse sentido, Zélia Luiza PIERDONÁ (2003, p. 49-50), ao tratar da 

justiça social, assevera que  

 

nela não se tem a noção de justiça comutativa, mas sim de justiça 
distributiva, no sentido de dar a cada um segundo suas necessidades. O 
art. 3.º, III, da Constituição estabelece, também como objetivo, a redução 
das desigualdades sociais, sendo que a seguridade social é um dos 
principais instrumentos na busca da redução das desigualdades, na 
medida em que garante o mínimo indispensável que permite falar em 
dignidade humana e outorga do bem-comum. 

 

Verifica-se, portanto, que bem-estar e justiça sociais caminham no 

mesmo sentido, que é o da garantia de um mínimo de sobrevivência para a 

população, proporcionando a cada um o que lhe é devido.  

 

                                                        
33 André Franco MONTORO (2000, p. 213) assevera que na justiça social “a alteridade ou 
pluralidade de pessoas tem como sujeitos, de um lado, os particulares ou membros da sociedade 
(como devedores), e, de outro, a sociedade (como credora). O ‘devido’ é a realização do bem 
comum, ou, mais precisamente, a contribuição de cada um para sua realização. E a ‘igualdade’ que 
a orienta é de natureza proporcional ou relativa. Com esses elementos, podemos conceituar a 
justiça social como a virtude pela qual: os membros da sociedade dão a esta sua contribuição 
para o bem comum, observada uma igualdade proporcional” (grifo não existente no original). 
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Com isso, a Constituição preparou o alicerce da seguridade social34 para, 

enfim, estabelecer um sistema protetivo apto a assegurar a universalidade da 

proteção no Brasil35, consistente no conjunto integrado de ações de iniciativa dos 

poderes públicos e da sociedade, com vistas a efetivar os direitos relativos à saúde, 

previdência e assistência social (art. 194, caput, da Constituição de 1988). 

Funciona, assim, como um estabilizador social e econômico, frente às adversidades 

originárias dos três setores de proteção social que a compõem.  

 

Nesse liame, Zélia Luiza PIERDONÁ (2007, n. 28, p. 01) sustenta que, 

 

para proteger a todos, o constituinte uniu três direitos sociais, os quais, 
cada um dentro de sua área de atribuição, protegem seus destinatários e, 
no conjunto, todos serão protegidos. Para tanto, a seguridade social 
apresenta duas faces: uma delas garante a saúde para todos; a outra 
objetiva a garantia de recursos para a sobrevivência digna dos cidadãos 
nas situações de necessidade, os quais não podem ser obtidos pelo 
esforço próprio. Na segunda face encontramos a previdência e a 
assistência. 

 

A seguridade social consiste, assim, no mecanismo que objetiva amparar 

o ser humano atingido por alguma situação de vulnerabilidade social e que, diante 

do desaparecimento da sua força de trabalho, não consegue suprir de forma 

suficiente suas necessidades básicas para garantia de uma vida digna (MARQUES, 

2009, p. 23).36_37 

                                                        
34 Para Feijó COIMBRA (2001, p. 11): “Em tema de seguridade social deve ser dado lugar a 
preceitos de segurança econômica (e social consequentemente). [...] Com isso adotaram-se 
medidas protetoras, com as quais, embora atendo-se a um imperioso equilíbrio econômico, não se 
voltavam as costas ao dever de proporcionar amparo ao necessitado, instaurando-se uma política de 
justa repartição de renda e de mais difuso bem-estar”. 
35 O reconhecimento dessa forma de garantia de proteção social foi enfatizado na Declaração 
Universal dos Direitos do Homem, em 1948, que previu no seu artigo 22 que “toda pessoa, como 
membro da sociedade, tem direito à proteção social; e pode legitimamente exigir a satisfação dos 
direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis, graças ao esforço nacional e à cooperação 
internacional, de harmonia com a organização e os recursos de cada país”.  
36 Ainda nesse sentido, a seguridade social, a partir desses objetivos, é considerada um mecanismo 
que, diante de uma atuação em conjunto de seus membros, tem por finalidade proteger o ser 
humano em sua dimensão individual e familiar das contingências quando não obtém recursos 
suficientes por meio do trabalho e, com isso, o colocam em situação de vulnerabilidade social sem a 
garantia de um mínimo de proteção para sobreviver (SIERRA, 2012).  
37 Segundo Celso Barroso LEITE (p. 15-17), o “termo ‘seguridade’, traduz a ideia de tranquilidade, 
sobretudo no futuro, que a sociedade deve garantir aos seus membros”. O autor ainda conceitua a 
seguridade social como “o conjunto das medidas com as quais o Estado, agente da sociedade, bem 
como a sociedade, procuram atender à necessidade que o ser humano tem de segurança na 
adversidade, de tranquilidade quanto ao dia de amanhã”. 
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Assim, diante do prescrito no caput do art. 194 da Constituição de 1988, 

a seguridade social está organizada por um emaranhado de ações, emanadas do 

Estado e da sociedade, no sentido de que todas elas estejam entrelaçadas para o 

alcance de um fim único, qual seja, o da proteção social. Isso quer dizer que tanto a 

atuação da saúde, como a da previdência e da assistência sociais objetivam o 

atendimento das necessidades dos indivíduos proporcionando-lhes bem-estar 

social38. 

 

Nesse sentido, 

 

a noção de seguridade social inscrita na Constituição consagrou o 
entendimento de política social como conjunto integrado de ações e como 
dever do Estado [da sociedade] e direito do cidadão a uma proteção 
universal, democrática, distributiva e não estigmatizadora (BEHRING; 
ALMEIDA, 2010, p. 195).  

 

Isso ocorre porque os principais objetivos da proteção social, editados 

pela Conferência Internacional do Trabalho, na 100a Sessão, visam a 

 

reduzir a insegurança de rendimentos, nomeadamente a erradicação da 
pobreza, e melhorar o acesso de todas as pessoas a serviços de saúde, 
com vista a assegurar condições de trabalho e de vida dignas; além de 
reduzir a desigualdade e a iniquidade (OIT, 2011, p. 8). 

 

Se se trata de um sistema, os seus elementos deveriam estar integrados 

e os programas de estado devidamente articulados, sob pena de ele não se 

configurar nos moldes da Constituição de 1988. Por essa razão que, mesmo se 

visualizando a realização de programas isolados de saúde, previdência social e 

assistência social sem se consubstanciarem efetivamente num sistema39 de 

seguridade social, ainda assim podemos dizer que a proteção social no Brasil existe 

e ampara as pessoas em situação de necessidade, por intermédio de seus 

benefícios e serviços nos setores acima citados.  

                                                        
38 A Convenção n. 102 da OIT de 1952, com texto aprovado pelo Brasil em 18 de setembro de 2008 
por meio do Decreto Legislativo n. 269 e ratificada em 15 de junho de 2009, instituiu normas 
mínimas de seguridade social. 
39 Sistema como um conjunto integrado de ações. 
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Com isso, infere-se que a seguridade social reflete o desejo 

constitucional de implementar políticas protetivas relacionadas à saúde, à 

previdência social e à assistência social. E, para tanto, importante a participação do 

Estado e da sociedade e o que for realizado para o bem desta retornará para cada 

um individualmente (num movimento circular). Dessa forma, o que o homem produz 

no contexto social também retornará para ele e para seu grupo.  

 

E, para garantir a efetivação desse sistema de proteção social, é válido 

ressaltar o papel do trabalho, que, dentro da ordem social, foi considerado como 

primado.  

  

 

1.3.2 Primado do Trabalho  

 

O trabalho, antes mesmo da Revolução Industrial, se fez presente por 

intermédio de alguns instrumentos como o Estatuto do Trabalhador e o Estatuto dos 

Artesãos. Estes impunham o trabalho para todas as pessoas aptas para 

desempenhá-lo, diante da oferta de labor do momento. Com isso, aquele que era 

considerado válido não poderia pedir esmolas; deveria, assim, trabalhar para o 

desenvolvimento da sociedade.  

 

Esses documentos formaram o Código Coercitivo do Trabalho. A partir 

deste, as pessoas capacitadas para o trabalho eram escolhidas e obrigadas a 

trabalhar. Com isso, justificava-se a proteção recebida (BEHRING; BOSCHETTI, 

2010), não se criando para o Estado a obrigação de promover proteção de graça 

para as pessoas, mesmo aquelas cujo nível de vida se mostrava muito abaixo da 

média da sociedade. 
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Após a Revolução Industrial40, o trabalho passou a ser protegido de 

forma mais efetiva. Os direitos relativos aos trabalhadores foram reconhecidos e 

paulatinamente ampliados. A proteção aos riscos inerentes ao exercício da 

atividade laboral foi constatada e surgiram, de forma esparsa, leis que regravam as 

relações de trabalho, mais tarde consolidadas num único instrumento41. 

 

Adriana Zawada MELO (1996, v. 11, p. 18), ao se referir sobre a 

evolução da proteção social, asseverou que 

 

foi decisiva nessa evolução a Revolução Industrial e a questão social daí 
advinda, uma vez que o proletariado passou a ser a classe propulsora dos 
avanços das técnicas de proteção social, tanto por sua maior exposição 
aos riscos quanto por sua maior coesão como grupo de demanda frente 
aos empregadores e ao Estado. 

 

Esse acontecimento histórico-evolutivo da proteção trabalhista ensejou a 

preocupação estatal com a denominada “questão social”, que se configura como  

 

el conjunto de problemas que se plantean por la cooperación y convivencia 
de clases, estratos e estamentos sociales, los males formando una misma 
sociedade, se encuentran separados entre si por sus hábitos de vida y por 
su ideologia y visión del mundo42 (TONNIES apud BALERA, 1994, v. 58, p. 
1179). 

 

Verifica-se que, desde os primórdios da proteção social, o trabalho é que 

move o funcionamento do Estado e dita a forma de se portar deste diante dos 

problemas sociais. Inicialmente essa cobertura aconteceu com participação 

privada43.  

                                                        
40 A Revolução Industrial trouxe mudanças no cenário trabalhista mundial, principalmente no que 
tange à proteção contra os riscos advindos do exercício do labor. E, como as mulheres e as crianças 
eram expostas a condições desumanas (sub-humanas), mereceram o enfoque com a consequente 
proteção do trabalho feminino e a maternidade foi uma das nuances a merecer a proteção estatal. 
Moacyr Velloso Cardoso de OLIVEIRA (p. 10), em “A doutrina social ao alcance de todos”, aduziu 
que foi uma época de desumanização do trabalhador e da família porque não havia qualquer 
proteção às condições precárias de trabalho. 
41 A CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, de 1943, foi o primeiro documento a reunir as normas 
de proteção trabalhista no Brasil em relação aos trabalhadores empregados. 
42 Livre tradução da autora: “o conjunto de problemas que se caracterizam pela cooperação e 
convivência de classes, estratos e camadas sociais, formando uma mesma sociedade, encontram-
se separados entre si por seus hábitos de vida e por sua ideologia e visão de mundo”. 
43 Empresa e empregados – criação do seguro-doença por Otto Von Bismarck, na Alemanha, com 
participação mínima do Estado. 



 

 

54  

 

No Brasil, em momento posterior (Constituição de 1934), foi estabelecido 

o custeio tripartite, no qual se verificou a participação do empregador, dos 

empregados e do Estado44 na proteção previdenciária dos trabalhadores. 

 

Ainda no intuito de promover a proteção ao trabalho, a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem, no artigo XXIII, enunciava norma de proteção ao 

trabalho, preceituando que “todo homem tem direito ao trabalho, à livre escolha do 

emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o 

desemprego”. 

 

Em 1967, a Constituição, no artigo 160, inciso II, já enunciava a 

valorização do trabalho como condição de dignidade humana. Sendo assim, o 

homem tinha o direito ao trabalho como forma de lhe dignificar como ser social, que 

é a essência da justiça. 

 

A partir de 1988, com a nova Constituição, o trabalho passa a ser o 

alicerce da ordem social, e, portanto, dos direitos sociais, e é inserido como valor 

fundamental da República Federativa do Brasil (artigo 1º, inciso IV), norteando as 

relações de direito ao trabalho, bem como os direitos relativos ao sistema de 

seguridade social, já que neste o trabalho assume importância para a previdência 

social (artigo 201) e a assistência social (artigo 203, inciso IV), bem como para a 

educação (artigo 205). 

 
A razão de ser para o reconhecimento desse valor encontra-se, contudo, 

no artigo 1º, inciso IV, da Constituição, que o traz como um dos fundamentos da 

República Federativa do Brasil – o valor social do trabalho.  

                                                        
44 Artigo 121, § 1º, alínea “h”: A lei promoverá o amparo da produção e estabelecerá as condições do 
trabalho, na cidade e nos campos, tendo em vista a proteção social do trabalhador e os interesses 
econômicos do País.  
§ 1º – A legislação do trabalho observará os seguintes preceitos, além de outros que colimem 
melhorar as condições do trabalhador: [...] h) assistência médica e sanitária ao trabalhador e à 
gestante, assegurando a esta descanso antes e depois do parto, sem prejuízo do salário e do 
emprego, e instituição de previdência, mediante contribuição igual da União, do empregador e do 
empregado, a favor da velhice, da invalidez, da maternidade e nos casos de acidentes de trabalho 
ou de morte;  
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Se o diploma constitucional erigiu o labor como um valor a ser alcançado, 

devem ser asseguradas, no mínimo, condições dignas na sua execução, bem como 

oportunidades de exercê-lo, por intermédio de políticas de incentivo ao trabalho. 

 

Vale lembrar ainda que o constituinte inseriu o trabalho antes da livre 

iniciativa (inciso IV do artigo 1º da Constituição) para que não houvesse qualquer 

dúvida quanto à sua primazia no Estado brasileiro, com a finalidade de não haver 

retroação social. Essa prescrição constitucional evitou que se repetisse o que 

aconteceu no momento da Revolução Industrial, em que os trabalhadores não 

tinham qualquer proteção, nem do Estado, muito menos do particular, 

principalmente deste porque o interesse, à época, era produzir riquezas.  

 

O trabalho, assim, é considerado um valor que se expressa quando da 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária (artigo 3º, inciso I, da Lei das 

Leis), consistindo na “pedra angular da ordem social” (BALERA, 2009, p. 32).  

 

Ao tratar o trabalho como valor social, o constituinte estabeleceu as 

formas de garantia no emprego e a impossibilidade de exploração irracional da 

atividade profissional; assegurou, ainda, um adequado meio ambiente de trabalho, 

bem como ações – engendradas pelo Estado e pelo empregador – garantidoras da 

saúde do trabalhador para bem desempenhar seu ofício.  

 

Ainda nesse liame, a Constituição de 1988 levou em consideração o que 

o Relatório Beveridge45 preconizou, já que este 

 

continha o reconhecimento de que a seguridade social seria impossível 
sem uma política de “pleno emprego”, uma vez que é apenas um dos 
instrumentos de libertação das necessidades, além da criação de serviços 
complementares de assistência social a fim de suprir necessidades não 
cobertas pelo Seguro Social (DERZI, 2004, p. 57). 

 

                                                        
45 O Relatório Beveridge teve por escopo assegurar um mínimo de sobrevivência com o intuito de 
combater as necessidades prementes do indivíduo. Faria isso por intermédio do pagamento de uma 
contribuição uniforme, por aqueles que estariam beneficiados com a proteção. Com isso evitaria 
desníveis sociais, garantindo-se uma distribuição de riquezas entre os atores sociais. 
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O trabalho, além de fundamento do Estado brasileiro, é tratado como um 

direito social e primado da ordem social (artigos 7º e 193, respectivamente). O 

artigo 7º da Constituição, ao estabelecer os direitos dos trabalhadores 

(empregados) urbanos e rurais, reconheceu a igualdade entre eles, já que o 

trabalhador campesino nunca tinha sido inserido como sujeito de direitos 

trabalhistas constitucionais. A proteção do trabalhador rural foi observada, com o 

Estatuto do Trabalhador do Campo e, posteriormente, com a Lei Complementar n. 

11, de 1971, que criou o FUNRURAL, todas essas normas infraconstitucionais. 

 

O artigo 10 da Constituição de 1988 ainda garantiu a participação dos 

trabalhadores nos órgãos colegiados do Estado do seu interesse: “É assegurada a 

participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos 

em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão 

e deliberação”. Isso se deu para viabilizar que os trabalhadores possam participar 

de decisões políticas do Estado, além de constarem como fiscal da engrenagem 

estatal, naquilo que figurem como interessados. 

 

A Ordem Econômica e Financeira, prevista no Título VII, Capítulo I, da 

Constituição de 1988, no artigo 170, “está fundada na valorização do trabalho 

humano [...] conforme os ditames da justiça social e tem como um de seus 

princípios a busca do pleno emprego” (VIII). Isso ocorre porque o trabalho promove 

a dinâmica na economia do país, e o trabalhador se torna um ser humano produtivo 

e contribui, assim, para o desenvolvimento não só econômico, como também (e 

principalmente) social. 

 

A Ordem Econômica atribui valorização ao trabalho humano 

dispensando-lhe  

 

prioridade [...] sobre todos os demais valores da economia de mercado. 
Conquanto se trate de declaração de princípio, essa prioridade tem o 
sentido de orientar a intervenção do Estado, na economia, a fim de fazer 
valer os valores sociais do trabalho, que, ao lado da iniciativa privada, 
constituem o fundamento não só da ordem econômica, mas da própria 
República Federativa do Brasil (art. 1º, IV) (DA SILVA, 2008, p. 768). 
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Nesse sentido, Wagner BALERA (1994, p. 1167) assevera que “só pode 

cogitar de uma sociedade livre quando, mediante políticas sociais e econômicas, as 

forças vivas do país perseguirem, a todo custo, o ideal do pleno emprego”. 

 

A ordem social, prescrita no Título VIII, Capítulo I, artigo 193, da 

Constituição de 1988, “tem como base o primado do trabalho, e como objetivos o 

bem-estar e a justiça sociais”. O constituinte quis, com isso, que o mecanismo 

social possuísse alicerce na atividade laborativa e na dignificação do homem como 

ser social. 

 

Infere-se que o trabalho é fonte inesgotável de dignidade, visto que 

valoriza o ser humano como agente capaz de desempenhar atividades, contribuindo 

para o fomento da sociedade em que habita. Sendo assim, o trabalho não pode 

estar relacionado apenas à produção (capital), como também e, principalmente, à 

proteção social46. 

 

Ainda o Título VIII, Capítulo III, artigo 20547, estabelece que a educação 

tem como um de seus objetivos a qualificação para o trabalho, uma vez que 

prepara o ser humano para o exercício da atividade laborativa no futuro.  

 

O que importa assinalar, diante do que foi até aqui abordado, é que, por 

ser o primado do trabalho a base da ordem social, ele se reflete em todos os 

direitos sociais, confirmando, assim, sua importância para a garantia e fruição de 

tais direitos. 

 

Após a análise do trabalho como primado da ordem social, importante 

abordar os princípios que regem a seguridade social com a finalidade de 

estabelecer a base de referido sistema. 

                                                        
46 Entenda-se a proteção social em sentido amplo, e não somente em relação ao trabalhador. Isso 
quer dizer que referida cobertura está associada à atenção do Estado para toda a sociedade quando 
diante de uma situação de risco. 
47 Artigo 205: A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
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1.3.3 Princípios da Seguridade Social 

 

O constituinte de 1988, ao estruturar a seguridade social, prescreveu nos 

incisos do parágrafo único do artigo 194 os princípios que norteiam o sistema 

protetivo (universalidade da cobertura e do atendimento, uniformidade e 

equivalência dos benefícios e serviços devidos às populações urbanas e rurais, 

seletividade e distributividade dos benefícios e serviços, irredutibilidade do valor do 

benefício, diversidade da base de financiamento, equidade na forma de participação 

no custeio e caráter democrático e descentralizado da administração, mediante 

gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos 

aposentados e do Governo nos órgãos colegiados) com o fito de concretizar o 

mister da proteção social no Brasil.  

 

Além disso, no artigo seguinte, observa-se a presença de outros dois 

princípios, que são o da solidariedade no financiamento (caput do artigo 195) e o do 

custeio prévio, insculpido no § 5º do mesmo dispositivo constitucional.  

 

Antes de analisar os princípios específicos da seguridade social, insta, 

ainda, fazer referência ao princípio da dignidade da pessoa humana, norte maior 

inscrito no artigo 1º, inciso III, da Constituição de 1988.  

 

A dignidade da pessoa humana (SARLET, 2009) está prevista no inciso 

III do artigo 1º da Constituição de 1988, que a trouxe como fundamento da 

República Federativa do Brasil. Isso quer dizer que a dignidade irá figurar como 

viga de sustentação do sistema jurídico constitucional brasileiro e, por essa razão, 

orientará a atuação do legislador infraconstitucional, bem como a do aplicador do 

direito, com o fito de assegurar à população brasileira um mínimo de respeito à sua 

condição de ser humano. 

 

Tem-se que a dignidade é inerente à pessoa. Trata-se, portanto, de um 

valor que transcende a própria essência humana. Em outras palavras, o ser 

humano, por essência, é um ser digno e ninguém poderá retirar-lhe essa condição. 
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A dignidade da pessoa humana é, com isso, o ponto de partida para a garantia de 

efetiva fruição dos direitos fundamentais, principalmente quando se verifica 

qualquer tipo de violação a esses direitos constitucionalmente previstos. 

 

Muito embora a dignidade da pessoa humana seja um valor inerente à 

própria condição humana, imprescindível que ela seja analisada sob o aspecto 

jurídico e, para tanto, é necessário que se estabeleça o seu conceito. Entretanto, 

este não poderá ser considerado fechado, uma vez que o espectro de atuação da 

dignidade é muito amplo, inviabilizando, com isso, um conceito restrito.  

 

Mesmo com sua amplitude, a dignidade precisa ter um conceito mínimo 

com vistas a impedir que surjam situações que viabilizem a sua violação. Por essa 

razão, Joaquim José Gomes CANOTILHO (2002, p. 474), acerca da importância do 

princípio da dignidade da pessoa humana em relação aos direitos fundamentais, 

assevera que, 

 
concebido como referência constitucional unificadora de todos os direitos 
fundamentais, o conceito de dignidade da pessoa humana obriga a uma 
densificação valorativa que tenha em conta o seu amplo sentido normativo 
constitucional e não uma qualquer ideia apriorística do homem, não 
podendo reduzir-se o sentido da dignidade humana à defesa dos direitos 
pessoais tradicionais, esquecendo-a nos casos de direitos sociais, ou 
invocá-la para construir “teoria do núcleo da personalidade” individual, 
ignorando-a quando se trate de garantir as bases da existência humana. 

 

Ainda nesse liame, Ingo Wolfgang SARLET (2009, p. 50) aduz que a 

dignidade da pessoa humana é  

 

compreendida como qualidade integrante e irrenunciável da própria 
condição humana, podendo ser reconhecida, respeitada, promovida e 
protegida, não podendo, contudo ser criada, concedida ou retirada, já que 
reconhecida e atribuída a cada ser humano como algo que lhe é inerente. 

 

Dessa forma, mesmo a dignidade tendo esse conteúdo espiritual de 

proteção ao ser humano, ela deve ser entendida também na sua dimensão jurídica, 

conforme já assinalado antes, no intuito de conseguir apontar o exato momento em 

que está sendo violada. 
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Isso é importante no estudo da dignidade, visto que, ao ser analisada 

diante do caso concreto, o Poder Judiciário terá como aplicar as consequências 

jurídicas em razão dessa violação. 

 

No ordenamento jurídico brasileiro, a dignidade encontra o seu esteio 

jurídico no inciso III do artigo 1º da Constituição de 1988, já referenciado no 

primeiro parágrafo deste tópico. Entende-se, portanto, que o conteúdo jurídico da 

dignidade para o constitucionalismo brasileiro se encontra no patamar de 

fundamento da República Federativa do Brasil, emergida a partir de 5 de outubro de 

1988. 

 

Infere-se, destarte, que a dignidade é responsável por determinar a 

autonomia de cada ser humano, compreendido este no universo social. E isso se 

torna fácil de observar a partir da previsão do artigo 1º da Declaração Universal da 

ONU, de 1948, que prescreveu que “todos os seres humanos nascem livres e iguais 

em dignidade e direitos. Dotados de razão e consciência, devem agir uns para com 

os outros em espírito e fraternidade”. 

 

A autodeterminação, implícita no contexto da dignidade, leva em 

consideração a questão da liberdade do ser humano, ou seja, a dignidade da 

pessoa humana viabiliza o efetivo acesso à liberdade e aos direitos de liberdade. 

Nesse liame, como todas as pessoas são dignas, elas também são livres, no 

sentido de determinar as suas condutas dentro da vivência em sociedade. 

 

E essa liberdade está relacionada também com o acesso aos direitos 

sociais prestacionais, que são aqueles que o Estado deve disponibilizar para as 

pessoas, como é o caso da assistência social, da saúde, da previdência social, da 

educação, entre outros. 

 

Com isso, infere-se que o Estado tem o dever de proteger a dignidade, 

devendo guiar as suas ações  
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tanto no sentido de preservar a dignidade existente, quanto objetivando a 
promoção da dignidade, especialmente criando condições que possibilitem 
o pleno exercício e fruição da dignidade, sendo portanto dependente (a 
dignidade) da ordem comunitária, já que é de se perquirir até que ponto é 
possível ao indivíduo realizar, ele próprio, parcial ou totalmente, suas 
necessidades existenciais básicas ou se necessita, para tanto, do concurso 
do Estado ou da comunidade (SARLET, 2009, p. 55). 

 

A dignidade da pessoa humana, dessa forma, é caracterizada como 

irrenunciável, além de constituir limite de atuação do ser humano em relação ao 

outro, bem como do Estado em relação a todos os componentes sociais. Trata-se, 

portanto, de “uma barreira absoluta e intransponível (um limite!) inclusive da pessoa 

contra qualquer tipo de interferência por parte do Estado e de terceiros, de tal sorte 

a assegurar o papel do ser humano como sujeito de direitos” (SARLET, 2009, p. 

56). 

 

Infere-se, ainda, que a dignidade tem força jurídica de proteção capaz de 

atuar desde antes do nascimento até depois da morte, com a preocupação em 

manter incólume a imagem do falecido. Nesse sentido,  

 

quando o Texto Maior proclama a dignidade da pessoa humana, está 
consagrando um imperativo de justiça social, um valor constitucional 
supremo. Por isso, o primado consubstancia o espaço da integridade moral 
do ser humano, independentemente do credo, raça, cor, origem ou status 
social. [...] Seu acatamento representa a vitória contra a intolerância, o 
preconceito, a exclusão social, a ignorância e a opressão. A dignidade 
humana reflete, portanto, um conjunto de valores civilizatórios incorporados 
ao patrimônio do homem (BULOS, 2009, p. 415). 

 

Ser digno é viver numa sociedade que dá acesso a todas as formas de 

cobertura social; é ter condições mínimas de vida, ou seja, o Poder Público deve se 

dispor a cobrir as situações de necessidade social, quando a família não tiver 

condições econômicas de fazê-lo. Agindo dessa maneira, o Estado estará 

obedecendo ao fim maior de uma Nação, que é a garantia da dignidade da pessoa 

humana como norte embasador da liberdade, igualdade, justiça e bem-comum. 

 

De acordo com o artigo 25 da Declaração Universal de Direitos do 

Homem: 
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(1) Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe 
assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à 
alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda 
quanto aos serviços sociais necessários, e tem direito à segurança no 
desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros 
casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes 
da sua vontade.  

 

Assim sendo, o Estado tem o dever de garantir ao seu nacional que 

esteja em situação de vulnerabilidade social acesso a condições mínimas de 

sobrevivência a fim de cumprir com o mister da dignidade da pessoa humana 

 

Com tudo isso, a dignidade da pessoa humana foi inserida no texto 

constitucional como fundamento da República Federativa do Brasil, com o objetivo 

de lhe trazer um caráter jurídico, no sentido de enfatizar que todas as pessoas são 

dignas, já que a dignidade faz parte da própria essência humana. 

 

Por ser fundamento do Estado Brasileiro, os princípios específicos de 

seguridade social devem ser interpretados a partir dele. Assim, a seguir serão 

abordados os mencionados princípios, expressos no parágrafo único do artigo 194 

da Constituição, bem como no caput e § 5º do artigo 195. 

 

 

a) Universalidade da Cobertura e do Atendimento 

 

O princípio da universalidade48 da cobertura e do atendimento, prescrito 

no inciso I do parágrafo único do art. 194 da Constituição Federal de 1988, foi 

inserido como primeiro norte do sistema de seguridade social, com vistas a 

assegurar um sistema proteção social mais amplo. Só a partir dessa universalidade 

é que as verdadeiras situações de necessidade social iriam encontrar amparo, com 

a atuação do Estado e da sociedade.  

 

                                                        
48 A Recomendação n. 202 da OIT prevê a universalidade da proteção, baseada na solidariedade 
social (1a). 
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Trata-se de princípio consubstanciado na igualdade que deve ser 

estabelecida dentro do sistema de seguridade social. Igualdade essa que viabiliza a 

proteção de todas as situações ensejadoras de proteção social (cobertura), bem 

como de todos sujeitos merecedores de proteção (atendimento). Diante desse 

conteúdo jurídico constitucional, infere-se que a universalidade se traduz num vir a 

ser, devendo o Estado e a sociedade alcançá-lo diante de atuação conjunta, 

buscando a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, bem como 

garantindo o desenvolvimento nacional (artigo 3º, incisos I e II, da Constituição de 

1988).  

 

Wagner BALERA (2009, p. 19) aduz que “em plena congruência com o 

princípio da igualdade – fixado no caput do art. 5.º da Lei das leis – a 

universalização da proteção tornará a seguridade social habilitada a igualar todas 

as pessoas que residam no território nacional”.  

 

Essa universalidade, tal como foi inserida no texto constitucional, possui 

duas vertentes: a objetiva e a subjetiva. 

 

Quando nos referimos à universalidade da cobertura, estamos tratando 

do caráter objetivo desse norte, visto que tem por fim cobrir todas situações que 

ocasionam a chamada questão social (doença, invalidez, desemprego, morte, idade 

avançada, pobreza, por exemplo), situações essas que dificultam o 

desenvolvimento social do país.  

 

A universalidade do atendimento, por seu turno, diz respeito às pessoas 

protegidas pela seguridade social. Isso quer dizer que esse sistema protetivo foi 

criado para amparar todos aqueles que estivessem em situação de necessidade 

social. A universalidade do atendimento, destarte, está direcionada “aos titulares do 

direito à proteção social” (BALERA, 2009, p. 20). 

 

Nesse sentido,  
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As prestações atualmente oferecidas pela ordem jurídica são aptas ao 
suprimento das necessidades básicas do coletivo protegido, conformando-
se ao ideário do sistema. O que, diga-se, não pode significar estática 
constatação da realidade, uma vez que os planos de proteção social 
devem não apenas ser mantidos como, principalmente, expandidos, a 
fim de que se atinja o ideal da universalidade da cobertura e do 
atendimento (BALERA, 2004, p. 38-39). (grifo não existente no original) 

 

A saúde é para todos (artigo 196 da Constituição de 1988), a previdência 

social para os trabalhadores e seus dependentes (artigo 201 da Constituição de 

1988) e a assistência social contemplará todos aqueles que não se enquadram na 

proteção previdenciária, mas que precisam da atenção do Estado e da sociedade 

para suprir suas deficiências de autosubsistência. Assume a assistência um caráter 

subsidiário, mas que, juntamente com a previdência social, completa a proteção 

social.  

 

Nesse sentido, Paul DURAND (1991, p. 225) preleciona que  

 

o desejo de assegurar uma garantia dos meios de existência tão completa 
quanto possível leva à extensão do campo das contingências cobertas e a 
ampliação do quadro de beneficiários, assim como ao aperfeiçoamento dos 
procedimentos de reparação de riscos. 

 

Com isso, a previdência é para o trabalhador e seus dependentes e 

exige contribuição prévia daquele. Considerando que nem todos os cidadãos se 

enquadram como tal, a Constituição Federal de 1988, assim como defendido por 

BEVERIDGE49 (1943, p. 18), estabeleceu a assistência social como forma de atingir 

a universalidade. 

 

Sendo assim, o norte da universalidade, muito embora seja o diretor de 

todo o sistema de seguridade social, constitui-se num “dever ser” prescrito na 

Constituição de 1988, que será atingido progressivamente, e não de forma 

imediata. 

 

b) Seletividade e Distributividade dos Benefícios e Serviços 

                                                        
49 Willian BEVERIDGE (1943, p. 18) aduz: “Para o limitado número de casos em que as 
necessidades não forem cobertas pelo seguro social, haverá uma assistência nacional, sujeita a 
uma prova uniforme de recursos (de meios de subsistência)”. 
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Considerando que a universalidade da cobertura e do atendimento é um 

vir a ser, o princípio da seletividade e distributividade dos benefícios e serviços 

surge como instrumento de progressividade rumo à universalidade. 

 

Verifica-se, por outro lado, que, mesmo que a Constituição Federal de 

1988 não tivesse estabelecido a seletividade, ela existiria, haja vista a ratificação50, 

pelo Brasil, do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 

que elenca, a partir do seu artigo 6º, os direitos a serem observados pelos Estados 

parte do referido tratado. 

 

A OIT – Organização Internacional do Trabalho, que é órgão da ONU – 

Organização das Nações Unidas, ao adotar o piso mínimo de proteção social, 

conforme já mencionado em tópico anterior, objetivou a atuação da seletividade a 

partir desse mínimo estabelecido, podendo, inclusive, viabilizar proteção maior.  

 

O piso mínimo de proteção reflete uma contenção provisória à 

universalidade da cobertura e do atendimento, que é revelada pelo princípio da 

seletividade, e, “no caminho da sua efetivação, o legislador infraconstitucional, 

discricionariamente, deverá escolher etapas, selecionando os riscos sociais que 

serão cobertos por prestações” (PIERDONÁ, 2009, p. 157). 

 

Com isso, está-se diante de um princípio com direção subjetiva, qual 

seja, o legislador infraconstitucional, bem como o executivo, já que têm como 

atribuição estabelecer (o primeiro como função típica e o segundo como função 

atípica, por meio de edição de decretos, portarias etc.) na norma as situações que 

mais precisam ser protegidas, bem como as pessoas que devem ser cobertas. 

 

Além do legislador, o princípio ora em análise tem por destinatário 

também o Poder Judiciário, que, em razão das demandas judiciais, se vê obrigado 

                                                        
50 Tratado reconhecido pela Resolução 2.200-A (XXI), da Assembleia Geral das Nações Unidas a 16 
de dezembro de 1966, e ratificado pelo Brasil em 24 de janeiro de 1992. 
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a exercer o seu papel de forma mais ampla, com o intuito de concretizar os valores 

constitucionalmente previstos (BARROSO, 2006, p. 6)51. Pode-se observar essa 

atuação, por exemplo, no julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, acerca do 

benefício de prestação continuada da assistência social prescrito no artigo 20 da Lei 

n. 8.742/93 (LOAS – Lei Orgânica de Assistência Social)52. 

 

A seletividade, portanto, é responsável por estabelecer parâmetros de 

atuação na cobertura porque o legislador e o executivo irão escolher os critérios de 

acessibilidade53 à proteção devida pela seguridade social às situações que mais 

atingem a sociedade e que causam maior desequilíbrio social.  

 

Essas situações podem ser encontradas, principalmente, nos incisos do 

artigo 201 da Constituição de 1988 (doença, invalidez, idade avançada, 

maternidade, morte, desemprego, entre outras ali previstas); no artigo 198, inciso II 

(atendimento integral, com prioridade para as atividade preventivas, sem prejuízo 

dos serviços assistenciais), bem como no artigo 203 e incisos54, que prescreve as 

hipóteses de amparo pela via assistencial. Assim, quando o legislador vai 

implementar os referidos direitos sociais, deverá, inicialmente, selecionar as 

hipóteses já elencadas na Constituição Federal.  

 

A distributividade, por seu turno, estabelece que a proteção social irá 

amparar somente aquelas pessoas que mais precisam de proteção, ou seja, 

                                                        
51 É possível que o Judiciário assim atue porque possui certa discricionariedade no momento em que 
fundamenta sua decisão, que está relacionada à sua faculdade de atribuir qualquer significado ao 
conteúdo da lei ou à faculdade de escolher entre duas alternativas dispostas em lei, aquela que é 
mais válida para aplicar à situação concreta (MUÑOZ, 2011).  
52 A Decisão do STF (ADI n. 1232/98) será analisada posteriormente nesta tese. 
53 Wagner BALERA (1998, p. 51) aduz que “a seletividade fixa as prestações, enquanto a 
distributividade define o grau de proteção devido a cada um, sendo ambas corolário da isonomia em 
matéria de seguridade social”.  
54 Artigo 203 da Lei n. 8.742/93: A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: I – a proteção à família, 
à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 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 salario 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. 
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“determina que as escolhas dos riscos a serem cobertos recaia sobre prestações 

que concretizem os objetivos da ordem social” (PIERDONÁ, 2009, p. 158)55. 

 

Para proporcionar cobertura aos indivíduos mais atingidos pelas 

situações de necessidade social, a legislação exige deles a demonstração de 

merecimento de referida proteção social, e isso se consolida a partir do momento 

em que cumprem os critérios estabelecidos em lei que viabilizam a cobertura 

devida.  

 

Um exemplo disso é o artigo 203, inciso V, da Constituição de 1988, que 

prevê o pagamento de benefício assistencial, no valor de um salário mínimo, para o 

idoso ou pessoa com deficiência que não tenha meios de prover a própria 

subsistência nem de tê-la provida por sua família, nos termos da lei. E esta (Lei n. 

8742/93 – Lei Orgânica de Assistência Social) prescreveu, no artigo 20, que esses 

sujeitos de direito à proteção assistencial são aqueles cuja renda per capita familiar 

seja inferior a ¼ do salário mínimo. Isso quer dizer que, para que o idoso (65 anos) 

ou pessoa com deficiência tenha acesso ao benefício de prestação continuada da 

assistência social, além de provar a situação subjetiva, deve comprovar a qualidade 

de necessitado, nos termos da legislação em vigor.  

 

Verifica-se, com isso, que o princípio da seletividade e distributividade 

dos benefícios e serviços tem por escopo a criação de mecanismos que permitam 

aos indivíduos a fruição de direitos sociais56 mínimos, a partir do comprometimento 

do Estado em adotar medidas que “visem assegurar, progressivamente, por todos 

                                                        
55 Wagner BALERA (2009, p. 21) assim aduz: “Mediante a seletividade, o legislador é chamado a 
estimar aquele tipo de prestações que, em conjunto, concretizem as finalidades da Ordem Social, a 
fim de fixar-lhes o rol da norma jurídica. Realizada a estimativa, a distributividade faculta a escolha, 
pelo legislador, de prestações que – sendo direito comum a todas as pessoas – contemplam de 
modo mais abrangente os que se encontrem em maior estado de necessidade”. 
56 De acordo com a Recomendação n. 202 da OIT – Organização Internacional do Trabalho, quando 
trata dos objetivos, bem como do âmbito de aplicação e princípios, prescreve que é preciso: 1) 
implementar pisos de proteção social como parte de estratégias para a extensão da proteção social 
que assegurem progressivamente níveis mais elevados de proteção social ao máximo de pessoas 
possível; e, 2. Para efeitos da presente recomendação, os pisos de proteção social são conjuntos de 
garantias básicas de segurança social definidos a nível nacional, que asseguram uma proteção 
destinada a prevenir ou mitigar a pobreza, a vulnerabilidade e a exclusão social.  
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os meios apropriados, o pleno exercício dos direitos”57 reconhecidos na 

Constituição brasileira e nos acordos e pactos internacionais de proteção aos 

direitos humanos. Tudo isso para, no futuro, alcançar a universalidade. 

 

c) Uniformidade e Equivalência dos Benefícios e Serviços Devidos às 

Populações Urbanas e Rurais 

 

A Constituição de 1988 foi marco histórico em termos de ampliação de 

direitos para o povo brasileiro e, com isso, uma parte da população que, por 

questões políticas, econômicas e sociais, estava com uma proteção mínima passou 

a ter uma atenção maior por parte do Estado e da sociedade. 

 

Sendo assim, o princípio insculpido no inciso II do parágrafo único do 

artigo 194 da Constituição de 1988 prevê a igualdade entre as populações urbanas 

e rurais, afirmando, com isso, que o Estado deve dispensar tratamento isonômico 

para toda a sociedade, independentemente da origem territorial. Estamos nos 

referindo a todas as pessoas, independentemente de se tratar de trabalhador ou 

não, uma vez que o sentido do sistema de seguridade social é muito maior que a 

cobertura exclusiva do trabalhador, dispensada pela previdência social. 

 

O constituinte, para tanto, inseriu no texto constitucional duas formas de 

igualdade de tratamento entre as populações urbanas e rurais: uniformizou os 

benefícios, enfatizando que as prestações devidas às populações da cidade 

deveriam ser as mesmas devidas aos campesinos; além disso, estatuiu a 

equivalência que está relacionada aos valores das prestações, principalmente, as 

devidas pela previdência social. Isso quer dizer que os valores dos benefícios serão 

                                                        
57 Artigo 2º, § 1º, do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (OAS, 2015): 
“Cada Estado Membro no presente Pacto compromete-se a adotar medidas, tanto por esforço 
próprio como pela assistência e cooperação internacionais, principalmente nos planos econômico e 
técnico, até o máximo de seus recursos disponíveis, que visem a assegurar, progressivamente, por 
todos os meios apropriados, o pleno exercício dos direitos reconhecidos no presente Pacto, 
incluindo, em particular, a adoção de medidas legislativas”. 
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equivalentes, mas não iguais, uma vez que essas quantias dependerão da forma 

como cada tipo de trabalhador contribuiu ao longo da sua vida laborativa58. 

 

Nesse mesmo sentido, assevera Zélia Luiza PIERDONÁ (2009, p. 157): 

 

Deve-se observar que a equivalência dos benefícios e serviços deve ser 
isonômica, ou seja, se o trabalhador rural contribui de forma diversa do 
urbano, os benefícios deverão ter relação com a sua forma de custeio. A 
própria CF, no § 8º do art. 195, estabeleceu uma forma diversa de 
contribuição para o segurado especial59, o que justifica a diferença do valor 
do benefício. 

 

A Constituição de 1988 somente desigualou, em matéria previdenciária, 

o segurado especial quando da sua contribuição para a previdência social, já que 

deve ser feita com base no resultado da comercialização da produção (art. 195, § 

8º) com uma alíquota de contribuição60.  

 

Assim, imprescindível ao segurado especial fazer prova de exercício de 

atividade em regime de economia familiar, pelo período equivalente ao da carência 

exigida para o benefício pleiteado. E, para qualquer das hipóteses, o valor do 

benefício será de um salário mínimo, salvo se o segurado especial recolher como 

segurado facultativo61. 

 

Respeita-se, com isso, a igualdade na exigência das contribuições, 

levando em consideração as peculiaridades de cada segurado, bem como sua 

                                                        
58 Fábio Zambitte IBRAHIM (2008, p. 57) aduz que “também aplica-se a esta regra o princípio Geral 
da isonomia. A igualdade material determina alguma parcela de diferenciação entre estes 
segurados, sendo que a própria Constituição assim procede, ao prever contribuições diferenciadas 
para o pequeno produtor rural (art. 195, § 8º)”. 
59 O segurado especial, de acordo com o § 8º do artigo 195 da Constituição, é o produtor, o parceiro, 
o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal que exerce sua atividade em regime de 
economia familiar, sem a utilização de empregados permanentes (art. 12, inciso VII, da Lei 
8.213/1991). 
60 A alíquota de contribuição do segurado especial é de 2,3% sobre o resultado da comercialização 
da produção, sendo que 2% é para o financiamento da seguridade social, 0,1% para o SAT e 0,2% 
para o SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural). Essa contribuição fica condicionada à 
venda do resultado da sua produção a pessoa jurídica que será responsável pelo recolhimento da 
contribuição do segurado especial (PREVIDÊNCIA, 2015), e, se a venda ocorrer para pessoa física, 
tem-se que o segurado especial é que tem a obrigação de recolhimento de referida alíquota de 
contribuição.  
61 Nos termos do art. 21 da Lei 8.212/91: A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte 
individual e facultativo será de vinte por cento sobre o respectivo salario de contribuição. 
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capacidade contributiva e a possibilidade de existirem formas diferentes para se 

chegar ao valor do benefício.  

 

A referida diferença é somente para o subsistema previdenciário e em 

relação a uma espécie de segurado (o especial), pois, para os demais, é igual, 

independentemente de se tratar de trabalhador urbano ou rural. 

 

No que tange à assistência social e à saúde, não há qualquer diferença 

entre as populações urbanas e rurais, já que a proteção desses subsistemas 

acontecerá independentemente do espaço territorial em que se encontrar o 

indivíduo merecedor da proteção social. 

 

 

d) Irredutibilidade do Valor do Benefício 

 

A irredutibilidade do valor do benefício é um norte da seguridade social 

que prima pela garantia de que o beneficiário do sistema de seguridade social terá 

a proteção do valor nominal. Trata-se de análise relativa aos benefícios devidos 

pelo sistema protetivo, em que não pode ser observada redução no seu valor pago.  

 

 Tal garantia de preservação do valor nominal foi ratificada pelo Supremo 

Tribunal Federal, em sede de Recurso Extraordinário (RE n. 298.69462), bem como 

no Mandado de Segurança n. 24.875-1, em razão da garantia constitucional da 

irredutibilidade – e, para fins de seguridade social, a Constituição a traz explícita no 

artigo 194, parágrafo único, inciso IV63.  

                                                        
62 RE 298.694: “Se há garantia constitucional de irredutibilidade de vencimentos – que é modalidade 
qualificada de direito adquirido –, o direito adquirido a determinado reajuste – que, não fora ela, 
poderia adstringir-se aos dias trabalhados antes da revogação da lei que o prescrevia – projeta-se 
para o futuro, de modo a assegurar o servidor contra a redução do estipêndio reajustado. Assim, se 
a legislação precedente chegou a incidir sobre a remuneração de determinado dia – o que se ajusta 
à jurisprudência firmada no mencionado precedente (RE 146.749, Pl., 24.2.94, Moreira Alves) – a 
Constituição garante prospectivamente a irredutibilidade do valor nominal alcançado segundo o 
sistema antigo (Brasília, 21 de agosto de 2003. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – Relator). 
63 Ressalta-se que em relação aos benefícios previdenciários, em razão da previsão dos artigos 201, 
§ 4º, e 40, § 17, da Constituição de 1988, tem-se também, além da manutenção do valor nominal, 
visto que se assegura, também, a manutenção do valor real. Isso porque os benefícios peculiares à 
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De outro lado, observa-se que o princípio em análise, cumulado com o 

da manutenção do valor real (artigo 201, § 4º), é aplicado aos benefícios da 

previdência social, que têm por objetivo manter o poder de compra do beneficiário 

e, para tanto, sofrem reajustamento anual. Assim, além de terem garantido o valor 

nominal, também o têm em relação ao valor real. 

 

Interessante anotar que o benefício de prestação continuada da 

assistência social (artigo 203, inciso V, da Constituição Federal) tem garantida a 

manutenção qualitativa, em razão de estar atrelado, constitucionalmente, ao salário 

mínimo.  

 

Os demais benefícios assistenciais (como, por exemplo, o programa 

Bolsa Família) não possuem a garantia da manutenção do valor real, mas apenas 

deve-se assegurar o valor nominal, que significa a não diminuição do valor já 

definido para eles. 

 

Em relação à saúde, como não há benefícios pagos em dinheiro, não há 

que se falar em aplicação desse norte na referida área da seguridade social, já que 

referido subsistema de proteção social visa ao atendimento integral, com prioridade 

para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais (artigo 195 

da Constituição/1988). 

 

 

e) Equidade na Forma de Participação no Custeio 

 

O princípio da equidade na forma de participação no custeio (artigo 194, 

parágrafo único, inciso V, da Constituição) está relacionado com a garantia de 

sustentabilidade econômica, tendo em conta a justiça social e a equidade (7, R202, 

                                                                                                                                                                            

previdência social (aposentadorias, auxílios-doença, reclusão e acidente, por exemplo) não podem 
ser reduzidos e o benefício de aposentadoria pago ao segurado pelos regimes de previdência social 
tem que garantir ao beneficiário a manutenção do poder de compra, com o reajustamento anual da 
respectiva prestação previdenciária (PIERDONÁ, 2009, p. 158).  
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OIT), adotando-se critérios, entre os quais a capacidade contributiva do indivíduo, 

bem como a relação entre risco e contribuição64.  

 

Para Fábio Zambitte IBRAHIM (2015, p. 71),  

 

em diversas contribuições, a sistemática será análoga aos impostos, 
havendo a fixação da contribuição maior para aqueles que recebam maior 
remuneração, lucro ou receita. Em outras situações, a fixação deste 
princípio implicará uma variação de contribuição de acordo com o risco 
proporcionado para os segurados. 

 

Assim, em relação à capacidade contributiva, trata-se de critério relativo 

ao financiamento da seguridade social e diz respeito à isonomia, que deve ser 

estabelecida entre os contribuintes do sistema de proteção social. Essa igualdade 

deve ser analisada de acordo com as diferentes categorias de contribuintes, já que 

o artigo 19565 da Constituição de 1988 atribui responsabilidade no pagamento de 

contribuição social a pessoas (físicas e jurídicas) com diferentes capacidades de 

contribuir.  

 

Nesse sentido, preleciona Wagner BALERA (2009, p. 22): 

 

A necessária congruência estrutural entre isonomia e equidade exige ponto 
de equilíbrio entre a capacidade econômica do contribuinte e o esforço 
financeiro que dele será cobrado para a constituição do fundo comum de 
proteção social. [...] A regra ordena que o legislador, ao produzir a norma 
de custeio, atue com o propósito indireto de reduzir as desigualdades, 
mediante a prudente e adequada repartição dos encargos sociais. 

 

                                                        
64 Observa-se essa relação, principalmente, “no custeio do seguro de acidentes do trabalho”, em que 
a majoração da alíquota se justifica diante do maior risco de exposição do trabalhador. Dessa forma, 
quanto maior o risco, maior a alíquota a ser aplicada à empresa (IBRAHIM, 2015, p. 71). 
65 Art. 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, 
inclusive com dotações orçamentárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
além das seguintes contribuições sociais: I – Empregador, empresa ou entidade a ela equiparada 
sobre: A folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados a pessoa física; Receita ou 
faturamento; Lucro. II – Trabalhadores e demais segurados; III – Receita de concurso de 
prognóstico; IV – Importado de bens e serviços. 
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Ainda visando à garantia da isonomia no momento da arrecadação das 

contribuições para a seguridade social, há que fazer referência à regra prevista no § 

9º66 do artigo 195 da Constituição, que relaciona o risco à contribuição.  

 

Tal dispositivo constitucional é direcionado ao empregador ou empresa, 

ao garantir a variação de alíquotas ou bases de cálculo em razão da atividade 

econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa e da 

condição estrutural do mercado de trabalho.  

 

Essa prescrição constitucional cumpre com o objetivo da equidade, bem 

como o da universalidade da proteção, já que obriga a empresa a contribuir com o 

Estado e a sociedade na redução dos riscos. A partir dessa situação é que se 

observa a promoção da justiça no âmbito contributivo da seguridade social. 

 

A equidade na forma de participação no custeio, dessa forma, não tem 

ingerência apenas na capacidade contributiva dos contribuintes da seguridade 

social. Relaciona-se também com a expectativa de proteção de referido sistema, já 

que, com o objetivo de proporcionar maior cobertura para a coletividade em razão 

de infortúnios existentes, obriga as empresas, a partir da variação de alíquotas ou 

bases de cálculo, a pagarem contribuição variada no intuito de assegurar o bem-

estar social, reduzindo o desemprego e os fatores de risco peculiares às atividades 

laborativas, por exemplo.67  

 

 

f) Diversidade da Base de Financiamento 

 

                                                        
66 Redação atual dada pela EC n. 47/05, que acrescentou o porte da empresa, bem como a condição 
estrutural do mercado de trabalho às variantes já contidas no § 9º do art. 195 da CF/88, quais sejam 
a atividade econômica da empresa e a utilização intensiva da mão de obra. 
67 A criação do FAP – Fator Acidentário de Prevenção, bem como do SIMPLES, é exemplo de 
formas que cumprem com o mister da equidade na forma de participação no custeio de acordo com 
a expectativa do sistema de seguridade social. 
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O princípio da diversidade da base de financiamento (artigo 194, 

parágrafo único, inciso VI, Constituição de 1988) está relacionado às várias fontes 

de custeio, com a finalidade de garantir o financiamento da seguridade social.  

 

Isso é necessário porque, quanto maior a receita do sistema protetivo, 

mais eficaz será sua atuação no mundo fenomênico e, por isso, deve ser levada em 

consideração uma pluralidade de métodos e abordagens, inclusive quanto a 

mecanismos de financiamento e sistemas de provisão de prestações68. 

 

A ampliação do modelo de proteção social no Brasil gerou a necessidade 

de encontrar outras fontes para assegurar, efetivamente, o financiamento da 

seguridade social, já que a base da folha de pagamento69 se tornara insuficiente 

frente à cobertura social devida.  

 

Wagner BALERA (2004, p. 92) aduz que, 

 

quanto mais se afirma a ideia da seguridade social como organismo 
protetor da coletividade, tanto mais ela carece de recursos financeiros 
adicionais. O esquema da contribuição tríplice revelou-se insuficiente e, já 
de há muito, a seguridade social exigia novas fontes de recursos. 

 

O aumento das formas de contribuição se justifica pela necessidade do 

sistema de seguridade garantir a efetiva cobertura das situações que ocasionam os 

problemas sociais. Essa previsão diversificada da base de financiamento está 

prescrita no artigo 195, incisos, e § 4º, além do artigo 23970, todos da Constituição 

de 1988. 

 

                                                        
68 Recomendação n. 202 da OIT – Organização Internacional do Trabalho. 
69 No modelo alemão, proposto por Bismarck em 1883, existia uma única fonte de custeio, que era a 
remuneração do trabalho. 
70 Zélia Luiza PIERDONÁ (2009, p. 12), em sua análise acerca dos artigos 194 a 204 da Constituição 
de 1988, assevera que “a própria Constituição já diversificou, ao preceituar, nos incisos do art. 195 e 
no art. 239, bases de cálculo distintas, bem como diversos contribuintes. Além disso, permitiu a 
instituição de outras fontes, conforme preceitua o § 4º do art. 195. Emendas à Constituição também 
já foram utilizadas para ampliar as fontes de custeio, como, por exemplo, as que atribuíram 
competência à União para instituir a CPMF – Emendas Constitucionais 12/1996, 21/1999, 37/2002 e 
42/2003 –, diversificando ainda mais as bases de financiamento”. 
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No artigo 195 e incisos, verificou-se, principalmente a partir da 

Constituição de 1988 e da EC n. 20/98, a verdadeira intenção do constituinte em 

ampliar a receita para a proteção social em razão da ampliação dada a partir 

daquele momento (05/10/1988), determinando não só a contribuição de empresas 

(sobre a folha de pagamentos) e trabalhadores, como também outras fontes71 para 

assegurar o comprometimento do Estado diante das situações de necessidade 

social. 

 

O § 4º do artigo 195 da Constituição integra a diversidade da base de 

financiamento, visto que permite à União criar outras contribuições para a 

seguridade social quando necessário, o que deve ser feito, observando-se a regra 

do artigo 154, inciso I, primeira parte, ou seja, por lei complementar. 

 

Ainda, o artigo 239 da Constituição estabelece as contribuições para o 

PIS (Programa de Integração Social) e o PASEP (Programa de formação do 

Servidor Público), que, nas palavras de Zélia Luiza PIERDONÁ (2009, p. 166),  

 

recepcionou as contribuições para o Programa de Integração Social /PIS, 
instituído pela Lei Complementar 07/1970, e para o Programa de 
Formação do Servidor Público/PASEP, instituído pela Lei Complementar 
08/1970, e reordenou o Direito anterior, com fundamento e finalidades 
distintas. O caput do art. 239 dispõe que as citadas contribuições serão 
destinadas a financiar o programa de seguro-desemprego, bem como o 
abono correspondente ao pagamento de um salário mínimo anual aos 
empregados que recebam até dois salários mínimos de remuneração. 

 

Infere-se, a partir dessa análise, que imprescindível a diversidade da 

base de financiamento, visto que tem por escopo assegurar a cobertura devida pelo 

sistema de seguridade social (IBRAHIM, 2015, p. 73), a partir da garantia de 

receitas que, efetivamente, cubram as necessidades sociais prementes.  

 

g) Gestão Democrática e Descentralizada 

 

                                                        
71 Aqui se verifica, além da Receita de Concurso de Prognóstico, também, por redação da EC n. 
43/2004, a contribuição do importador sobre bens e serviços. 
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O norte previsto no inciso VII do parágrafo único do artigo 194 da 

Constituição de 1988 prevê o “caráter democrático e descentralizado da 

administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, 

dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados”. Isso 

quer dizer que toda a sociedade72 deve participar da administração do sistema de 

seguridade social e essa participação acontecerá por intermédio da criação de 

órgãos colegiados. 

 

A gestão democrática está relacionada à participação das pessoas 

diretamente interessadas em cada área de atuação do sistema protetivo referido 

acima nos órgãos responsáveis pela administração e gerenciamento do sistema 

nacional de seguridade social.  

 

Ao delinear o gerenciamento democrático, o princípio em comento focou 

no subsistema previdenciário, já que os membros da sociedade civil convocados a 

participarem da administração do sistema não refletem o interesse de todos os 

atores sociais, mas, tão-somente, de um setor, que é o previdenciário, já que são 

trabalhadores, empregadores, aposentados e governo. 

 

O art. 10 da Constituição de 1988, assegurando, ainda, o caráter 

democrático, prevê a participação dos trabalhadores e empregadores nos 

colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou 

previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. 

 

Dessa forma, a redação atual do inciso VII do parágrafo único do artigo 

194 da Constituição de 1988, dada pela Emenda Constitucional n. 20/98, se torna 

específica para a área da previdência social. Assim, se se mantivesse a redação 

original (VII – caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com 

a participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e 

                                                        
72 Importante mencionar que o inciso VII do parágrafo único do artigo 194 da Constituição de 1988, 
ao fazer referência aos trabalhadores, empregadores, Estado e aposentados, não abrange toda a 
sociedade e, por isso, objetiva auxiliar na gestão e fiscalização da previdência social, e não do 
sistema de seguridade social, compreendido a partir do caput do artigo 194 da Constituição, e que 
deveria ter uma gestão e fiscalização de todos os componentes sociais. 
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aposentados), a garantia da gestão democrática para os demais subsistemas 

estaria norteada por um princípio, assegurando-se, assim, o efetivo cumprimento da 

ordem constitucional para a seguridade social.  

 

Mesmo com a omissão do norte de participação democrática nas demais 

áreas da seguridade social (no inciso VII do parágrafo único do artigo 194), a 

própria Constituição, nos artigos 198, inciso III,73 e 204, inciso II,74 legitima a 

participação democrática na administração e fiscalização dos subsistemas saúde e 

assistência social, quando prescreve a “participação da comunidade” (para a saúde) 

e a “participação da população [...] na formulação de políticas e no controle das 

ações em todos os níveis” (para a assistência social). 

 

Com isso, o caráter democrático permite que haja maior controle da 

gestão da seguridade social, com a criação do Conselho Nacional de Seguridade 

Social, além de conselhos nacionais, estaduais e municipais de saúde, previdência 

social e assistência social. 

 

Esse objetivo da seguridade foi regulamentado pela Lei n. 8.212/91, nos 

artigos 6º e 7º, os quais previam a criação e a competência do Conselho Nacional 

de Seguridade Social, com a participação dos entes federativos, bem como da 

sociedade civil.  

 

O Conselho Nacional de Seguridade Social seria o órgão fundamental 

para se atingir uma uniformidade de medidas e uma atuação conjunta dos três 

subsistemas, com a finalidade de fazer valer as normas de proteção social, 

decorrentes da seguridade social. 

 

                                                        
73 Para a Saúde, a Lei n. 8.080/90 também prevê, como um de seus princípios específicos, a 
participação da comunidade (artigo 7 º, inciso VIII). 
74 A Lei n. 8.742/93 também enfatiza a “participação da população, por meio de organizações 
representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis” (artigo 5 º, 
inciso II). 
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Tratava-se, portanto, de um instrumento gestor e fiscalizatório, garantidor 

(pelo menos no plano legal) da eficácia e transparência75 e da atuação da 

seguridade social como verdadeiro sistema de proteção social, a partir da 

integração dos seus três setores: saúde, previdência social e assistência social. A 

sua extinção (via medida provisória76) inviabilizou que os conselhos dos respectivos 

subsistemas pudessem ser fiscalizados com mais afinco. Isso quer dizer que, em 

razão da extinção do conselho geral, os demais ficaram alheios77 a qualquer 

administração e fiscalização direta, mesmo existindo os conselhos de cada um dos 

subsistemas. 

 

Nesse aspecto, observam-se duas impropriedades: primeiro, a de que 

houve a extinção do Conselho Nacional de Seguridade Social como órgão 

controlador e uniformizador da atuação da saúde, previdência social e assistência 

social; segundo, a extinção aconteceu via medida provisória78, que tem força de lei.  

 

Essa extinção trouxe um grande prejuízo para a seguridade social, posto 

que inviabilizou uma efetiva articulação entre os três elementos da seguridade 

social (BALERA, 2009). Isso é observado, por exemplo, a partir da existência de 

três bancos de dados no contexto da seguridade social (CNIS, CADSUS e 

CADÚNICO), ou seja, um para a previdência social, outro para a saúde e o último 

para a assistência social, quando, para se viabilizar uma única contextualização do 

sistema, bastaria um só banco de dados, para se assegurar um olhar global sobre 

as necessidades de todo o sistema de proteção social no Brasil.  

 

                                                        
75 A Recomendação n. 202 da OIT prevê para garantia de segurança social eficiente a “(j) gestão 
financeira e administração transparentes, responsáveis e sólidas”. 
76 A Medida Provisória n. 2.216-37, de 28 de janeiro de 2001, revogou o artigo 6º da Lei n. 8.212/91, 
que tinha criado o Conselho Nacional de Seguridade Social. 
77 “Ficaram alheios” quer dizer que a atuação dos conselhos de cada subsistema não teria um órgão 
maior que procedesse à sua fiscalização e, com isso, garantisse maior unidade e comunicação 
(principalmente de informações) entre os três subsistemas. 
78 As medidas provisórias até a edição da Emenda Constitucional n. 32, de 11 de setembro de 2001, 
não tinham prazo para a respectiva conversão em lei, assumindo, assim, o caráter desta, mesmo 
sem passar pelo processo constitucional para atuar como tal. A partir de referida alteração 
constitucional, as medidas provisórias passaram a ter “prazo de validade”, ou seja, só teriam 
vigência por 60 dias, prorrogável por igual período. Caso o Congresso não as convertesse em lei, 
elas perderiam sua validade, devendo o Senado regular as relações jurídicas formadas na sua 
vigência (artigo 62, § 3º, da Constituição de 1988). 
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Nesse sentido, Wagner BALERA (2009, p. 126) assevera:  

 

Os governantes conseguiram, para seu próprio deleite burocrático, criar 
três cadastros distintos na seara da seguridade social: o CNIS, o CADSUS 
e o CADÚNICO. Eis a que nível chegaram, em termos de incompetência. E 
reconhecem que não conseguem articular elementares trocas de 
informações, pois falta interoperabilidade entre as bases. 

 

Já que foram criados três cadastros, dever-se-ia, pelo menos, facilitar o 

cruzamento de informações entre eles, com vistas a garantir o bom funcionamento 

do sistema protetivo, já que “o sistema exige que se articulem, de modo 

permanente, as áreas da saúde, da previdência social e da assistência social [...]” 

(BALERA, 2009, p. 124). 

 

No que tange à descentralização, vê-se que estava relacionada com a 

“arrecadação de receitas da seguridade e sua aplicação, uma vez que o artigo 165, 

§ 5º, da Constituição de 1988 determinava orçamentos distintos do tesouro e da 

seguridade”.  

 

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, no RE n. 146.733-9, cujo relator 

foi o Min. Moreira Alves, estabeleceu que a Constituição não veda – ao contrário, 

admite – a arrecadação de contribuição social para o financiamento da seguridade 

social pela administração direta da Receita Federal.  

 

Com isso, a descentralização de gestão, atualmente, está relacionada à  

 

forma federativa de Estado, prevista no art. 1º da Constituição. Isso 
significa que os diferentes entes federativos terão participações diversas, 
principalmente considerando a proximidade em relação ao beneficiário. 
Isso se dá especialmente em relação à saúde e à assistência social, já que 
as duas subáreas são de atribuição comum de todos os entes da 
federação, conforme previsto no art. 23, II, da Constituição, o que não se 
dá com a previdência social, especialmente com o Regime Geral de 
Previdência Social, o qual é de atribuição exclusiva da União. Os demais 
entes federativos cuidam apenas da previdência de seus servidores 
titulares de cargos efetivos (PIERDONÁ, 2015, p. 96).  
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Então, a partir de 2007, foi instituída a Receita Federal do Brasil, órgão 

com o objetivo de arrecadar as receitas tributárias, inclusive as do sistema de 

proteção social brasileiro.  

 

Diante disso, verifica-se que a descentralização é observada na 

administração de cada subsistema de seguridade social, já que a previdência 

social é gerida pela União, a saúde integra uma rede regionalizada e hierarquizada, 

com direção única em cada esfera de governo, e a assistência social também 

possui descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as 

normas gerais à esfera federal e a coordenação e execução dos respectivos 

programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e 

de assistência social. 

 

h) Solidariedade  

 

O indivíduo, muito embora busque a segurança no seio social, sozinho 

não consegue alcançar proteção por todo o decorrer da vida. A promoção da sua 

segurança individualmente se circunscreve a uma atuação pontual. Sendo assim, é 

necessária a união de forças entre os indivíduos componentes da sociedade para 

que, juntos, em nome da solidariedade, a cobertura se fortaleça e perdure no 

tempo, assegurando, assim, bem-estar à população.  

 

Com isso, e não distante da essência da seguridade social, a 

Constituição de 1988, a partir dos artigos 194 e 195, prescreveu a solidariedade 

como norte do sistema de proteção social inserido na nova ordem constitucional.  

 

O princípio da solidariedade encontra esteio no caput do artigo 194 da 

Constituição de 1988, quando prevê a participação do Poder Público e da 

sociedade na garantia de proteção social devida pelo sistema de seguridade social. 

Trata-se de atuação conjunta de ambos, com o objetivo de atingir o bem comum e a 

justiça social. 
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Além dessa previsão, verifica-se, com caráter mais específico, a norma 

prescrita no artigo 195, caput e incisos, que trata do financiamento da seguridade 

social por toda a sociedade, de forma direta e indireta, além das contribuições 

sociais devidas ao empregador, às empresas ou entidades a elas equiparadas, aos 

trabalhadores, exceto aposentados e pensionistas do Regime Geral de Previdência 

Social, sobre a receita de concurso de prognóstico e sobre a importação de bens e 

serviços.  

 

A sociedade contribui diretamente para o custeio da seguridade social a 

partir do momento que verte contribuições para esta, nos termos do artigo acima 

citado e do artigo 239 da Constituição de 1988. Por outro lado, a sociedade, de 

forma indireta, contribui para referido sistema de proteção social, já que parte dos 

tributos arrecadados79 é destinada à seguridade social.  

 

Essa atuação conjunta, que promove a arrecadação de contribuições 

sociais para a seguridade social, tem por finalidade assegurar “a manutenção de 

toda rede protetiva [...]”, bem como garantir “ação cooperativa da sociedade, sendo 

condição fundamental para a materialização do bem-estar social, com a necessária 

redução das desigualdades sociais” (IBRAHIM, 2015, p. 65) (grifo não existente no 

original). 

 

Infere-se, com isso, que o princípio da solidariedade cumpre papel 

imprescindível na proteção decorrente da seguridade social, visto que proporciona a 

todas as pessoas que estão em situação de necessidade social a devida proteção, 

cumprindo, assim, o mister da universalidade (PIERDONÁ, 2009). 

 

 

i) Custeio Prévio 

 

                                                        
79 Artigo 195, caput: A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta ou 
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios [...]. 
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O princípio do custeio prévio está previsto no § 5º do artigo 195 da 

Constituição de 1988 e estabelece que nenhum benefício ou serviço poderá ser 

criado, majorado ou estendido sem a respectiva fonte de custeio total.  

 

O princípio em comento, de acordo com Uendel Domingues UGATTI, 

“atua como vetor, diretriz e elemento estruturante do planejamento constitucional 

para a seguridade social, norteando a atividade do legislador ordinário, intérprete, 

magistrado e do administrador público” (2003, p. 106).  

 

Trata-se de regra relacionada ao contexto da contabilidade que foi 

adotada no âmbito do custeio da seguridade social, para garantir organização no 

financiamento do sistema de proteção social no Brasil. “Isso significa que o sistema 

protetivo não proporcionará benefícios sem que haja a contrapartida financeira” 

(PIERDONÁ, 2009, p. 9), isso porque não há que se falar em despesa sem a 

respectiva receita, uma vez que o cronograma orçamentário deve ser cumprido tal 

qual foi programado pela Lei Orçamentária Anual (LOA)80. 

 

O ideal é que a receita e a despesa encontrem um ponto de equilíbrio 

para que o financiamento do sistema de seguridade social não fique comprometido. 

Com isso, não se coaduna com o norte da contrapartida despesa maior que receita. 

 

Nesse liame,  

 

o princípio da contrapartida atua, de forma nítida, como fundamento de 
validade de todo o sistema de seguridade social, pois todas as prestações, 
seja nas áreas de saúde, previdência ou assistência social, apenas podem 
existir ou ser instituídas pelo legislador ordinário com a respectiva previsão 
da fonte e custeio total, assim como a criação de fontes de custeio 
encontram-se atreladas às prestações sempre de acordo com o plano 
atuarial, sob pena de sua nulidade, por absoluta ausência de fundamento 
de validade (UGATTI, 2003, p. 106). 

 

                                                        
80 Artigo 165, § 5º, inciso III da Constituição de 1988: A lei orçamentária anual compreenderá [...] o 
orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da 
administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder 
publico. 
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O sistema, assim, deve manter o equilíbrio entre receita e despesa, a 

partir da observância dos critérios definidos no Plano Plurianual, sob pena de 

anulação da norma que cria, majora ou estende prestação no sistema de 

seguridade social, por estar alheio a qualquer existência de fundamento de validade 

que justifique tais ações por parte do Poder Público. 

 

Mesmo com a existência desse norte, verifica-se, nas leis que criam, 

majoram ou estendem benefícios, a violação latente ao custeio prévio, como é o 

caso da exclusão da renda de idoso, quando este recebe benefício de prestação 

continuada da assistência social, para cômputo da renda per capita familiar de outro 

idoso, na mesma família, com vistas a ter acesso a mencionado benefício (artigo 

34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso). Nesse caso houve a extensão do 

benefício sem que se tivesse criado a respectiva fonte de custeio. 

 

Mas não só a lei fere referido princípio! Atualmente, observa-se, em 

algumas decisões, a extensão desse mesmo benefício à pessoa com deficiência, 

mesmo existindo um idoso na família já recebendo o benefício de prestação 

continuada81.  

 

Tem-se, dessa forma, que, mesmo em se tratando de princípio norteador 

da seguridade social, observamos sua violação quando da edição de leis, ou 

mesmo das decisões judiciais que estabelecem a criação, majoração ou extensão 

de benefícios ou serviços, sem se estabelecer a fonte de custeio total. 

 

Vistos os princípios específicos do sistema de seguridade social, a seguir 

                                                        
81 TRF-4 – APELAÇÃO CÍVEL AC 103724920114049999 RS 0010372-49.2011.404.9999 (TRF-4) – 
Data de publicação: 08/09/2011 – Ementa: PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ART. 
203, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. 1. A 
Constituição Federal exige apenas dois requisitos no tocante ao benefício assistencial de que trata o 
art. 203, V: (a) possuir o beneficiário deficiência incapacitante para a vida independente ou ser idoso, 
e (b) encontrar-se a família do requerente em situação de miserabilidade. 2. Conquanto o art. 34, 
parágrafo único, da Lei n.º 10.741 /03 se refira especificamente a outro benefício assistencial ao 
idoso para fins de exclusão do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a LOAS, não há 
como restringi-lo a tal hipótese, deixando de se lhe aplicar analogicamente aos casos em que 
verificada a existência de outros benefícios concedidos à pessoa idosa ou deficiente, oriundos de 
benefício previdenciário ou assistencial. 3. Comprovada a hipossuficiência da parte autora e a sua 
incapacidade para o exercício de atividade laboral, é de ser concedido o benefício assistencial. 
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serão abordadas, de forma sintética, suas áreas componentes. 

 

 

1.3.4 Áreas Componentes da Seguridade Social 

 

A seguridade social, de acordo com o artigo 194 da Constituição de 

1988, consiste numa rede de proteção social garantida por um conjunto integrado 

de ações de iniciativa do Poder Público e da sociedade destinada a assegurar os 

direitos relativos à saúde, previdência social e assistência social. Estes foram 

inseridos no caput do artigo 194 da Constituição para que, juntos, compusessem 

um sistema, com vistas a assegurar bem-estar e justiça para os indivíduos que se 

encontram em situação de necessidade social. 

 

A saúde, como primeiro subsistema de seguridade social, prescrito no 

artigo 196, é direito de todos e dever do Estado, onde se assegura ao ser humano 

acesso universal e igualitário e “compõe-se de um conjunto de serviços que visam a 

resguardar a higidez física e mental dos cidadãos” (MARQUES, 2009, p. 24). 

 

A saúde, assim, irá atuar viabilizando proteção a todas as pessoas82 

independentemente da condição econômica em que se encontre, de acordo com a 

parte inicial do artigo 196 da Constituição. Entretanto, há que considerar que, além 

do princípio da universalidade, o texto constitucional elenca outros que promovem 

uma restrição a esse acesso universal e igualitário, como é o caso do princípio da 

seletividade e distributividade dos benefícios e serviços (artigo 194, parágrafo único, 

inciso III), além do princípio do prévio custeio, previsto no § 5º83 do artigo 195 da 

                                                        
82 Nesse sentido, Feijó COIMBRA (2001, p. 57) nos ensina que “o art. 196 não faz escolhas nem 
abriga privilégios: dá o direito aos serviços médicos a quantos, no território nacional, deles tenham 
necessidade contra a doença. Esses serviços são devidos em dose igual seja qual for seu 
destinatário, bastando se revele carecedor deles”. 
83 Zélia Luiza PIERDONÁ (2009, p. 6050) assinala que “o primeiro aspecto que afasta referido 
entendimento é a parte final do próprio art. 196. O segundo é o princípio previsto no inciso III, 
seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. [...] O princípio da seletividade 
(escolha dos riscos a serem cobertos em todas as áreas da seguridade, dentre as quais se inclui a 
saúde) deve ser utilizado enquanto não haja possibilidade de concretização do princípio da 
universalidade. Assim, rumo à universalização, a seleção deverá ser feita pelo Legislativo e pelo 
Executivo, a partir de discussões provenientes da gestão democrática e implementadas por meio de 
políticas sociais, conforme determinação do art. 196 da Constituição”.  
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Constituição de 1988, que permitem ao Legislativo e ao Executivo estabelecerem 

critérios para o acesso à proteção decorrente da seguridade social. E, como a 

saúde compõe este sistema, nada mais justo que esses nortes lhe sejam aplicados. 

 

Para assegurar a proteção devida à saúde, sua organização deve estar 

consubstanciada por uma rede hierarquizada e regionalizada. A Lei n. 8.080/90 

estabelece a forma de viabilizar o acesso ao direito à saúde, bem como seu modo 

de se organizar, por intermédio do SUS – Sistema Único de Saúde.  

 

Além da saúde, há a previdência social, que tem por objetivo 

proporcionar recursos aos trabalhadores quando, em razão da ocorrência de 

alguma contingência social, precisam se afastar da atividade laborativa e, com isso, 

ficam impossibilitados de receber remuneração. Esta é substituída pelos benefícios 

previdenciários. A proteção previdenciária é estendida aos dependentes do 

segurado, com o objetivo de manter o nível de vida quando da ocorrência de uma 

contingência social. É caracterizada como um seguro social e, portanto, de caráter 

contributivo. 

 

A previdência social também é devida a parcela da população que não 

trabalha ou, mesmo que trabalhe, o faz na condição de voluntário, optando por se 

vincular ao regime geral na condição de segurado facultativo. 

 

Para Zélia Luiza PIERDONÁ (2007, p. 13), 

a previdência social tem como pressuposto o trabalho: sua remuneração, 
como uma das modalidades de financiamento direto, e a ausência da 
capacidade laboral na concessão de suas prestações (benefícios e 
serviços) demonstram que a própria Constituição conferiu tratamento 
peculiar aos trabalhadores, na medida em que destinou uma das áreas 
componentes da seguridade social a proteger o trabalhador quando diante 
de uma necessidade causada por riscos sociais.  

 

A previdência social se divide em obrigatória e complementar. A primeira 

tem por objetivo proteger os trabalhadores e seus dependentes e está subdivida em 

regime geral – todos os trabalhadores da iniciativa privada (artigo 201 da 
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Constituição de 1988) – e regime próprio – servidores públicos (artigo 40 da 

Constituição de 1988). É considerada obrigatória porque todas as pessoas que 

exercem atividade laborativa, dentro das características de vínculo de cada regime, 

têm direito à proteção financeira caso não estejam aptas ao trabalho. Para tanto, 

devem contribuir para cada regime obrigatório, numa via de mão dupla. 

 

A previdência ainda pode ser complementar, caracterizada pela 

facultatividade, nos termos do artigo 202 da Constituição de 1988, que tem por 

escopo assegurar a manutenção do padrão de vida do trabalhador vinculado ao 

regime previdenciário obrigatório, uma vez que este tem um valor limite para 

pagamento de benefício84. 

 

Dessa forma, quando se refere à previdência, pensa-se na substituição 

de recursos para o trabalhador de qualquer dos regimes (geral ou próprio), com 

vistas a lhe garantir proteção diante das situações de necessidade social que lhes 

sejam apresentadas de acordo com os incisos do artigo 201 da Constituição de 

1988 (invalidez, idade avançada, doença, acidente de trabalho, maternidade, morte, 

desemprego involuntário, dentre outras). 

 

Por último, e num contexto subsidiário, a Constituição de 1988 a 

assistência social85 no sistema de seguridade social como forma de proteger a 

pessoa que se encontra em situação de necessidade social. Assim, nessa área, 

ampliou-se a faixa protetora do necessitado ainda não protegido pelas prestações 

da previdência social. Para as prestações assistenciais, “há o limite natural de 

                                                        
84 Em se tratando de regime geral de previdência social, o limite para este ano (2016) é de R$ 
5.189,82. No que tange ao regime próprio, por força da EC n. 43/03, pode estar limitado ao valor 
mencionado anteriormente, desde que instituam a respectiva previdência complementar. Dos entes 
federativos, somente a União e os Estados de São Paulo e Rio Grande do Sul possuem previdência 
complementar e, por isso, estão submetidas a esse valor máximo. 
85 Para Carlos Gustavo Moimaz MARQUES (2009, p. 24), a diferença existente entre previdência 
social e assistência social “é justamente a contemporaneidade do estado de necessidade que vai 
diferenciar o subsistema previdência do subsistema assistência. Enquanto este cuida de situações 
atuais de necessidade, prestando socorro ou auxílio independentemente de qualquer pagamento 
prévio do assistido, aquele visa atender e evitar as necessidades futuras do segurado ou 
dependentes, mediante uma prévia contribuição”. 
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concessão, que é o da carência de recursos, verificada no interessado” (COIMBRA, 

2001, p. 58). 

 

A assistência social, com isso, “se preocupa com o hipossuficiente, ou 

seja, aquele que se encontra impedido de integrar o mercado de trabalho e 

consequentemente não apresenta condições mínimas para prover sua subsistência, 

nem de tê-la provida por seus familiares” (COIMBRA, 2001, p. 58). 

 

Assim, a assistência social assume característica de subsidiariedade, já 

que só haverá proteção quando não houver cobertura da proteção previdenciária86. 

Além disso, também será subsidiária da assistência privada (família), pois, na 

hipótese de o cidadão estar protegido pela família, não haverá proteção estatal. É, 

portanto, a última ratio do sistema de proteção social de acordo com o desenho 

insculpido na Constituição de 1988 e baseado no Relatório Beveridge. 

 

Dessa forma, a assistência servirá para atender às necessidades que 

não forem satisfeitas pelo seguro e pela proteção próxima ao indivíduo (família). 

Devem ser atendidas tais necessidades de maneira adequada ao nível de 

subsistência; mas os beneficiários devem ver na assistência algo menos desejável 

do que o seguro social, pois, se assim não for, em nada serão beneficiados os 

segurados com suas contribuições (PIERDONÁ, 2014). 

 

Pierre LAROQUE (1971, p. 5) preleciona que “o problema de generalizar 

o amparo social é, antes de tudo, o de criar em todos o sentimento de segurança e 

oferecer garantias de que todos serão preservados de maneira eficaz contra essas 

ameaças”.  

 

Na assistência pública existe uma solidariedade financeira da sociedade 

para com o necessitado, uma vez que este não contribui diretamente para os 

                                                        
86 Como a assistência social objetiva proporcionar proteção às pessoas que se encontram em 
situação de necessidade, foi inserida dentro de um sistema de proteção social, em que atua com 
caráter subsidiário em relação à previdência social, a qual está incumbida de proteger os 
trabalhadores e seus dependentes obrigatoriamente, ou aqueles que contribuem para o sistema de 
seguridade social na qualidade de segurado facultativo. 



 

 

88  

benefícios que recebe. Verifica-se que a assistência possui caráter reparador, visto 

que tem por fim buscar a proteção da necessidade presente, e não futura. 

 

Diante disso, verifica-se que a assistência social está inserida em um 

conjunto maior de proteção e visa a garantir a universalidade na seguridade social. 

Tem por objetivo assegurar que todos sejam atendidos nas situações de 

necessidade social. Assim, o próximo capítulo tratará da assistência social, 

especificamente no seu desenho constitucional. 
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2. REGIME CONSTITUCIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E O 

PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE 

 

 

No capítulo anterior, a assistência social foi analisada no âmbito da 

proteção social e como um dos elementos do sistema de seguridade social. Neste 

capítulo, como continuidade do que foi visto anteriormente, será abordada a 

assistência social como direito fundamental social e no contexto da seguridade 

social.  

 

Além de proceder a essa análise, será tratado o subsistema assistencial 

como mecanismo de combate à pobreza absoluta (miséria) e à pobreza relativa, 

verificando de que forma essas nuances da pobreza afetam a sociedade, ao 

demandar maior atenção estatal para as grandes causas do desequilíbrio social. 

 

Em seguida, far-se-á uma abordagem do princípio da subsidiariedade, 

observado em alguns dispositivos constitucionais, entre eles o que define e 

organiza a assistência social na Constituição de 1988 (artigo 203). A sua análise 

neste capítulo se mostra relevante em razão da abordagem preliminar dos aspectos 

constitucionais da assistência, que expressam, como consequência, o seu caráter 

subsidiário. 

 

 

2.1 A Assistência Social como Direito Fundamental Social 

 

O presente tópico é dedicado a analisar a fundamentalidade do direito à 

assistência social, com vistas a demonstrar sua importância para a diminuição da 

pobreza e da miséria no Brasil, bem como a redução das desigualdades sociais e 

regionais. 

 

Analisando a fundamentalidade dos direitos sociais, Ingo Wolfgang 

SARLET (2009, p. 66) assevera que: 
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A acolhida dos direitos fundamentais sociais em capítulo próprio no 
catálogo dos direitos fundamentais ressalta, por sua vez, de forma 
incontestável sua condição de autênticos direitos fundamentais, já que nas 
Cartas anteriores os direitos sociais se encontravam positivados no 
capítulo da ordem econômica e social, sendo-lhes, ao menos em princípio 
e ressalvadas algumas exceções, reconhecido caráter meramente 
programático. 

 

Infere-se, com isso, que a Constituição de 1988 reconheceu direitos que 

até então não passavam de políticas sociais, e ainda viabilizou, após a edição de 

suas respectivas emendas constitucionais, o reconhecimento de direitos 

provenientes de tratados internacionais, como fundamentais. 

 

Entende-se, dessa forma, que o rol previsto nos artigos 5 o e 6 o não é 

exaustivo e, por essa razão, possível vislumbrar, a consideração de novos direitos 

como fundamentais, seja porque foram inseridos no Título II da Constituição por 

emenda constitucional, seja por intermédio dos tratados internacionais, que foram 

inseridos na ordem interna pelo mesmo processo de aprovação das emendas 

constitucionais, e, portanto, elevados a nível constitucional (artigo 5o, §§ 2o87 e 3o88 

da Constituição de 1988) e considerados como direitos fundamentais. 

 

Para Manoel Gonçalves FERREIRA FILHO (2006, p. 312), os direitos 

sociais são “as prestações positivas por parte do Estado, vistos como necessários 

para o estabelecimento de condições mínimas de vida digna para todos os seres 

humanos”. 

 

Ao assegurar o acesso aos direitos sociais, com garantia mínima de 

subsistência, o país está concretizando a cidadania, fundamento da República 

previsto no artigo 1 o, inciso II da Constituição de 1988, que, para MARSHALL 

(1977, p. 76), é “um status concedido àqueles que são membros integrais de uma 

                                                        
87 Artigo 5 o (…), § 2 o:  Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a 
República Federativa do Brasil seja parte. 
88 Artigo 5 o (…), § 3 o:  Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos 
respectivos membros, serão equivalents às emendas constitucionais. 
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comunidade. Todos aqueles que possuem o status são iguais com respeito aos 

direitos e obrigações pertinentes ao status”. Dessa forma, o acesso aos direitos é 

uma concessão do Estado às pessoas, e este tem o dever de verificar que na 

sociedade existem classes sociais com diferentes necessidades e, para garantir 

acesso igualitário, deve reconhecer as desigualdades e implementar políticas 

compensatórias para inclusão social. 

 

A cidadania, nesse contexto, é “um regulador, capaz de atuar como um 

redistribuidor de direitos, equilibrando a estrutura da sociedade, por meio do 

sistema de classes” (MOURA, 2010, p. 23). E a Constituição entra em cena para 

assegurar o acesso aos direitos nela previstos, evitando, assim, que algumas 

pessoas fiquem fora da sua amplitude protetiva. 

 

Esses direitos de cidadania,  

 

ao longo da história da humanidade (…), se tornaram fundamentais para 
que as classes subalternas e o conjunto de forças interessadas na 
construção de uma sociedade mais igualitária, conseguissem avançar na 
construção de projetos políticos que apontassem nessa perspectiva 
(OLIVEIRA, 2007, p. 09). 

 

A assistência foi, pela primeira vez, reconhecida como direito 

fundamental na Constituição de 1988, quando a inseriu no artigo 6o (assistência aos 

desamparados – Capítulo  II do Título II da Constituição de 1988 – Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais89) como um dos direitos sociais ali assegurados. Trata-se, 

assim, de direito fundamental do cidadão90 de ter acesso à assistência social de 

acordo com os artigos 203 e 204, da Constituição.  

 

                                                        
89 Isso decorre da estrutura delineada a partir da Constituição de 1988, onde os direitos sociais 
foram incluídos dentro do Título II que trata dos Direitos e Garantias Fundamentais. E, de acordo 
com Jorge Reis NOVAIS (2010, p. 69): “O alargamento dos direitos fundamentais constitucionais aos 
direitos sociais era, então, uma das dimensões da resposta do Estado social de Direito à questão 
social herdada da revolução industrial e às reivindicações de um movimento operário para quem, 
sobretudo nas difíceis condições econômicas e sociais da época, não havia verdadeira proteção da 
liberdade e autonomia do cidadão (e não já apenas do cidadão-burguês) sem garantia de trabalho, 
segurança e assistência social”. 
90 O termo cidadão que se faz referencia nesta tese não está relacionado ao uso e gozo dos direitos 
políticos e sim ao direito a ter direitos.  
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A Constituição inclui a assistência social como um dos elementos da 

seguridade social, com o papel no contexto social de combater a pobreza e a 

marginalização, com vistas a amparar aqueles que se encontram em situação de 

necessidade social. Seu objetivo é assegurar à população acesso à vida em 

sociedade, reconhecendo as desigualdades existentes e implementando políticas 

compensatórias para incluir os excluídos, bem como diminuir as distâncias entre as 

diferentes classes sociais. 

 

Já que se trata de política social com vultosa importância, e o Brasil é um 

dos países com grandes desigualdades sociais91, nada mais justo que 

constitucionalizar a assistência social, elevando-a a direito social fundamental e 

possibilitar que pessoas que se encontram em estado de necessidade possam ser 

livres, no sentido de terem acesso às condições mínimas de sobrevivência. 

 

Por se tratar de direito fundamental92, o direito à assistência social é 

considerado direito subjetivo e, portanto, exigível do Estado e da sociedade93. 

Insere-se, com isso, “em conceito material de direitos fundamentais, onde é 

importante perceber que é um direito voltado à promoção da própria liberdade 

humana e diz respeito às condições mínimas de existência, bem como é um direito 

titularizado por um grupo vulnerável” (ALMEIDA, 2010, p. 51). 

 

                                                        
91 De acordo com o site da Fazenda “o contingente de 1% dos brasileiros mais ricos ainda ganha 
quase 100 vezes mais que os 10% mais pobres”. Isto demonstra que o nível de desigualdade no 
Brasil é alto se comparado com outros países em mesmo estágio de desenvolvimento e isso é 
verificado pelos números do Coeficiente Gini (de 0,545 em 2004, para 0,490 em 2014), que é usado 
no mundo todo para medir a desigualdade, apontando as diferenças entre os rendimentos dos mais 
pobres e dos mais ricos. Disponível em: www.fazenda.gov.br/noticias/2016/maio/200bspe-divulga-
relatorio-sobre-a-distribuicao-da-renda-no-brasil. Acesso em: 15 out. 2016. 
92 Para Robert ALEXY (1994, p. 407) “os direitos fundamentais podem ser definidos como aquelas 
posições que, do ponto de vista do direito constitucional, são tão relevantes, que seu 
reconhecimento ou não reconhecimento não pode ser deixado à livre disposição do legislador 
ordinário”. 
93 O direito à assistência social é exigível da sociedade e, neste aspecto, refere-se à família que, 
preliminarmente, tem o dever de amparar os seus componentes, não permitindo que estes fiquem 
em situação de necessidade e, para tanto, deve suprir com condições mínimas que garantam sua 
sobrevivência com dignidade. A partir do momento que a família falhar ou seu auxílio se tornar 
insuficiente para assegurar o bem estar de seus componentes, o Estado assume essa 
responsabilidade proporcionando a assistência pública, nos termos do artigo 203 da Constituição de 
1988. Essa proteção dispensada pelo Estado está relacionada às prestações econômicas, onde o 
indivíduo ou a família recebe um valor mensal para lhe garantir a subsistência.  
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Infere-se, com isso, que os direitos de cidadania não são somente os 

direitos civis e políticos. Entram no seu contexto, também, os direitos sociais, 

direitos de segunda dimensão, decorrentes de um Estado mais interventor. Sendo 

assim, a assistência social tem por responsabilidade atuar como mecanismo de 

combate à pobreza, tanto sob a forma absoluta (miséria) como a relativa (pobreza 

propriamente dita), e este aspecto será objeto de consideração no próximo item. 

 

 

2.2 A Assistência Social como Mecanismo de Combate à Pobreza e à Miséria  

 

Conforme abordado no capítulo anterior, a assistência social surgiu na 

Inglaterra e foi idealizada e institucionalizada em razão da necessidade advinda do 

contexto social, no que tange à existência de pessoas em estado de necessidade. 

Tem-se que este não pode ser entendido como natural, ou seja, imanente à 

sociedade. Trata-se de uma situação decorrente do modelo econômico adotado que 

viabilizou o surgimento de desigualdades sociais (GONÇALVES, 2010, p. 110). 

Com isso, importante analisar, nesse primeiro momento, a situação ensejadora da 

carência socioeconômica dos indivíduos, que se relaciona com as duas nuances da 

pobreza. 

 

A pobreza nos países subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento 

é uma realidade social. Isso quer dizer que o Estado deve estar atento a essas 

situações de instabilidade, com o objetivo de viabilizar melhores condições de vida 

àquela parcela da sociedade que está à sua margem em razão da escassez de 

alimento, de inacessibilidade à saúde, entre outras questões que impedem que 

essas pessoas sobrevivam com dignidade.  

 

O aumento ou a diminuição da pobreza vão depender da atuação do 

Estado, no sentido de implementar políticas públicas eficazes. Isso quer dizer que, 

muito embora se verifique, pelos dados fornecidos pelo IBGE e IPEA94, que houve 

                                                        
94 De acordo com o IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, no ano de 2008 a proporção 
dos domicílios com renda domiciliar per capita inferior à linha de extrema pobreza foi de 6% e a 
proporção dos domicílios com renda domiciliar per capita inferior à linha da pobreza foi de 17% 
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uma sutil diminuição da pobreza95, esta ainda persiste porque as ações estatais, 

juntamente com a sociedade, ainda não alcançaram a sua total erradicação (artigo 

3º, inciso III, da Constituição) para a promoção de um Estado sem injustiças sociais.  

 

A pobreza, dessa forma, consiste em privação de capacidades básicas 

que acabam por ocasionar morte prematura, subnutrição, analfabetismo (SEN, 

2000, p. 35). Nesse sentido, tem-se que a “pobreza é a incapacidade de satisfazer 

necessidades básicas” (DUPAS, 2000, p. 24), imprescindíveis para o bom 

desenvolvimento físico, psíquico e social do ser humano. 

 

Para Wagner BALERA (2009, p. 33),  

 

a questão é, portanto, a de caracterizar a pobreza e de lhe determinar o 
estatuto próprio, sem diversificar o objeto da atividade assistencial ou seu 
método, mas partindo da constatação de sua insuficiência (note-se que 
não estamos nos referindo à ineficiência, que é problema de outra ordem) 
para o atingimento dos resultados e da necessidade de um 
comprometimento maior do Estado com a ação. 

 

É verdade que a atenção dispensada a esse problema social não 

aconteceu uniformemente em todas as civilizações e isso comprometeu, e ainda 

compromete, o bom desenvolvimento social.  

 

Nesse sentido,  

 

a pobreza também está intimamente com outros processos sociais ligados 
à organização da estrutura social, ao grau de desigualdade existente em 
determinada sociedade, isto é, à forma em que está distribuída a riqueza 
(renda, propriedade de ativos, acesso a bens públicos, ao mercado de 
trabalho e a direitos sociais e políticos, bem como às diferentes formas de 
acesso aos capitais culturais e sociais)96.  

 

Deve-se entender que, com o passar dos anos, a pobreza assumiu dois 

papéis na sociedade. O primeiro está relacionado à pobreza absoluta (ou extrema) 
                                                                                                                                                                            

(disponível em: <http://www.ipea.gov.br/082/08201008.jsp?ttCD_CHAVE=3085 e 
http://www.ipea.gov.br/082/08201008.jsp?ttCD_CHAVE=3098>. Acesso em: 20 abr. 2010). 
95 A pobreza “consiste en un estado de privación en que incurre la persona a quien faltan total o 
parcialmente los medios indispensables para saitsfacer las necesidades más essenciales de 
subsistencia” (PASTOR, 1991, p. 34).  
96 Bolsa Família e a pobreza no Brasil: avanços e limites 
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e o outro à pobreza relativa. A primeira diz respeito à miséria, em que a pessoa não 

tem qualquer condição de se inserir na sociedade porque não teve oportunidade (de 

emprego, de assistência médica ou mesmo de assistência social). Na outra face da 

pobreza, a relativa, encontramos cidadãos, muitos deles trabalhadores ou 

pretensos trabalhadores, que não têm acesso a todos os direitos socialmente 

necessários, o que inviabiliza uma sobrevivência digna (TORRES, 2009, p. 20). 

 

Quanto à pobreza absoluta97, o Estado e a sociedade estarão obrigados 

a atuar, ou seja, a promoverem meios de acesso a um mínimo de existência digna. 

Isso porque a  

 

pobreza absoluta é uma aberração social que deveria ser erradicada de 
imediato por parte do Estado, com a participação da sociedade, e não só 
pela política de assistência social. Alimentá-la ou postergar 
indefinidamente o seu enfrentamento com programas oficiais fiscalizados 
ou com caridade privada é contribuir para o fracasso das políticas públicas 
no seu conjunto (PEREIRA, 2004, p. 55). 

 

De acordo com a Organização das Nações Unidas, nos países em 

desenvolvimento, a pobreza absoluta consiste na sobrevivência com menos de US$ 

1,25 por dia. Trata-se, aqui, do indivíduo em situação de miserabilidade (ONU, 

2016)98. De acordo com o Banco Mundial, a extrema pobreza consiste na 

sobrevivência com menos de US$ 1,90 por dia. Entretanto, em se tratando de 

América Latina e Caribe, o valor é menor que US$ 2,50 por dia. 

                                                        
97 De acordo com o IPEA (disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/082/08201008.jsp?ttCD_CHAVE=3085>. Acesso em: 20 abr. 2010), a 
pobreza absoluta em 1998 era de 16% e, mesmo com a criação do Fundo de Combate e 
Erradicação da Pobreza no ano de 2000, em 2008 ainda se verificou a existência da extrema 
pobreza em torno de 6% da população brasileira. Isso quer dizer que o objetivo do Fundo de 
Combate e Erradicação da pobreza ainda não foi alcançado, mesmo tendo conseguido significativa 
diminuição nos índices. Entre 2004 e 2013, os índices de pobreza no país caíram de 20% para 9% 
da população e de 7% para 4% no caso da pobreza extrema. Disponível em: 
<https://nacoesunidas.org/pobreza-permanece-concentrada-no-norte–e-no-nordeste-do-brasil-diz–
estudo-centro-onu/>. Acesso em: 13 dez. 2016. 
98 A pobreza absoluta, numa análise comparativa entre os anos de 1990 e 2015, está diminuindo de 
acordo com dados da ONU. Em 1990, a taxa de pobreza extrema nos países em desenvolvimento 
era de 47%, ao passo que em 2015, essa taxa reduziu para 14% (disponível em: 
<http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf>. Acesso em: 24 out. 
2016). Numa visão mundial, o total de pessoas pobres passou em 2015 para 702 milhões ou 9,6% 
da população mundial (disponível em: 
<http://www.unmultimedia.org/radio/portuguese/2015/10/banco-mundial-atualiza-valor-da-linha-da-
pobreza-para-us-190-por-dia/#.WJiXPxTEuOM>. Acesso em: 15 dez. 2016). 
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Na pobreza relativa há carência “da ‘interpositio legislatoris’ na alocação 

de verbas necessárias à entrega de prestações vinculadas aos direitos sociais” 

(TORRES, 2009, p. 21). Infere-se, portanto, que a pobreza relativa é mais branda, 

mas isso não lhe retira a atenção que deve ser dispensada pelo Estado e pela 

sociedade. 

 

Essa escolha do tipo de pobreza, na forma de proteção social, está 

diretamente relacionada com o princípio da seletividade (artigo 194, parágrafo 

único, inciso III, da Constituição de 1988), que visa a estabelecer critérios para 

efetivar a proteção social, selecionando “as necessidades que serão atendidas” 

(PIERDONÁ, 2015, p. 90) e que se configuram prementes na redução da pobreza e 

da marginalização.  

 

O legislador e o executivo, cada um na sua esfera de atuação, irão 

escolher as situações de necessidade que mais atingem a sociedade e que causam 

maior desequilíbrio social, para, depois, distribuir a proteção entre as pessoas que 

mais necessitam (pobres e miseráveis), na forma estabelecida na norma editada.  

 

Dessa forma, aquelas pessoas que se encaixam nos critérios 

estabelecidos terão acesso à proteção devida e, com isso, fruirão de maior 

liberdade para gozar de direitos mínimos estabelecidos pela Constituição. 

 

Nesse sentido, Amartya SEN (2000, p. 10) aduz que 

 

o desenvolvimento consiste na remoção dos vários tipos de privações de 
liberdade que limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de 
exercer ponderadamente sua condição de agente. A eliminação de 
privações de liberdades substanciais é constitutiva do desenvolvimento. 

 

Por essa razão a Constituição de 1988 prescreveu no artigo 3º que a 

República Federativa do Brasil tem como um dos seus objetivos a erradicação da 

pobreza e da marginalização, bem como a redução das desigualdades sociais e 

regionais. Isso quer dizer que o Estado, juntamente com a sociedade, é 
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responsável pela garantia do bem-estar social e esta está relacionada às políticas 

públicas para erradicar a pobreza. 

 

Para tanto, a seguridade social instituiu a assistência social, que é um de 

seus subsistemas, com o objetivo de, justamente, buscar a erradicação da pobreza 

e da marginalização, o que será abordado no próximo item. 

 

 

2.3  A Assistência Social no Contexto da Seguridade Social 

 

Conforme previsão do artigo 6º da Constituição de 1988, a assistência é 

direito social99 que está classificado como direito que demanda uma atuação do 

Estado (via políticas públicas) e da sociedade para que possa ser usufruído pela 

população necessitada. Sem essa ação conjunta, não há que se falar em acesso 

aos direitos sociais e, por consequência, também à assistência social. 

 

Nesse sentido, sustentam Elaine Rossetti BEHRING e Maria Helena 

Tenório de ALMEIDA (2010, p. 196): 

 

Na assistência social, não se pode desprezar o fato de que, pela primeira 
vez, esta adquiriu o estatuto de política pública e foi reconhecida como 
direito social, abrindo espaço para superar sua marca histórica de 
seletividade e focalização. 

 

Além de ser um direito social, a assistência social passou a ser entendida 

dentro de um contexto maior, que é o de seguridade social (artigo 194 da 

Constituição de 1988), e foi concebida como uma forma de ampliação da proteção 

social no Estado brasileiro. 

 

                                                        
99 Segundo Ingo Wolfgang SARLET (2009, p. 283-284), “o desiderato dos direitos sociais, como 
direitos a prestações, consiste precisamente em realizar e garantir os pressupostos materiais para 
uma efetiva fruição das liberdades, razão pela qual, consoante já assinalado, podem ser 
enquadrados naquilo que se denominou de status positivus socialis. [...] Os direitos sociais a 
prestações [...] encontram-se intimamente vinculados às tarefas de melhoria, distribuição e 
redistribuição dos recursos existentes, bem como à criação de bens essenciais não disponíveis para 
todos os que deles necessitem”. 
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Dessa forma, a assistência social está configurada como um subsistema 

da seguridade social, ou seja, uma das áreas imprescindíveis à garantia da 

universalização do respectivo sistema de proteção social, conforme disposição do 

caput do artigo 194100. Tem previsão nos artigos 203 e 204 da Constituição, que 

estabelecem suas diretrizes. 

 

O artigo 203 da Constituição especifica o âmbito de atuação da 

assistência social e enumera os grupos merecedores de proteção como a família, a 

maternidade, as crianças e adolescentes carentes, o idoso e a pessoa com 

deficiência que estejam em situação de necessidade social101. 

 

Além dos dispositivos constitucionais mencionados, a assistência social 

(regulamentada na Lei n. 8.742/93 – LOAS e Lei n. 10.836/2004 – Bolsa Família), a 

partir dos benefícios econômicos, tem por objetivo atender às pessoas que se 

encontram em situação de vulnerabilidade social e que não estão amparadas pela 

previdência social, minimizando, dessa forma, os problemas sociais relacionados à 

pobreza e à miséria.  

 

A Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), em seu artigo 1º, conceitua 

assistência social como “direito do cidadão e dever do Estado e da sociedade, é 

Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, 

realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da 

sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas” (grifos não 

constam do original). 

 

Verifica-se, com isso, que o Estado, diante do novo ordenamento 

constitucional, passou a conceber a assistência social como um mecanismo de 

segurança econômica para as pessoas em situação de necessidade social, ou seja, 

passou a assegurar benefícios, além do acesso a serviços prestados pelo Estado, 

                                                        
100 A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes 
públicos e da sociedade, com vistas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência social e 
à assistência social (artigo 194, caput, da Constituição de 1988).  
101 A organização do subsistema assistencial está prescrita no artigo 204 da Constituição e será 
analisada em momento posterior. 
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para as pessoas que deles necessitarem.  

 

A segurança econômica dispensada pelo Estado à população carente se 

verifica a partir da concessão de prestações econômicas que atuam em situações 

pontuais (princípio da seletividade) de necessidade social e que visam a amparar 

idosos, pessoas com deficiência ou famílias carentes de recursos e que garantam a 

subsistência.  

 

A referida segurança econômica foi objeto da Recomendação n. 202 da 

OIT – Organização Internacional do Trabalho, que estabeleceu a necessidade de 

existência de piso de proteção social e ainda prescreveu garantias básicas de 

proteção social, conforme assinalado no capítulo anterior. 

 

Para tanto, o Estado implementa políticas assistenciais que viabilizam a 

liberdade dos indivíduos, culminando na justiça social e cumprindo, assim, o 

objetivo do artigo 193 da Constituição de 1988, que enumera a justiça social como 

um dos objetivos da ordem social. 

 

A partir disso, verifica-se que “é dever constitucional do Estado, do qual 

este não se pode desonerar, a construção de mecanismos, como a assistência 

social, que garantam o acesso às oportunidades e ao exercício da liberdade real” 

(TAVARES, 2003, p. 217). 

 

Nessa linha de pensamento, entende-se a assistência social como um 

direito social e político de realização dos fundamentos da República Federativa do 

Brasil, bem como dos direitos vinculados à autonomia de vontade, à isonomia e à 

solidariedade, decorrentes do próprio sentido de responsabilidade mútua quanto à 

proteção social. 

 

Em razão disso, as prestações desse subsistema têm como finalidade 

assegurar às pessoas necessitadas condições mínimas de sobrevivência digna, a 

partir da erradicação da pobreza e da marginalização, com a consequente redução 
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das desigualdades sociais e regionais (artigo 3º, incisos III e IV, da Constituição de 

1988) (TAVARES, 2003, p. 216-217). 

 

A Constituição de 1988, portanto, prevê que na assistência social o 

Estado e a sociedade assumam a responsabilidade, em nome da solidariedade, de 

garantir o acesso ao mínimo existencial a todos os seus membros. 

 

Isso quer dizer que a assistência social é responsável por retirar da 

marginalização os excluídos, ou seja, aquelas pessoas que se caracterizam como 

pobres e miseráveis, respectivamente pobreza relativa e pobreza absoluta, 

conforme mencionado no item anterior. 

 

O acesso a esses direitos viabilizados pelo Estado, com a 

implementação de políticas públicas de inclusão, vai culminar na garantia do direito 

à liberdade dos cidadãos. Estes, a partir do momento em que têm acesso aos 

direitos mínimos, têm condições de sobreviver e de gozar de mais liberdade dentro 

do seio social, diminuindo, com isso, a população marginalizada. 

 

Para garantir a efetividade do subsistema de assistência social, o 

legislador infraconstitucional editou, conforme já referido, a Lei n. 8.742/93 – Lei 

Orgânica de Assistência Social (LOAS), que prevê a forma como a assistência 

social será prestada, os princípios regentes desse subsistema, além dos seus 

benefícios (o benefício de prestação continuada – artigo 21 – e o benefício eventual 

– artigo 23). 

 

Nas palavras de Maria Carmelita YAZBEK: 

 

A LOAS estabelece uma nova matriz para a Assistência Social brasileira, 
iniciando um processo que tem como perspectiva torná-la visível como 
política pública e direito dos que dela necessitarem. A inserção na 
Seguridade aponta também para seu caráter de política de proteção social 
articulada a outras políticas do campo social voltadas para a garantia de 
direitos e de condições dignas de vida (YAZBEK, 2004, p. 13). 

 

Essa articulação com outras políticas de proteção social se verifica nos 
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incisos do artigo 203 da Constituição, como, por exemplo, é o caso da política social 

de integração ao mercado de trabalho (inciso III). Isso quer dizer que a assistência 

não só promove a proteção dos necessitados, que não estão em condição de 

sobrevivência digna, como também auxilia as pessoas excluídas a serem inseridas 

no mercado de trabalho, promovendo, com isso, a diminuição dos problemas 

sociais. 

 

Nesse sentido, o artigo 1º da LOAS – Lei Orgânica de Assistência Social 

– prevê a garantia de atendimento às necessidades primordiais do ser humano e, 

entre essas necessidades, encontra-se, de acordo com a Constituição (art. 203, 

inciso III), a integração ao mercado de trabalho.  

 

Essas pessoas, que não estão inseridas no mercado de trabalho, são 

consideradas como desprovidas de qualquer condição de autossustento e, por isso, 

precisam que o Estado, de forma subsidiária, promova meios de proteção, 

individual ou no âmbito familiar, com o objetivo de viabilizar políticas que garantam 

a sua subsistência. 

 

Nesse sentido, “sem a assistência social, as políticas sociais setoriais 

tendem a se elitizar, a se fechar na sua especialização e a se pautar por critérios 

que privilegiam mais a exclusão do que a inclusão social de sujeitos que, não 

obstantes pobres, são portadores de direitos” (PEREIRA, 1996, p. 51). 

 

À família e ao Estado urge manter a proteção assistencial, isso porque 

não compete à previdência social a manutenção de pessoas carentes, já que o seu 

objetivo é a proteção dos trabalhadores e seus dependentes. A população 

necessitada, de acordo com o texto constitucional, é protegida pela assistência 

social, que irá atuar onde a previdência não alcança, com vistas a cumprir com o 

princípio da universalidade.  
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Tem-se, portanto, que a assistência social102 tem o papel de atender às 

pessoas necessitadas, aquelas que não têm condições de se manterem por seus 

próprios meios, ou porque estão impossibilitadas em razão de uma deficiência ou 

idade avançada, ou porque a própria família não proporciona condições suficientes 

para atender a suas necessidades básicas.  

 

A assistência social possui um âmbito de atuação subjetiva restrito (“a 

quem dela necessitar”), isso porque não foi criada para atender a toda a sociedade, 

e, sim, a determinada parcela social, que é daquelas pessoas que não têm como 

sobreviver com dignidade sem que o Estado assuma essa responsabilidade. 

 

Entretanto, “o requisito básico para o gozo das prestações gratuitas de 

assistência social é a comprovada impossibilidade de manutenção e sobrevivência 

autônoma, inclusive com auxílio da família” (TAVARES, 2003, p. 215). 

 

Assim, o subsistema assistencial destina-se às pessoas que não são 

protegidas nem pela previdência social, nem pela família, o que demonstra a dupla 

subsidiariedade da proteção assistencial, tanto em relação à proteção 

previdenciária, quanto à familiar.  

 

 

2.4 A Assistência Social e  o Acesso à Justiça Social 

 

A assistência social, conforme já visto em momento anterior, é direito do 

homem em situação de necessidade, em que o Estado e a sociedade devem 

                                                        
102 Para Maria Carmelita YAZBEK (n. 77, 2004, p. 14-15), “cabe à Assistência Social ações de 
prevenção e provimento de um conjunto de garantias ou seguranças que cubram, reduzam ou 
previnam exclusões, riscos e vulnerabilidades sociais, bem como atendam às necessidades 
emergentes ou permanentes decorrentes de problemas pessoais ou sociais de seus usuários”. 
Ainda nesse contexto, “a assistência social como campo de efetivação de direitos é (ou deveria ser) 
política estratégica, não contributiva, voltada para a construção e provimento de mínimos sociais de 
inclusão e para a universalização de direitos, rompendo com a tradição clientelista e assistencialista 
que historicamente permeia a área onde sempre foi vista como prática secundária, em geral adstrita 
às atividades do plantão social, de atenções em emergências e distribuição de auxílios financeiros”. 
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promover e prover o seu mínimo de subsistência digna103 com vistas ao 

atendimento das necessidades básicas de toda a sociedade104. 

 

O provimento dos mínimos sociais, para John RAWLS (1996, p. 228), 

está relacionado ao suprimento das necessidades básicas do conjunto de atores 

sociais e que é essencial para o bom desenvolvimento do cidadão. Nesse mesmo 

sentido assevera Aldaíza SPOSATI (1997, p. 10) que “propor os mínimos sociais é 

estabelecer o patamar de cobertura de riscos e de garantias que uma sociedade 

quer garantir a todos os seus cidadãos”. 

 

Ainda nesse sentido, a Declaração Universal de Direitos do Homem 

prescreveu que “toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para 

assegurar a sua saúde, o seu bem-estar e o de sua família, especialmente para a 

alimentação, o vestuário, a moradia, a assistência médica e para os serviços sociais 

necessários (artigo XXV)”105. 

 

Marcelo Leonardo TAVARES (2003, p. 223) assevera que “o setor da 

assistência social deve garantir os mínimos sociais”. Isso porque os direitos 

relativos à assistência social são considerados como direitos subjetivos; estão 

protegidos constitucionalmente e essa proteção garante que não haja retrocesso na 

sua implementação. Dessa forma, constitui “a assistência social um conjunto de 

prestações sociais vinculadas ao mínimo social e os direitos garantidos ficam 

automaticamente protegidos em face da redução” (TAVARES, 2003, p. 219). 

 

Essa garantia dos mínimos sociais se consubstancia na promoção de 

                                                        
103 Importante repetir que esse provimento devido pelo Estado deve acontecer quando o indivíduo, 
ou mesmo a sua família, não tem condições de suprir as necessidades básicas. Isso quer dizer que 
sua atuação se impõe como subsidiária. 
104 Marcelo Leonardo TAVARES (2003, p. 223) assevera que “a interpretação de normas legais em 
matéria envolvendo direitos fundamentais deve levar em consideração o conceito-chave do mínimo 
existencial que, no caso da prestação objeto de estudo, está apoiado: 1) na impossibilidade de 
exercício de atividade laboral; e 2) na impossibilidade de sustento próprio”. 
105 Ainda nesse sentido, a Declaração Universal de Direitos Humanos preleciona, em seu artigo XXII, 
que: “Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à proteção social, à realização pelo 
esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada 
Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre 
desenvolvimento da sua personalidade”. 
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justiça social, que será  

 

implementada por ações programáticas do Estado na busca do 
desenvolvimento. Contudo, é dever constitucional do Estado, do qual este 
não se pode desonerar, a construção de mecanismos, como a assistência 
social, que garante acesso às oportunidades e ao exercício da liberdade 
real (TAVARES, 2003, p. 217). 

 

Nesse sentido, Amartya SEN (2000, p. 71) assinala que 

 

as pessoas têm de ser vistas como ativamente envolvidas – dada a 
oportunidade – na conformação de seu próprio destino, e não apenas 
como beneficiárias passivas dos frutos de engenhosos programas de 
desenvolvimento. O Estado e a sociedade têm papéis amplos no 
fortalecimento e na proteção das capacidades humanas. 

 

Tem-se, portanto, que, no âmbito da assistência social, o Estado tem por 

objetivo garantir o mínimo vital, com a finalidade de cumprir o conteúdo do princípio 

da dignidade da pessoa humana e isso se justifica porque esse norte constitui o 

núcleo essencial para assegurar o mínimo existencial, que se consubstancia na 

disponibilização de recursos elementares para a sobrevivência digna do ser 

humano (BARCELLOS, 2011). 

 

Dessa forma, importante anotar que “a questão da pobreza e da miséria 

passa pela da desigualdade na distribuição de riqueza e pela concentração de 

rendas nas mãos das classes economicamente mais fortes” (TORRES, 2009, p. 

22). Com isso, enquanto existir má distribuição de renda no seio social, existirá 

injustiça, como também pessoas sobrevivendo em condições indignas. E não 

deveria acontecer dessa forma, já que a Constituição de 1988, no artigo 1º, inciso 

III, prevê como seu fundamento a dignidade da pessoa humana. Esta, antes mesmo 

de ser considerada como fundamento, é um valor que orienta toda a ordem 

constitucional. 

 

Conforme referido acima e no capítulo anterior (item 1.3.3), a dignidade 

da pessoa humana, por ser um valor, transcende a existência de qualquer norma 

jurídica, sendo considerada como um valor peculiar à própria essência humana. 

Diante disso, a partir do momento em que o Estado prevê a dignidade como seu 
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fundamento, traz como primeiro direito fundamental a ser protegido o direito à vida, 

previsto no artigo 5º, caput, da Constituição de 1988. 

 

Quando o Estado garante a vida como direito fundamental básico de 

todos os cidadãos, não assegura somente o nascimento com vida, como também a 

sobrevivência digna. Isso quer dizer que o Poder Público deve garantir a sobrevida 

dos indivíduos e esta decorre do fornecimento de condições mínimas para que 

principalmente aqueles  que mais precisam do auxílio do Estado sejam capazes de 

se incluir  como sujeitos de direito e não fiquem à margem da sociedade.  

 

Uma das formas de se garantir a sobrevivência digna está relacionada 

com a prestação dos benefícios e serviços da assistência social, que é direito 

subjetivo da pessoa necessitada. A partir da constatação dessa situação de 

vulnerabilidade, o Estado deve agir, proporcionando a sobrevivência com dignidade 

para aqueles que precisam – os marginalizados – e, assim, promovendo a justiça 

social. 

 

Nesse liame, Wagner BALERA (2009, p. 106) assevera que a 

Constituição da República de 1988, 

 

ao definir o conteúdo da justiça social, afirma que, dentre outros 
resultados, ela deverá implementar a redução das desigualdades sociais. 
[...] Exigindo resposta do setor da seguridade social a quem compete o 
cuidado dos necessitados, o comando ordena aos componentes do 
sistema o estabelecimento de planos, programas e projetos redutores da 
desigualdade a fim de que se estabeleça a justa integração daqueles que 
estão à margem da vida social. 

 

A justiça social (RAWS, 1996), por seu turno, não deve ser analisada 

apenas no seu plano abstrato, mas também no seu aspecto concreto, uma vez que 

não há que se falar em distribuição de renda sem que existam programas de 

Estado criados para erradicar a pobreza. Isso porque não é necessário apenas o 

instrumental, ou seja, os meios para se chegar ao resultado almejado (erradicação 

da pobreza), mas é importante que o Estado se pronuncie no sentido de concretizar 

referidas políticas públicas, para que se verifique a eficiente redução da pobreza e 
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da marginalização. 

 

Diante disso, constata-se que a atuação estatal é obrigatória quando a 

situação de necessidade social não pode ser suportada pelo próprio indivíduo ou 

por sua família. Nesse sentido, o Estado garante o mínimo existencial e isso 

acontecerá a partir do momento em que o mesmo proporciona a entrega direta de 

prestações econômicas, como é o caso dos benefícios devidos pela assistência 

social. Isso faz com que o Poder Público proporcione maior liberdade às pessoas, já 

que, com mais independência, elas se sentirão incluídas, deixando de ocupar o 

espaço social como marginalizadas. 

 

Por assumir a responsabilidade de proteção a situações de necessidade 

social num segundo momento, de forma subsidiária, é que se faz necessária a 

análise da função do princípio da subsidiariedade, com vistas a enfatizar seu papel 

na referida forma de proteção.  

 

 

2.5 Função do Princípio da Subsidiariedade 

 

O princípio da subsidiariedade está contido na Constituição de 1988, mas 

não de forma expressa, visto que não há qualquer dispositivo constitucional que 

explicitamente o reverencie. Entretanto, observa-se, em algumas passagens da 

Constituição, a sua presença, uma vez que se trata de norte que comunga com os 

objetivos da República Federativa insculpidos a partir de 1988, como o de garantir o 

desenvolvimento nacional e uma sociedade livre, justa e solidária (artigo 3º da 

Constituição de 1988). 

 

Encontra-se o princípio da subsidiariedade nos seguintes artigos: 23 

(define a competência comum entre os entes federativos); 197106; 198, inciso III107; 

                                                        
106 Artigo 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público 
dispor, nos termos da lei, sobre a regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução 
ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito 
privado. (grifo não consta no original) 
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203, inciso V108; 205109; 206, inciso VI110; 225111 e 227, § 1º112, todos da 

Constituição de 1988. Mas observou-se também mencionado princípio em 

constituições anteriores:  

 

No caso específico do federalismo brasileiro, a preexistência das 
competências supletiva ou complementar, prevista nas Constituições 
Federais de 1934, 1946 e 1967, e da competência da legislação 
concorrente ou mista, adotada na Constituição de 1988, com explicitação 
enumerada de suas matérias, localizadas as formas pretéritas da 
competência supletiva ou complementar, e a forma contemporânea da 
legislação concorrente ou mista, na área da repartição de competências da 
Federação, por equivalência da legislação supletiva ou complementar, 
anteriormente, e da legislação concorrente, atualmente, com os objetivos e 
finalidades do princípio da subsidiariedade, concluo pela desnecessidade, 
em tese, da atividade do poder constituinte de revisão, para introduzir no 
texto constitucional brasileiro o princípio constitucional da subsidiariedade, 
considerando a equivalência entre o princípio e a legislação concorrente, 
dotada de natureza subsidiária, complementar e supletiva. O princípio da 
subsidiariedade projetou-se na autonomia da subsidiariedade 
constitucional, dispensando Tratado ou a Revisão (MACIEL, 2004, p. 46). 

 

Trata-se de princípio que promove a distribuição de atribuições entre o 

Estado, a sociedade e as pessoas consideradas individualmente. Isso quer dizer 

que não só o Estado tem obrigações perante a sociedade, mas esta também tem 

papel importante, assumindo obrigações que são suas e que tem condições de 

cumprir, sem ter que deixar para o Poder Público o dever de efetivá-las. 

 

                                                                                                                                                                            
107 Artigo 198, inciso III. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: [...] 
III – participação da comunidade. (grifo não consta no original) 
108 Artigo 203, inciso V – A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: [...] V – a garantia de 
um salario mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que 
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua 
família, conforme dispuser a lei. (grifo não consta no original) 
109 Artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (grifo não consta no 
original) 
110 Artigo 206, inciso VI. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] VI – 
gestão democrática do ensino público, na forma da lei. (grifo não consta no original) 
111 Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. (grifo não consta no 
original) 
112 Artigo 227, § 1º – O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do 
adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante 
políticas públicas específicas [...]. (grifo não consta no original) 
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O intuito do mencionado princípio é valorizar a autonomia das pessoas e 

da sociedade. O Estado atua apenas quando falta essa autonomia e a necessidade 

extrapola a possibilidade individual de se proteger. Acaba, com isso, assegurando 

uma organização social e política, na medida em que indica a “função da 

autoridade, bem como quais são os limites para o seu exercício” (SILVA, 2006). 

 

Com esse direcionamento trazido pelo princípio da subsidiariedade, o 

indivíduo não pode esperar do Estado a única proteção devida, deve, sim, agir no 

que estiver ao seu alcance e, caso não logre êxito para suprir sua necessidade, 

aciona o Estado, que, neste momento, faz-se necessário. 

 

Verifica-se a existência do mencionado princípio, principalmente, na 

doutrina social da igreja católica, a partir das suas encíclicas113_114. Na Encíclica 

Mater et Magistra, do Papa João XXIII (1961), foi consignado que a participação do 

Estado não impede ou diminui a liberdade individual, o que revela a presença do 

princípio da subsidiariedade. Constata-se, com isso, que é utilizado como 

justificativa para garantir a interferência estatal, sem, contudo, desmerecer a 

atuação da iniciativa privada. 

 

Assim, o Estado não pode assumir a responsabilidade por tudo. O seu 

papel é, justamente, dar suporte às situações de necessidade que o indivíduo ou a 

própria família não consegue suprir. Isso quer dizer que não se pode transferir para 

o Poder Público aquilo que se pode fazer. 

 

Nesse sentido, 

 

[...] toda intervenção do Estado deve ajudar supletivamente aos membros 
do corpo social, sem destruí-los, nem absorvê-los. [...] Antes de deferir ao 
Estado certas competências, devemos verificar se são capazes de resolvê-

                                                        
113 A Encíclica Quadragésimo Anno, de 15 de maior de 1931, do Papa Pio XI declarou que “seria 
cometer injustiça, ao mesmo tempo que torpedear de maneira criticável a ordem social, retirar dos 
agrupamentos de ordem inferior, conferindo-as a uma coletividade bem mais vasta e elevada, 
funções que elas próprias poderiam exercer”. 
114 A Encíclica Rerum Novarum ainda prescreveu: “As relações dos poderes públicos com os 
cidadãos, as famílias e os corpos intermediários, devem ser regidas e equilibradas pelo princípio da 
subsidiariedade”. 
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las os próprios homens ou as sociedades intermediárias [...] quando 
alguma tarefa pode ser cumprida pelo homem ou pelos grupos sociais, 
bem como pelo Estado, deve-se dar preferência aos primeiros (BARACHO, 
1997, p. 48-49) 

 

Com isso, afasta-se o Estado paternalista, dando-se lugar a um Estado 

que permite que as pessoas e a sociedade adquiram autonomia de suprir suas 

necessidades sem que, em um primeiro momento, demandem o auxílio estatal. Isso 

permite o desenvolvimento autônomo do cidadão. 

 

O Estado não pode intervir em todos os aspectos da vida privada e o 

princípio da subsidiariedade surge justamente para conter essa atuação. Trata-se, 

pois, de argumento para conter ou restringir a intervenção estatal (BARACHO, 

1997). Assim, o Estado só deve atuar substituindo115 ações que, prima facie, são 

dos particulares, quando estes não têm condições, por si sós, de realizar suas 

tarefas. 

 

É justamente nesse contexto que a assistência social está inserida. Ou 

seja, a proteção estatal da assistência social somente ocorrerá, ao menos no que 

tange aos benefícios econômicos, quando não houver a proteção previdenciária 

(obtida mediante contribuição do trabalhador, durante sua vida laboral) e também 

quando a família do necessitado não tiver condições de ampará-lo. 

 

Após a análise do princípio da subsidiariedade e seu papel na 

assistência social, importante que, no próximo capítulo, sejam analisados os 

benefícios econômicos concedidos pela assistência social brasileira. Antes, 

contudo, será apresentada a organização da assistência social. 

 

 

 

                                                        
115 Para José Alfredo de Oliveira BARACHO (1997, p. 52): “O princípio da subsidiariedade visa suprir 
a iniciativa privada impotente ou ineficaz, mediante a ação do Estado, propiciando à sociedade 
resultados benéficos. Ele equilibra a liberdade, detém o intervencionismo estatal indevido, em áreas 
próprias da sociedade, possibilitando ao Estado ajudar, promover, coordenar, controlar e suprir as 
atividades do pluralismo social”. 
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3. ASSISTÊNCIA SOCIAL: ORGANIZAÇÃO E BENEFÍCIOS 

 

 

O presente capítulo tem por objetivo situar o leitor em relação à 

organização e estrutura da assistência social, bem como sua forma de atuação 

quando do acesso aos benefícios e programas de combate e redução da pobreza e 

da miséria no Brasil. 

 

A legislação infraconstitucional, especificamente a Lei n. 8.742/93 – Lei 

Orgânica de Assistência Social (LOAS), estabelece a organização do subsistema 

assistencial e a sua estrutura, inclusive com a regulamentação do inciso V do artigo 

203 da Constituição, a partir do artigo 20 da LOAS. 

 

Além de tratar dos principais aspectos do benefício de prestação 

continuada, desde as questões controvertidas sobre o conceito de necessitado até 

as inovações relativas ao BPC na Escola e BPC Trabalho, faz-se necessária a 

análise do programa Bolsa Família, que é considerado o maior programa de 

transferência direta de renda do Brasil e que compõe a rede de proteção 

assistencial, atendendo às famílias em situação de vulnerabilidade social. 

 

 

3.1 Organização e Estrutura da Assistência Social 

 

A assistência social, conforme já mencionado no capítulo 2, consiste no 

subsistema de seguridade social responsável pela proteção do necessitado, 

independentemente do pagamento de contribuição (artigo 203 da Constituição), 

com vistas a proteger as pessoas não amparadas pela previdência social.  

 

O advento da Lei n. 8.742/93 fez com que essa organização fosse 

regulamentada e viabilizou um panorama acerca da proteção decorrente do modelo 

constitucional de assistência social, estabelecendo seu conceito, forma de 

organização e, também, princípios diretores dessa forma de proteção social. 
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Além de estabelecer uma conceituação própria para a assistência, a lei 

acima citada prescreveu nortes para orientar a sua implementação com base nos 

princípios constitucionais gerais da seguridade social. Esses nortes específicos, 

direcionados para a assistência social, são os seguintes: a) supremacia do 

atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade 

econômica; b) universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da 

ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas; c) respeito à dignidade 

do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, 

bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação 

vexatória da necessidade; d) igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem 

discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações 

urbanas e rurais; e) divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e 

projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos 

critérios para sua concessão. 

 

A partir da observância desses princípios, a Lei n. 8.742/93 estabeleceu 

a organização da assistência social com base na descentralização político-

administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios116 e  e comando 

único das ações em cada esfera de governo, na participação da população, por 

                                                        
116 A Constituição de 1988 prescreveu, a partir do artigo 21, as atribuições dos entes federativos, 
tanto competências administrativas como legislativas. Importa, neste momento, fazer menção às 
competências legislativas estabelecidas nos artigos 22 e 24, já que da análise destes pode-se 
chegar a uma interpretação em desconformidade com a hermenêutica constitucional. Senão 
vejamos: a competência para legislar sobre seguridade social é privativa da União, de acordo com o 
art. 22 da Constituição de 1988. Ainda, o artigo 24 da Constituição se refere à competência 
concorrente entre União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre a previdência social, proteção 
e defesa da saúde (inciso XII), bem como a proteção, integração social das pessoas portadoras de 
deficiência (inciso XIV) e proteção à infância e à juventude (inciso XV). Da análise dos dois artigos 
da Constituição acima citados, infere-se que o constituinte criou uma inconsistência no âmbito das 
competências legislativas, uma vez que atribui privativamente à União editar normas sobre 
seguridade social (saúde, previdência e assistência) e, ao mesmo tempo, prescreve a competência 
legislativa concorrente entre União, Estados e Distrito Federal para instituir normas sobre 
previdência social, proteção e defesa da saúde, proteção, integração social das pessoas portadoras 
de deficiência e proteção à infância e à juventude, temas ínsitos ao contexto da seguridade social. 
Haveria, com isso, um choque de atribuições, mas “procedendo-se a uma interpretação sistemática 
das normas constitucionais se pode extrair que a União é competente para legislar sobre as bases 
estruturais do sistema de seguridade social” (PIERDONÁ, 2016), e os demais entes federativos 
(Estados e Distrito Federal) ficarão com as questões específicas em matéria de seguridade social. 
Neste aspecto, a inconsistência entre as atribuições constitucionais para legislar fica solucionada.  
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meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle 

das ações em todos os níveis, e, na primazia da responsabilidade do Estado na 

condução da política de assistência social em cada esfera de governo (artigo 5º)117. 

 

De acordo com o artigo 12, inciso I, da Lei n. 8.742/93, compete à União 

responder pela concessão e manutenção do benefício de prestação continuada, 

previsto no artigo 203 da Constituição. Em relação ao programa Bolsa Família 

(PBF), o artigo 8º, § 4º, da Lei n. 10.836/04 estabelece os procedimentos e as 

condições necessárias para se aderir a ele, bem como os instrumentos, parâmetros 

e procedimentos de avaliação de resultados e da qualidade de gestão em âmbito 

estadual, distrital e municipal. Além disso, prescreve os procedimentos e 

instrumentos de controle e acompanhamento da execução do PBF pelos entes 

federados, que serão regulamentados pelo Poder Executivo Federal.  

 

A União também apoiará técnica e financeiramente os serviços, os 

programas e os projetos de combate à pobreza em âmbito nacional e atenderá, em 

conjunto com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, as ações assistenciais 

de caráter urgente (artigo 12-A da Lei n. 8.742/93). A União atua, assim, como 

garante da rede de proteção assistencial (benefícios em dinheiro e serviços) a partir 

da efetividade de políticas sociais de fiscalização no pagamento das prestações 

econômicas da assistência social.  

 

Ao lado da atuação da União, há os Estados e o Distrito Federal 

(parágrafo único, inciso I, do artigo 204, da Constituição de 1988), que têm a 

faculdade de vincular o programa de apoio à inclusão e promoção social em até 

0,5% de sua receita tributária líquida.  

 

Compete aos Estados destinar recursos financeiros aos Municípios, a 

título de participação no custeio do pagamento dos benefícios eventuais (artigo 22 

                                                        
117 Art. 11 da Lei n. 8.742/93: As ações das três esferas de governo na área de assistência social 
realizam-se de forma articulada, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a 
coordenação e execução dos programas, em suas respectivas esferas, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios. 
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da LOAS – auxílios natalidade e funeral), mediante critérios estabelecidos pelos 

Conselhos Estaduais de Assistência Social.  

 

Os Estados ainda apoiam técnica e financeiramente os serviços, os 

programas e os projetos de enfrentamento da pobreza em âmbito regional e local, 

além de atenderem, em conjunto com os Municípios, as ações assistenciais de 

caráter de emergência, prestando serviços assistenciais em que os custos ou 

ausência de demanda municipal justifiquem uma rede regional de serviços, 

desconcentrada, no âmbito do respectivo Estado (artigo 13 da Lei n. 8.742/93). 

 

O Estado ainda estimula e apoia, técnica e financeiramente, as 

associações e consórcios municipais na prestação dos serviços assistenciais, além 

de prestá-los quando a demanda municipal é maior que o seu espectro de atuação, 

criando, com isso, uma rede regional de serviços, desconcentrada, no seu âmbito. 

 

O Distrito Federal atua junto com os Estados e Municípios na proteção 

assistencial, ou seja, participa do custeio e do pagamento dos auxílios natalidade e 

funeral, além de executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a 

parceria com organizações da sociedade civil. 

 

Por último, os Municípios, de conformidade com o art. 15 da Lei n. 

8.742/93, têm como incumbência destinar também recursos financeiros118 para 

custeio e financiamento dos auxílios natalidade e funeral, mediante critérios 

estabelecidos pelos Conselhos Municipais de Assistência Social. 

 

Além disso, aos Municípios cabe executar os projetos de enfrentamento 

da pobreza, em parceria, inclusive, com a sociedade civil; atender às ações 
                                                        
118 A Lei Orçamentária Anual compreenderá o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as 
entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e 
fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público (art. 165, § 5º, inciso III da atual Constituição). 
Para cumprir com essa finalidade, faz-se necessária atuação governamental por meio da utilização 
de recursos orçamentários da Seguridade Social, previstos no artigo 195 (art. 165, § 5º, inciso III, da 
Constituição de 1988), além de outras fontes (§ 4º do artigo 195), com descentralização político-
administrativa, bem como a participação da população (artigo 204, incisos I e II, da Constituição de 
1988). Ainda de acordo com o artigo 195, caput, a sociedade, de forma direta ou indireta, também 
participa do financiamento da seguridade social e, por consequência, da assistência.  
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assistenciais de caráter de urgência (haverá aqui uma atuação conjunta com os 

Estados); bem como prestar serviços socioassistenciais que visem à melhoria das 

condições de vida da população, como, por exemplo, suprir as necessidades 

básicas dos cidadãos, a partir de objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos na 

LOAS. 

 

Em relação às normas administrativas, estas têm por função reger as 

ações da assistência no combate à pobreza e à miséria119, devendo ser editadas 

pelo Conselho Nacional de Assistência Social (artigo 18, inciso II, da Lei n. 

8.742/93), ficando cada ente federativo imbuído de fixar suas políticas públicas.  

 

Muito embora a legislação assistencial tivesse prescrito regras de 

organização desse instrumental protetivo, constata-se que,  

 

desde a aprovação da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), em 
1993, até 2004, não houve, à frente desta política social que compõe o 
tripé da seguridade social brasileira, uma direção política com 
compromissos estratégicos com os princípios e direitos ali preconizados 
(BEHRING; ALMEIDA, 2010, p. 161) 

 

Assim, necessário estabelecer compromisso entre essas ações no intuito 

de assegurar o cumprimento da finalidade assistencial. Para tanto, foi criado o 

SUAS – Sistema Único de Assistência Social – em julho de 2005, pela Resolução n. 

130 do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). Depois a Lei n. 

12.435/2011, que alterou a Lei n. 8.742/1993, atribuiu ao SUAS o caráter 

descentralizado e participativo, legalizando sua criação.  

 

 Mesmo com sua criação, o SUAS, inicialmente, não estabelecia efetiva 

articulação, uma vez que foi colocado como uma simples orientação para os 

                                                        
119 De acordo com o primeiro objetivo do Milênio, “em nível mundial, a quantidade de pessoas que 
vivem na pobreza extrema tem reduzido em mais da metade, caindo de 1.900 milhões em 1990 para 
836 milhões em 2015. A maior parte do progresso ocorreu a partir do ano de 2000” (UN, 2016). “O 
número total de pobres extremos no mundo decresceu em quase 60%, passando de 1,85 bilhões em 
1990 para 767 milhões em 2013. Ou seja, o mundo tem hoje mais de um bilhão de pobres a menos 
do que tinha há duas décadas e meia atrás, apesar da população global ser 36% maior”. Em termos 
de Brasil, essa redução se apresentou ainda maior, já que a taxa de extrema pobreza passou de 
20,6% em 1990, para 4,9% em 2013 e de 3,7% em 2014 (NAÇÕES UNIDAS, 2016). 
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Municípios e, somente a partir da Lei n. 12.435/2011, “passou a ser de observância 

obrigatória para os órgãos gestores” (MPPR, 2011). 

 

De acordo com a NOB120/SUAS/2005, “o SUAS é um sistema público 

não contributivo, descentralizado e participativo que tem por função a gestão do 

conteúdo específico da assistência social no campo da proteção social brasileira” 

(NOB/SUAS, 2005, p. 13). 

 

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS), com isso, tem por função 

gerir todas as políticas assistenciais no sentido de assegurar ao cidadão o efetivo 

acesso aos programas de combate à pobreza e de proteção às famílias em 

situação de vulnerabilidade. A sua criação teve, e ainda tem, a finalidade de 

combater as necessidades sociais, bem como garantir a respectiva inclusão social. 

 

Cada ente federativo, a partir da criação do SUAS, tem sua respectiva 

responsabilidade para regular, instalar, manter e expandir as ações da assistência 

social como direito do necessitado em busca do desenvolvimento nacional e 

promoção do bem de todos (artigo 8º da Lei n. 8.742/93). 

 

A assistência social, com isso, tem sua organização dividida entre 

proteção social básica e proteção social especial (artigo 6º-A e incisos da Lei n. 

8.742/93).  

 

A primeira consiste no conjunto de serviços, programas, projetos e 

benefícios da assistência social que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e 

risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, ao passo que a proteção social 

especial está consubstanciada no conjunto de serviços, programas e projetos que 

têm por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e 

comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições 

e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de 

                                                        
120 NOB – Norma de Orientação Básica. 
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violação de direitos. 

 

Além disso, existem os CRAS (Centro de Referência de Assistência 

Social) e os CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social). 

Ambos “são unidades públicas estatais instituídas no âmbito do SUAS, que 

possuem interface com as demais políticas públicas e articulam, coordenam e 

ofertam os serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social” (artigo 

6º-C, § 3º, da Lei n. 8.742/93). 

 

Os programas de transferência de renda, principalmente pela forma 

como estão sendo conduzidos, são, hoje, políticas de Estado, e não mais políticas 

de governo, uma vez que, além de estarem enraizadas nos entes federativos, 

constituem-se como uma rede de serviços socioassistencial articulada e que 

promove o bem-estar das pessoas que estão na pobreza e miséria, expressões 

radicais da desigualdade social (BEHRING; ALMEIDA, 2010, p. 166). 

 

Assim, para assegurar o bem-estar da população que se encontra em 

situação de vulnerabilidade, a assistência social se muniu de instrumentos que 

regulassem sua política de proteção ao necessitado, que são, além da Constituição 

de 1988, a Lei n. 8.742/93 (Lei Orgânica de Assistência Social), a Lei n. 

10.836/2004 (Bolsa Família), a Política Nacional de Assistência Social/2004, bem 

como as Normas Operacionais Básicas do SUAS, principalmente a de 2005, para 

viabilizar maior acesso à proteção decorrente da assistência social. 

 

Após a breve análise da organização e estrutura da assistência social, 

importante tratar das prestações econômicas da assistência social, com a finalidade 

de delimitar e aprofundar melhor a temática. 
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3.2 Espécies de Prestações Econômicas 

 

Os benefícios analisados neste tópico são aqueles contidos nas Leis n. 

8.742/93 (benefício de prestação continuada) e n. 10.836/04 (Bolsa Família), que 

proporcionam amparo aos indivíduos quando nem estes, nem suas famílias têm 

como garantir referida proteção.  

 

Esses benefícios funcionam como ferramentas para construção do piso 

de proteção social, previsto na Recomendação n. 202 da OIT, já mencionado 

anteriormente.  

 

Nesse sentido, referido documento internacional reconhece que os 

instrumentos de proteção social são 

 

uma ferramenta importante para prevenir e reduzir a pobreza, a 
desigualdade social, a exclusão e a insegurança social, para promover a 
igualdade de oportunidades, a igualdade de gênero e a igualdade racial, 
assim como para apoiar a transição do emprego informal para o emprego 
formal (R202, 2012). 

 

A OIT, a partir da Recomendação 202, considerou “que a prioridade dada 

às políticas direcionadas para um crescimento sustentável a longo prazo e 

associadas à inclusão social contribui para superar a pobreza extrema e reduz as 

desigualdades e diferenças sociais dentro e entre as regiões”. 

 

A partir do próximo item será feita análise dos dois benefícios de 

transferência direta de renda citados acima, apontando suas peculiaridades e 

estrutura, bem como sua forma de atuação para o alcance do bem-estar dos 

beneficiários e, consequentemente, a redução da pobreza e da miséria no país. 

 

Inicialmente será abordado o benefício pressuposto no inciso V do artigo 

203 da Constituição, que garante um salário mínimo ao idoso ou ao deficiente que 

não possui meios de se automanter ou de ser protegido por sua família. Na 

sequência, será analisado o programa Bolsa Família.  
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3.2.1 Benefício de Prestação Continuada  

 

3.2.1.1 Enquadramento Constitucional e Forma de Atuação 

 

O benefício de prestação continuada compõe o Programa Nacional de 

Assistência Social e está integrado às políticas de assistência social com vistas ao 

enfrentamento da pobreza, à garantia da proteção social, ao provimento de 

condições para atender às situações de riscos que acometem a sociedade, além de 

assegurar a universalização dos direitos sociais121.  

 

Tal prestação assistencial está prevista no artigo 20 da Lei n.º 8.742/93 e 

tem como base constitucional o inciso V do artigo 203 da Constituição da 

República, que assim prevê:  

 

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 lei122. 

 

O benefício de prestação continuada123 da assistência social é direito 

constitucional e se consubstancia em programa de inclusão social. Dessa forma, 

                                                        
121 Artigo 1º, § 2º, do Decreto n.º 6.214, de 2007 (Regulamento do benefício de prestação 
continuada). 
122 Como se trata, segundo José Afonso da SILVA (2003), de norma constitucional de eficácia 
limitada de princípio programático, a norma prevista no inciso V do artigo 203 da Constituição de 
1988 tem um grau mínimo de eficácia no sentido de estabelecer o norte para a implementação do 
direito à assistência social, uma vez que o legislador infraconstitucional não poderá fugir à intenção 
do constituinte de 1988, garantindo a proteção do idoso e do deficiente que estejam em situação de 
vulnerabilidade social. Nesse sentido, Ingo Wolfgang SARLET (2004, p. 280-281) assevera que “a 
constatação de que mesmo os direitos fundamentais a prestações são inequivocamente autênticos 
direitos fundamentais, constituindo (justamente em razão disso) direito imediatamente aplicável, nos 
termos do disposto no art. 5º, § 1º, da Constituição. A exemplo das demais normas constitucionais e 
independentemente de sua forma de positivação, os direitos fundamentais prestacionais, por menor 
que seja sua densidade normativa ao nível da Constituição, sempre estarão aptos a gerar um 
mínimo de efeitos jurídicos, sendo, na medida desta aptidão, diretamente aplicáveis, aplicando-se-
lhes (com muito mais razão) a regra geral, já referida, no sentido de que inexiste norma 
constitucional destituída de eficácia e aplicabilidade”. 
123 Em 2013 houve um crescimento no número de pessoas protegidas pelo benefício de prestação 
continuada, conforme constata-se pelos dados a seguir: “No ano de 2013 o BPC atendeu 3.964.192 
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infere-se que o constituinte de 1988 se preocupou com a inserção do deficiente e 

do idoso no âmbito da assistência social, no intuito de proporcionar proteção social 

a essa parcela da sociedade.  

 

Importante salientar que o mencionado benefício tem caráter 

personalíssimo e, portanto, intransferível. Isso quer dizer que essa prestação 

assistencial não gera direitos sucessórios, muito menos o direito à pensão por 

morte. Com o falecimento do beneficiário, a prestação econômica é cancelada, não 

se permitindo que seus filhos ou cônjuge tenham acesso a ela. Mesmo porque o 

sujeito ativo de referido benefício, em razão da natureza jurídica da prestação 

(personalíssima), obtém o salário mínimo para que este seja suficiente para arcar 

com as despesas dele, exclusivamente. 

 

Nesse sentido, prescreve o artigo 23 do Decreto n. 6.214/07 que o 

“benefício de prestação continuada é intransferível, não gerando direito à pensão 

por morte aos herdeiros ou sucessores”. Entretanto, o valor do resíduo não 

recebido em vida pelo beneficiário será pago aos seus herdeiros ou sucessores, na 

forma da lei civil (parágrafo único do artigo 23 do Decreto n. 6.214/07).  

 

Além disso, o benefício de prestação continuada será revisado a cada 

dois anos pelo órgão concessor (Instituto Nacional do Seguro Social – INSS)124, ou 

seja, a continuidade no pagamento de mencionada prestação está condicionada à 

verificação, após dois anos de concessão, das condições que inicialmente 

ensejaram o pagamento do benefício. Dessa forma, o idoso e a pessoa com 

deficiência só se mantêm recebendo o benefício se continuarem provando que 

preenchem os mesmo requisitos que originaram a sua concessão. 

 
                                                                                                                                                                            

beneficiários, dos quais 1.822.346 idosos e 2.141.846 PcD. Em relação a 2012 houve um 
crescimento de 4,1% no número de idosos beneficiários e de 5,9% na quantidade de PcD 
beneficiadas” (POLÍTICAS SOCIAIS, v. 1, 2000, p. 69). 
124 A responsabilidade do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social pela operacionalização do 
benefício de prestação continuada “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)” 
(LEITÃO; MEIRINHO, 2015, p. 859-896). 
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Vê-se, com isso, que se trata de benefício com caráter personalíssimo e 

temporário, ou seja, sujeição ativa previamente determinada na lei, bem como 

condicionalidade da sua manutenção no preenchimento das condições impostas 

pela legislação assistencial. 

 

Para trazer uma abordagem acurada de referida prestação econômica 

assistencial, é necessário tratar de seus destinatários, o que se fará no item a 

seguir.  

 

 

3.2.1.2 Destinatários 

 

O destinatário da assistência social está prescrito na Constituição de 

1988, em seu artigo 203: “A Assistência Social será prestada a quem dela 

necessitar”. Então o necessitado é o destinatário desse modelo de proteção social.  

 

O termo necessitado tem sentido subjetivo e, com isso, não há como 

promover a proteção de toda pessoa que se disser necessitada perante o Estado e 

a sociedade.  

 

Por essa razão, o próprio texto constitucional, quando trata do benefício 

de prestação continuada da assistência social, já trouxe uma restrição ao termo 

necessitado: “A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa 

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

própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei”125 

(inciso V do artigo 203126 da Constituição de 1988 – ipsis literis). 

                                                        
125 Além disso, vale lembrar que as normas disciplinadoras de Direitos Sociais são normas 
constitucionais de eficácia limitada de princípio programático (na classificação de José Afonso da 
Silva) e, portanto, necessitam de uma norma infraconstitucional para lhes dará total aplicabilidade, 
visto que a ausência desta lei impede a fruição do direito constitucionalmente previsto. Isso porque 
as normas constitucionais de eficácia limitada de princípio programático têm eficácia mínima 
comparada às demais previstas na Lei Maior (normas de eficácia plena e contida). 
126 De acordo com o Recurso Extraordinário n. 567.985 / MT, “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 e da erradicação da pobreza, versados no artigo 3º, incisos I e III, do Diploma Maior. 
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Nesse liame, verifica-se que, com o norte previsto no inciso acima 

descrito, a atuação do legislador deveria, ao menos, estar conforme com o objetivo 

da Constituição de 1988, que é o de aumentar progressivamente a inclusão de 

pessoas protegidas, e não de excluí-las.  

 

Entretanto, o legislador, quando da disciplina da norma regulamentadora 

do inciso V do artigo 203 da Constituição de 1988, ou seja, quando foi editado o 

dispositivo legal que conceituou o necessitado para fins do benefício de prestação 

continuada (§ 3º do artigo 20 da Lei n. 8.742/93 – Lei Orgânica de Assistência 

Social), restringiu, com isso, o acesso ao benefício, uma vez que prescreveu que 

necessitado seria aquele cuja renda per capita familiar fosse inferior a ¼ de salário 

mínimo.  

 

Além de esse dispositivo prescrever o conceito de necessitado para fins 

de percepção do benefício de prestação continuada, há também, na Lei n. 

10.689/03, outro conceito que atende à proteção de pessoas em situação de 

vulnerabilidade social e que se enquadra no conceito de necessitado, quando prevê 

renda per capita familiar inferior a ½ salário mínimo (artigo 2º, § 2º). 

 

Em se tratando do primeiro conceito de necessitado citado acima, vê-se 

que a exigência da prova de necessitado leva em consideração apenas aquele que 

se encontra em situação de indigência, visto que a renda per capita familiar inferior 

a ¼ de salário mínimo condiz com a realidade das pessoas que vivem abaixo da 

linha da pobreza, de acordo com dados do Banco Mundial, que, para 2015, 

considerou que a extrema pobreza é aquela em que a pessoa vive com o valor 

inferior a US$ 2,50 por dia para os países da América Latina e Caribe 

                                                                                                                                                                            

Concretiza a assistência aos desamparados, estampada no artigo 6º, da Carta Federal. Daí ostentar 
a natureza de direito fundamental”.  
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(UNMULTIMEDIA, 2016). Em termos da nossa moeda – o real – é um valor 

equivalente a R$ 7,90 diários127. 

 

Esse valor por pessoa não garante a devida alimentação necessária128 e, 

por essa razão,  

a linha de indigência considera as pessoas que conseguem adquirir, com 
sua renda monetária, uma cesta de alimentos com a quantidade de 
calorias mínimas para sua sobrevivência. Essa linha estabelece um valor 
absoluto, ou seja, as pessoas abaixo dela são consideradas indigentes ou 
extremamente pobres. A linha de pobreza corresponde ao valor da linha de 
indigência acrescido de valor monetário correspondente a outras despesas 
básicas, tais como vestuário, transporte e habitação. As pessoas com 
renda abaixo dessa linha são consideradas pobres (LOUREIRO; 
SULIANNO; 2009, p. 04). 

 

Crê-se que a finalidade do Constituinte de 1988 não foi apenas 

assegurar a proteção do idoso e da pessoa com deficiência miseráveis, mas 

viabilizar a proteção de pessoas, nessas condições subjetivas, que não têm meios 

de prover a própria subsistência e nem de tê-la provida por sua família. Dessa 

forma, o objetivo era garantir direitos básicos para esse indivíduo que se encontra à 

margem da sociedade, proporcionando, assim, a sua inclusão social, bem como 

reconhecendo sua dignidade. 

 

O destinatário do benefício de prestação continuada, além de ter que 

comprovar o seu estado de vulnerabilidade física (qualidade de idoso e de pessoa 

com deficiência), deve também provar a sua vulnerabilidade financeira, com a 

finalidade de, ao final, ter direito a um benefício assistencial, desde que a proteção 

familiar se mostre insuficiente para suprir o estado de necessidade. 

 

Diante dessa situação de miserabilidade, o constituinte prescreveu a 

concessão de um benefício, no valor de um salário mínimo, para pessoa com 

                                                        
127 O salário mínimo hoje vigente no Brasil é de R$ 880,00. Se formos dividir esse valor por 30 dias e 
depois dividir o resultado por quatro componentes na família, chegamos ao valor de R$ 7,33, inferior, 
portanto, a US$ 2,50 /dia. 
128 Um indivíduo deve ingerir por dia de 2.000 a 2.500 calorias (LOUREIRO; SULIANNO; 2009, p. 
06). 
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deficiência e idoso quando comprove renda per capita familiar inferior a ¼ de salário 

mínimo. Mesmo com a anuência legislativa de concessão do referido benefício, 

ainda havia a restrição da população que se encontrava em situação de pobreza 

(relativa) e que ficava fora do alcance dessa proteção, uma vez que sua renda per 

capita familiar era superior a ¼ de salário mínimo.  

 

Em razão disso, foi suscitada a inconstitucionalidade (via ADI n. 1.232-1, 

decida em 27 de agosto de 1998 e publicada no DJ de 01.06.2001) do § 3º do 

artigo 20 da LOAS – Lei Orgânica de Assistência Social, com o objetivo de declarar 

a inconstitucionalidade de referido dispositivo legal, já que sua previsão limita o 

acesso ao benefício apenas àqueles que provem situação de miserabilidade social. 

Com essa restrição, a outra parte da população, que também está em situação de 

vulnerabilidade, fica fora da proteção assistencial129.  

 

De acordo com a petição inicial da citada ADI  

 

O dispositivo era inconstitucional ao limitar e restringir o direito garantido 
pelo art. 203 da CF, afastando a proteção constitucional a um grande 
número de pessoas que o constituinte, sem exigir nível absoluto de 
miséria, quis proteger, para assegurar-lhes condições mínimas de 
dignidade (BALERA, 2009, v. 35, p. 137-138). 

 

Naquele momento, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a renda 

per capita familiar inferior a ¼ de salário mínimo130 se tratava de requisito objetivo, 

                                                        
129 O Min. Ilmar Galvão, voto vencido na ADI n. 1232, entendeu que “o critério legal deve ser 
entendido como presunção ‘juris et de jure’ isto é, quem tem renda inferior a ¼ de salário mínimo fica 
dispensado de qualquer comprovação, pois será automaticamente considerado incapaz de prover a 
própria subsistência, fazendo jus ao benefício. Porém, este critério não pode ser o único apto a 
caracterizar a situação de incapacidade econômica da família [...], ficando assim os demais casos 
sujeitos à comprovação. Essa, segundo o entendimento do Ministro, seria a regra geral do artigo 
203, V. Dessa forma, o Min. Ilmar Galvão sustenta que o critério estabelecido na lei não é em si 
inconstitucional. Tornar-se-ia inconstitucional somente se fosse entendido como único meio de a 
pessoa com deficiência comprovar sua falta de incapacidade econômica, pois dessa maneira grande 
parte dos destinatários do benefício assistencial previsto na Constituição seriam excluídos do direito 
à prestação” (BALERA, 2009, n. 35, p. 138-139). 
130 De acordo com a Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência dos Juizados Especiais 
Federais, na sede do Juizado Especial Federal de São Paulo, deu-se provimento a pedido de 
uniformização para conceder benefício assistencial a idosa, cuja renda familiar per capita era 
superior a ¼ do salário mínimo. Já a Turma Recursal/RJ viu nessa renda motivo suficiente para 
indeferir o pedido, sem colher outras provas que pudessem demonstrar o estado de miserabilidade, 
em obediência ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 1.232/DF. A Turma Nacional 
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definido em lei conforme disposição constitucional e, portanto, cumulativo com os 

demais existentes na legislação em vigor. Com isso, o benefício só seria concedido 

se, e somente se, houvesse a constatação do conceito de necessitado tal como 

previsto na Lei Orgânica de Assistência Social (art. 20, § 3º, da Lei n. 8.742/93). 

 

A interpretação do Supremo Tribunal Federal em relação a mencionado 

dispositivo, no momento do julgamento da ADI n. 1232, “implicou o 

amesquinhamento do benefício, que a Constituição entende devido a todos os 

necessitados, para reservá-lo somente aos indigentes” (BALERA, n. 35, 2009, p. 

136). 

 

O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso Especial n. 

308711/2003, advindo da Câmara Recursal dos Juizados Especiais Federais, 

decidiu que o conceito de renda per capita familiar inferior a ¼ de salário mínimo 

poderia ser relativizado e analisado de forma alternativa e não cumulativa. Isso quis 

dizer que, mesmo que a pessoa com deficiência ou o idoso não tivesse como 

comprovar a renda per capita familiar exigida em lei, poderia fazer prova da sua 

necessidade por outros meios (presunção de miserabilidade), por exemplo, prova 

de que a renda familiar não era suficiente para arcar com os gastos relativos à 

                                                                                                                                                                            

anulou o acórdão da Turma Recursal/RJ e a sentença de primeira instância e determinou o retorno 
dos autos ao juízo de primeiro grau para a devida instrução, possibilitando à autora a produção de 
outras provas que possam demonstrar o seu estado de miserabilidade. A relatora do processo, juíza 
federal Maria Divina Vitória, sustentou, em seu voto, que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha 
julgado procedentes reclamações ajuizadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra 
decisões que não observavam o critério da renda familiar per capita, há juízes que sustentam que 
essa decisão apenas reconhecera a constitucionalidade do art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93. Essa 
regra legal, no entanto, não é o único critério válido para, diante do caso concreto, aferir a 
miserabilidade, nos termos do art. 203, V, da Constituição Federal. Esclareceu que, em razão do 
julgamento da referida ADI, a TNU chegou a cancelar a Súmula n. 11. E também decisões que 
consideram o critério do ¼ do salário mínimo insuficiente para o cumprimento do art. 203, V, CF, 
além de outras que admitem a utilização de outros fatores indicativos da miserabilidade para fins de 
concessão do benefício assistencial. Concluiu a relatora que o próprio Supremo Tribunal tem 
abrandado os efeitos da ADI 1.232/DF e, que, por outro lado, no Superior Tribunal de Justiça, o 
entendimento dominante é de que o limitador da renda não é o único critério válido para comprovar a 
condição de miserabilidade, podendo tal condição ser aferida por outros meios de prova (RESP 
612.097/RS e AgRg no RESP 478.379/RS). Ressaltou a juíza que, enfrentando o tema – enquanto 
se pacifica no Supremo Tribunal Federal o verdadeiro alcance da ADI 1232/DF –, a Turma Nacional 
de Uniformização não estará afrontando a decisão daquela Corte, mas apenas e tão-somente 
cumprindo mandamento constitucional, ao decidir a favor do idoso e do deficiente comprovadamente 
miseráveis (Processo n. 2002.51.51.022946-9) (Disponível em: 
<http://www.iape.com.br/noticias/texto.asp?id=72>. Acesso em 21 abr. de 2008). 
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alimentação, medicamentos, vestuário, educação, saúde, lazer do idoso ou da 

pessoa com deficiência. 

 

A decisão do Superior Tribunal de Justiça se circunscreve nos seguintes 

termos:  

[...] A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça pacificou já 
entendimento no sentido de que o critério estabelecido no artigo 20, § 3º, 
da Lei n.º 8.742/93 (comprovação de renda per capita não superior a ¼ do 
salário mínimo) não exclui que a condição de miserabilidade, necessária à 
concessão do benefício assistencial, resulte de outros meios de prova, de 
acordo com cada caso em concreto [...] (Resp 308711 – SP – 6ª T. – Rel. 
Min. Hamilton Carvalhido – DJ 10.03.2003, p. 323)131 

  

Vê-se que o critério exigido em lei acerca da renda per capita familiar 

inferior a ¼ de salário mínimo, no entender do Superior Tribunal de Justiça, pode 

ser analisado em termos para fins de conceituação de necessitado, visto que este 

estado pode ser comprovado por outras circunstâncias que não aquela objetiva 

contida na norma assistencial. 

 

Esses entendimentos diferentes entre os tribunais causaram insegurança 

jurídica em sede de suas decisões sobre o conceito de necessitado, mas que não 

se configurou como óbice à atuação do legislativo para superar essa insegurança.  

 

Em junho de 2003132 (ou seja, três meses após a decisão em sede de 

Recurso Especial proferida pelo Superior Tribunal de Justiça), foi editada a Lei n. 

                                                        
131 PREVIDENCIÁRIO. RENDA MENSAL VITALÍCIA – CF, ART. 203, V. LEI 8.742/93. 
LEGITIMIDADE PASSIVA NO INSS. RENDA FAMILIAR INFERIOR A ¼ DO SALÁRIO MÍNIMO. 
INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. 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 condição de 
miserabilidade da família do necessitado. 3 – Recurso não conhecido (BRASIL. Superior Tribunal de 
Justiça. Recurso Especial n. 435781 SP 2002/0062858-7. Brasília, 2002. DJE 21/10/2002, p. 391. 
Disponível em <http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/7561869/recurso-especial-resp-435871-sp-
2002-0062858-7>, acesso em: 20 ago. 2016). 
132 O advento das Leis 10.689/2003 (Programa Nacional de Acesso à Alimentação); 10.836/2004 
(Bolsa Família); 10.219/01 (Bolsa Escola); 9.533/97 (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 n. 10.741/03) fizeram com que o Supremo Tribunal 
Federal, bem como os juízes e tribunais inferiores, procedessem a uma nova análise acerca do 
conceito de necessitado. 
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10.689, que trouxe a previsão de um novo conceito objetivo de necessitado. Este, 

assim, é aquele cuja renda per capita familiar seja inferior a ½ salário mínimo (artigo 

2º, § 2º, da Lei n. 10.689, de 13 de junho de 2003 – lei que criou o Programa 

Nacional de Acesso à Alimentação).  

 

Esse conceito, mesmo não sendo específico para a concessão do 

benefício de prestação continuada, visto que a referida lei versa sobre o Programa 

Nacional de Acesso à Alimentação (PNAA), é peculiar de um programa da 

assistência social e, por esse motivo, pode servir de parâmetro para redefinir o 

requisito a ser preenchido para concessão do benefício de prestação continuada, 

uma vez que proporciona maior fidelidade ao conteúdo constitucional, no que tange 

à proteção devida a partir da assistência social.  

 

Em razão dessas controvérsias acerca do conceito de necessitado, foi 

levada ao STF, por via da Reclamação Constitucional n. 4374 / 2007, a reanálise 

desse conceito, e o Min. Rel. Gilmar Mendes, em sede de decisão em medida 

cautelar, assim se pronunciou: 

 

Os inúmeros casos concretos que são objeto do conhecimento dos juízes e 
tribunais por todo o país, e chegam a este Tribunal pela via da reclamação 
ou do recurso extraordinário, têm demonstrado que os critérios objetivos 
estabelecidos pela Lei n° 8.742/93 são insuficientes para atestar que o 
idoso ou o deficiente não possuem meios de prover à própria manutenção 
ou de tê-la provida por sua família. Constatada tal insuficiência, os juízes e 
tribunais nada mais têm feito do que comprovar a condição de 
miserabilidade do indivíduo que pleiteia o benefício por outros meios de 
prova. 

 

Verifica-se, com isso, que surge uma nova forma de entender a pessoa 

como necessitada133, ampliando o acesso às prestações assistenciais, minimizando 

as desigualdades e, além de tudo, reduzindo o número daqueles que se encontram 

abaixo da linha da pobreza. 

                                                        
133 A Súmula n. 6, de 16 de novembro de 2004 do Tribunal Regional Federal da 4a Região, assim 
decidiu: “O critério de verificação objetiva da miserabilidade correspondente a 1⁄4 (um quarto) do 
salário mínimo, previsto no art. 20, § 3° da Lei no 8.742/93, restou modificado para 1⁄2 (meio) salário 
mínimo, a teor do disposto no art. 5°, I, da Lei n. 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. 2°, § 2°, da Lei n. 10.689/2003, que instituiu o Programa 
Nacional de Acesso à Alimentação – PNAA”. 
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Mesmo com o novo conceito objetivo de necessitado, o preenchimento 

dessa condição deve ser acolhido de acordo com cada caso concreto, e não no seu 

plano abstrato (legal). Isso porque se tem que fazer diferença entre situação de 

necessidade (que gera o conceito de necessitado para fins de concessão de 

benefícios assistenciais) e a de indigência, e, se o texto constitucional faz referência 

ao termo “necessitado” como sujeito de direitos assistenciais, a norma editada 

torna-se insuficiente no seu alcance134.  

 

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, muito embora não possa 

desconstituir sua decisão em sede de ADI135, mudou seu entendimento em razão 

da renovação dos seus ministros. Isso quer dizer que, na data do julgamento da 

ADI n. 1232 (27 de agosto de 1998), os ministros entendiam que se deveria levar 

em consideração o caráter objetivo da norma para vislumbrar o conceito de 

necessitado. Em 2007, “seis ministros demonstraram posicionamento contrário à 

ADI n. 1232, o que indicou uma provável mudança de entendimento” (BALERA, n. 

35, 2009, p. 137)136. Isso quer dizer que alguns dos ministros do STF entenderam, 

                                                        
134 Em trecho da decisão em sede da Reclamação Constitucional n. 4.374: “Os programas de 
assistência social no Brasil utilizam, atualmente, o valor de 1/2 salário mínimo como referencial 
econômico para a concessão dos respectivos benefícios. Tal fato representa, em primeiro lugar, um 
indicador bastante razoável de que o critério de 1/4 do salário mínimo utilizado pela LOAS está 
completamente defasado e mostra-se atualmente inadequado para aferir a miserabilidade das 
famílias que, de acordo com o art. 203, V, da Constituição, possuem o direito ao benefício 
assistencial”. 
135 Reclamação Constitucional n. 4374: “[...] O Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, 
passou a rever anteriores posicionamentos acerca da intransponibilidade dos critérios objetivos. 
Verificou-se 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)”. 
136 Nesse liame, o Min. Marco Aurélio, na Reclamação n. 4.164/RS, se posicionou no sentido de que 
o requisito previsto no § 3º do artigo 20 da LOAS – Lei Orgânica de Assistência Social – não poderia 
ser analisado de forma objetiva e seria insuficiente para fazer prova efetiva de necessidade por parte 
do requerente do benefício, uma vez que não condiz com a essência constitucional prevista no 
inciso V do artigo 203 da Carta Política de 1988. Ainda nesse liame, afirma Carlos Ayres Brito que “o 
critério objetivo de carência material do socialmente assistível já está na Constituição e esse critério 
é o fato mesmo, de, num dado instante, o idoso ou o deficiente econômico demonstrar que não 
possui meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida pela respectiva família. [...] 
Consideramos que o Min. Carlos Brito, ao afirmar ser o objetivo da Constituição a ‘promoção 
humana e a reintegração à vida comunitária’, ajusta seu raciocínio jurídico à ideia de inclusão social. 
Isto porque, sob a perspectiva da inclusão é necessário que as diferenças sejam de fato valorizadas 
e que seja possível às pessoas com deficiência (e ao idoso) vivenciarem, conjuntamente com os 
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naquele momento, que a previsão legal acerca de necessitado é um conteúdo 

mínimo a ser analisado, mas não pode ser o único, visto que, se assim fosse, estar-

se-ia restringindo por demais o acesso ao benefício de prestação continuada137_138. 

 

Em 2013 (18/04/2013), o Supremo Tribunal Federal, em decisão 

definitiva na Reclamação Constitucional n. 4.374, reconheceu que o legislador não 

editou a Lei n. 8.742/93 de forma suficiente, no sentido de cumprir o comando 

constitucional previsto no caput e inciso V do artigo 203 da Constituição de 1988.  

 

Na análise do critério de miserabilidade, o Supremo Tribunal Federal não 

impôs qualquer parâmetro objetivando o conceito de necessitado, mas apenas 

manteve “em aberto a possibilidade de aferição da miserabilidade” (MARQUES, 

2013, p. 92). 

 

Para o Ministro Gilmar Mendes (RCL. n. 4.374, 2013, p. 30), 

 

Esse direito ao benefício assistencial de um salário mínimo possui uma 
dimensão subjetiva, que o torna um típico direito público subjetivo de 
caráter positivo, o qual impõe ao Estado obrigações de ordem normativa e 
fática. Trata-se, nesse sentido, de um direito à prestação em face do 
Estado, o qual fica obrigado a assegurar as condições normativas (edição 
de normas e conformação de órgãos e procedimentos) e fáticas 
(manutenção de um estado de coisas favorável, tais como recursos 
humanos e financeiros) necessárias à efetividade do direito fundamental. 
(grifo não existente no original) 

 

Acompanhando essa linha de raciocínio, e em razão da necessidade de 

se estabelecer na Lei Orgânica de Assistência Social uma prescrição que estivesse 

conforme com o conteúdo constitucional, foi editada, em 2015, a Lei n. 13.146, que 

alterou o § 11 do artigo 20 da Lei n. 8.742/93 e prescreveu que, “para concessão do 

benefício de prestação continuada, poderão ser utilizados outros elementos 

                                                                                                                                                                            

demais, as experiências sociais, não permanecendo, como até então, segregadas” (Revista de 
Direito Social, n. 35, p. 140). 
137 Votos do Ministro Gilmar Mendes em sede de Medida Cautelar na Reclamação n. 4.374-6/PE e 
da Ministra Carmem Lúcia na Reclamação n. 3805/SP. 
138 Importante observar que, em meio a todas essas discussões, em nenhum momento, houve 
preocupação em se cumprir com o princípio do prévio custeio que norteia os ditames da seguridade 
social, uma vez que não foi instituída qualquer fonte de custeio para sustentar financeiramente essa 
extensão de benefício de prestação continuada.  
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probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de 

vulnerabilidade, conforme regulamento”. 

 

Verifica-se que o conceito de necessitado, a partir da observância do 

princípio da seletividade e distributividade já mencionado nesta tese, está 

relacionado à exigência de prova do estado de necessidade pela pessoa solicitante 

(idoso ou pessoa com deficiência), no intuito de ter acesso ao benefício de 

prestação continuada. Assim, de acordo com a Constituição, o objetivo foi o de 

assegurar para as pessoas pobres necessitadas (idosos e pessoas com 

deficiência), como também às indigentes, o acesso ao benefício assistencial 

prestado pelo Estado com a finalidade de suprir as deficiências de subsistência e 

assegurar sua dignidade.  

 

Entretanto, muito embora a própria legislação assistencial tenha 

viabilizado a utilização de outros elementos probatórios da condição de 

miserabilidade (artigo 20, § 11, da Lei n. 8.742/93), proporcionando, com isso, uma 

abrangência maior para as pessoas que demandam a proteção via benefício de 

prestação continuada, há entendimentos jurisprudenciais diversos139 no sentido de 

                                                        
139 Seguem algumas ementas que refletem a falta de uniformidade nas decisões monocráticas e dos 
tribunais: a) “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 n. 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 n. 10.219/01 (que criou o 
Bolsa Escola), a Lei n. 10.689/03 (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. Disponível em: <http://www.trf3.jus.br/jef/>. Acesso em: 01 set. 2016); b) “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 n. 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 2015 chegou ao valor de R$ 3.240,27 (três mil 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 
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não se ter uma uniformidade na consideração do termo necessitado. Isso, 

infelizmente, causa insegurança jurídica, além de poder resultar na concessão 

aleatória de referido benefício, já que o necessitado pode ser qualquer pessoa que 

o magistrado ou o tribunal entenda que esteja nessa condição. 

 

 

3.2.1.3 Requisitos para concessão 

 

De acordo com o artigo 20 e parágrafos da Lei n. 8.742/93, para que a 

pessoa tenha acesso ao benefício de prestação continuada é necessário que 

preencha alguns requisitos. São eles: ser idoso (65 anos de idade) ou pessoa com 

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

intelectual ou sensorial), ter renda per capita familiar inferior a ¼ de salário-mínimo 

e não ter outra renda oriunda da seguridade social ou de outro regime, salvo os de 

assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória.  

 

Num primeiro momento, é necessário mencionar que o Supremo Tribunal 

Federal considerou, em sede da decisão da ADI n. 1232/1998, que todos os 

requisitos devem ser cumpridos cumulativamente140, isso quer dizer que o 

requerente só teria acesso à prestação assistencial se, e somente se, preenchesse 

todos eles simultaneamente.  

 

O primeiro dos requisitos está relacionado à sujeição ativa do benefício. 

Assim, somente o idoso ou a pessoa com deficiência poderão requerer referida 

prestação. O idoso, para fins de concessão do benefício de prestação continuada, é 

                                                                                                                                                                            

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 no 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” (BRASIL. Processo n. 0001864-44.2014.8.26.0629. Disponível em: 
<http://esaj.tj.sp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=HH00004EZ0000&processo.foro=629&uuid
Captcha=sajcaptcha_c67d00e838f0437381b085cfacc3281c>. Acesso em: 02 set. 2016) (grifos não 
existentes nos originais). 
140 Exceto o primeiro requisito, que se refere à sujeição ativa do benefício: ou o idoso, ou a pessoa 
com deficiência tem direito ao benefício de prestação continuada.  
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aquele que tem mais de 65141 anos de idade, de acordo com o artigo 34 do Estatuto 

do Idoso e artigo 20 da Lei n. 8.742/93, alterado pela Lei n. 12.435/2011.  

 

Mesmo que o Estatuto do Idoso estabeleça, no seu artigo 1º, a definição 

de idoso para fins de proteção a partir da respectiva legislação específica, esta é 

clara no artigo 34, fazendo referência a uma idade maior no que tange ao benefício 

assistencial de prestação continuada. Observa-se, com isso, que a própria 

legislação que visa a proteger o idoso142 estabelece dois conceitos de idoso que 

estão relacionados ao critério cronológico, deixando de lado, para fins legais, os 

demais critérios143. 

 

Na verdade, deve-se levar em consideração o critério que mais atende 

às necessidades da pessoa idosa e esta merece uma atenção especial pelo 

Estado, visto que já se encontra numa situação de vulnerabilidade pelo fato de ter 

idade avançada, decorrente do desgaste que é peculiar a esse momento da vida. 

Além disso, há que se fazer referência à vulnerabilidade social, que deve ser 

constatada para aquele que é merecedor da proteção assistencial por parte do 

Estado, quando ele próprio ou sua família não têm condições de prover o seu 

sustento. 

 

                                                        
141 Importante anotar que hoje tramita no Congresso Nacional a PEC n. 287/2016, que visa a 
promover a reforma da previdência social. Nessa proposta de reforma, contemplaram-se algumas 
mudanças no benefício de prestação continuada da assistência social, em razão do impacto dessa 
prestação econômica no orçamento da seguridade social. Uma das propostas é no sentido de 
aumentar a idade para percepção do benefício assistencial de prestação continuada para 70 anos 
(artigo 1º, parte final, da PEC). 
142 Para Simone de BEAUVOIR (1990, p. 33-35), “no homem, o que caracteriza fisiologicamente a 
senesciência é o que o Doutor Destrem chama ‘uma transformação pejorativa dos tecidos’. A massa 
dos tecidos metabolicamente ativos diminui, enquanto aumenta a dos tecidos metabolicamente 
inertes [...]. A aparência do indivíduo se transforma e permite que se possa atribuir-lhe uma idade, 
sem muita margem de erro. Os cabelos embranquecem e se tornam rarefeitos [...]. O coração não 
muda muito, mas seu funcionamento se altera; perde progressivamente suas faculdades de 
adaptação [...]. O sistema circulatório é atingido [...]”. 
143 Para Norberto Bobbio (1997, p. 17), há três critérios que trazem o conceito de idoso. São eles: 
cronológico, psicobiológico e econômico-social. Para o primeiro critério o idoso é aquele que tem 
uma idade avançada e as leis estipulam qual é essa idade. O Estatuto do Idoso, no Brasil, utilizou o 
critério cronológico para definir idoso. O critério psicobiológico leva em consideração uma análise 
individualizada do idoso. Isso quer dizer que a idade não importa para esse critério, já que o 
condicionamento psicológico e fisiológico é que o definem. Por último, tem-se o critério econômico-
social, que está relacionado à hipossuficiência da pessoa, ou seja, quanto maior sua necessidade, 
maior é a proteção devida. 
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Assim, o indivíduo, na qualidade de idoso e na condição de necessitado 

socialmente, por disposição legal, é penalizado duplamente: pelo fato de estar na 

condição de pessoa idosa (65 anos) e pela imposição da prova da condição de 

necessitado, sob pena de não ter acesso ao benefício. 

 

Em relação à pessoa com deficiência, deve-se aferir não mais a 

incapacidade para a vida independente e para o trabalho144, e sim o 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 (artigo 20, § 

2º,145 da Lei n. 8.742/93). Essa análise deve ser feita mediante perícia médica do 

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.  

 

Vê-se que a proteção da pessoa com deficiência pela assistência social 

tem por objetivo o amparo daquele que fosse acometido de tal deficiência que o 

excluísse da fruição das oportunidades oferecidas pela sociedade e pelo Estado, e 

não uma pessoa que se encontrasse numa condição em que não teria como 

desempenhar qualquer atividade diária, sem que houvesse uma pessoa o 

ajudando. 

 

Com a atual redação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que alterou 

o § 2º do artigo 20 da Lei n. 8.742/93, leva-se em consideração o impedimento de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial e, por tal, entende-se 

aquele que produz efeitos pelo prazo mínimo de dois anos (artigo 21 de referida lei). 

Isso quer dizer que, ao final desse período, o INSS deverá reanalisar as condições 

que ensejaram a concessão inicial do benefício de prestação continuada e, se elas 

permanecerem, mantém-se o benefício por igual prazo, caso contrário, cancela-se o 

mesmo.  

                                                        
144 O INSS, ao analisar a condição do deficiente sob a vigência da antiga redação (antes de 6 de 
julho de 2015, quando foi publicado o Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei n. 13.146/2015), 
estava considerando que, para que houvesse a concessão do benefício, seria necessário que a 
deficiência fosse de tal monta que a pessoa deveria estar em estado vegetativo para fazer jus ao 
benefício. Nesse momento, considerava-se o fator gerador do benefício a incapacidade para vida 
independente e para o trabalho. 
145 Com redação dada pela Lei n. 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência. 
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Até a edição da Lei n. 12.470/2011, a pessoa com deficiência não 

poderia exercer atividade laborativa e, se o fizesse, teria seu benefício cancelado. 

Com o acréscimo do artigo 21-A à Lei n. 8.742/93, ocasionado pela norma 

inicialmente citada, viabilizaram-se duas situações em que a pessoa com 

deficiência pode exercer atividade laborativa sem que seu benefício seja 

cancelado146.  

 

Outro requisito a ser analisado para aferição do direito ao recebimento do 

benefício de prestação continuada é o de que o requerente não pode receber 

benefício decorrente de regime de proteção social. Isso foi exigido porque o 

mencionado benefício é devido à pessoa que comprove a necessidade, ou seja, 

que não tenha exercido uma atividade laborativa ou mesmo que a tenha 

desenvolvido, não tenha contribuído o suficiente para ter a proteção previdenciária. 

Diante disso, proíbe-se que esse indivíduo que percebe benefício decorrente da 

seguridade social ou qualquer outro regime de proteção social tenha acesso ao 

benefício de prestação continuada. 

 

Por último, o requisito de cunho relevante na análise das condições que 

ensejam o benefício de prestação continuada e que já foi amplamente abordado no 

item anterior, qual seja, o conceito de necessitado. Este, nos ditames do inciso V do 

artigo 203 da Constituição de 1988, é aquele que não tem condições de prover a 

própria subsistência, nem de tê-la provida por sua família. De acordo com a lei (art. 

20, § 3º, da Lei n. 8.742/93), o necessitado é aquele cuja renda per capita familiar é 

inferior a ¼ de salário-mínimo147. Isso quer dizer que, no estrito termo da lei, para 

                                                        
146 Essas situações fizeram surgir o Programa BPC Trabalho, que será analisado no tópico seguinte 
(3.2.1.4). 
147 Em relação ao valor a ser considerado para cálculo da renda per capita, a PEC n. 287/2016 
propõe alterar a redação do inciso V do artigo 203 da Constituição para: “A concessão de benefício 
assistencial mensal, a título de transferência de renda, à pessoa com deficiência ou aquela com 70 
(setenta) anos ou mais de idade, que possua renda mensal familiar integral per capita inferior ao 
valor previsto em lei”. Enquanto não sobrevier lei após aprovação de referida PEC, permanece 
conteúdo normativo-constitucional anterior – inferior a ¼ de salário mínimo. 
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que o idoso ou a pessoa com deficiência tenha acesso ao benefício, é necessário 

que prove que sua renda per capita familiar seja inferior a R$ 220,00148 por mês.  

 

Em relação à pessoa com deficiência, insta destacar que houve uma 

atenção maior pelo legislador, ao instituir, via estatuto da pessoa com deficiência, o 

BPC na Escola e o BPC Trabalho, que serão analisados a seguir. 

 

 

3.2.1.4 BPC na Escola e BPC Trabalho149 

 

O BPC na Escola e o BPC Trabalho são programas criados para 

proporcionar às pessoas com deficiência, beneficiárias do BPC, acesso à educação 

e ao mercado de trabalho, por intermédio de mecanismos de inclusão.  

 

Ambos surgiram para incentivar a participação social da pessoa com 

deficiência e, para tanto, criam meios de superação de barreiras, fortalecem a 

autonomia do indivíduo com deficiência, garantem acesso à rede socioassistencial 

e, ainda, possibilitam a qualificação profissional para assegurar maior acessibilidade 

ao mundo do trabalho. 

 

Isso porque  

 

à assistência social não se pode atribuir a tarefa de realizar exclusivamente 
a proteção social. Esta compete, articuladamente, às políticas de emprego, 
saúde, previdência, habitação, moradia, transporte e assistência, nos 
termos do artigo 6º da Constituição Federal (BOSCHETTI, 2005, p. 13). 

 

Com isso, os entes federativos demonstram comprometimento com os 

direitos das pessoas com deficiência, e essa soma de esforços amplia as 

discussões acerca dos problemas enfrentados pelas pessoas com deficiência, 

                                                        
148 Este conceito foi analisado no item relativo aos destinatários. 
149 Neste item será utilizado o termo BPC na Escola para designar: benefício de prestação 
continuada na escola; BPC Trabalho para designar: benefício de prestação continuada no trabalho; 
e, BPC/LOAS para designar: benefício de prestação continuada da Lei Orgânica de Assistência 
Social. 
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impedindo o acesso, bem como a permanência na escola e inclusão no mercado de 

trabalho. 

 

O BPC na Escola é um programa interministerial150 e se consubstancia 

num acompanhamento e monitoramento do acesso e permanência na escola dos 

beneficiários do BPC, com idade prioritária de 0 a 18. Trata-se de uma atuação 

articulada entre as áreas da assistência social, da educação, dos direitos humanos 

e da saúde. 

 

Esse programa foi instituído pela Portaria Normativa Interministerial n. 

18/2007 e, para que Estados, Municípios e Distrito Federal possam fazer sua 

adesão, devem preencher um termo que consta no site do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA, 2016). Atualmente, todos os Estados e o 

Distrito Federal, além de 2.623 Municípios, já aderiram ao BPC na Escola151. 

 

Sua função é analisar os dados do EducaCenso e compará-los com o 

cadastro administrativo do BPC DATAPREV, além de identificar os obstáculos que 

impossibilitam o acesso das pessoas com deficiência à escola (artigo 1º, § 1º, da 

Portaria Interministerial n. 18/2007) (PORTAL MEC, 2016). 

 

Nesse sentido,  

 

O programa BPC Escola implementa ações visando à inclusão e à 
permanência na escola dos beneficiários em idade escolar (até 18 anos). 
Com caráter intersetorial, articula esforços das áreas de educação, saúde, 
assistência social e direitos humanos. Desde 2011 o programa busca 
ampliar seu alcance, mediante adesão progressiva dos municípios. Ao final 
de 2013, todos os estados, o Distrito Federal e 3.748 municípios (67,29%) 
participavam do programa. Em termos de beneficiários, a cobertura atingiu 

                                                        
150 Isso porque envolve a atuação dos Ministérios da Educação, do Desenvolvimento Social e 
Combate a Fome, da Saúde e Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 
República. 
151 Em 2008, 71% dos beneficiários do BPC com deficiência na faixa etária de 0 a 18 anos estavam 
excluídos da escola e, somente 29% dos beneficiários estavam na escola. Atualmente o programa 
abrange 68% dos beneficiários do BPC/LOAS com deficiência nessa faixa etária. Disponível em 
<http://portal.mec.gov.br/mais-educacao/262-programas-e-acoes-1921564125/programa-de-
acompanhamento-e-monitoramento-do-acesso-dos-beneficiarios-1866580789/12291-programa-de-
acompanhamento-e-monitoramento-do-acesso-dos-beneficiarios-do-beneficio-de-prestacao-
continuada-da-assistencia-social-bpc-na-escola>. Acesso em: 10 dez. 2016. 
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83,7% do público potencial das ações, um avanço frente à cobertura de 
61,9% registrada no ano anterior (POLÍTICAS SOCIAIS, 2015, p. 69). 

 

Trata-se, pois, de programa “capaz de alicerçar a independência dos 

beneficiados e que resgata a dignidade da pessoa humana que apesar de suas 

limitações físicas e socioeconômicas tem o direito de viver e desfrutar de igual 

tratamento com os demais cidadãos” (OLIVEIRA; DUFLOTH, 2013, p. 3). 

 

O BPC na escola, com isso, cumpre papel de inclusão, prioritariamente, 

da criança ou adolescente deficiente necessitado, que, além de receber um 

benefício em espécie, tem maior acessibilidade à educação para lhe garantir melhor 

qualidade de vida. Para tanto, institui  

 

mecanismos de apoio técnico e financeiro aos Sistemas de Ensino e aos 
órgãos que compõem os Sistemas Único de Assistência Social – SUAS e 
de Saúde – SUS, para a oferta de recursos, serviços e atendimento 
educacional especializado complementar ou suplementar à escolarização, 
bem como outros recursos e serviços que favoreçam o acesso e a 
permanência das pessoas com deficiência beneficiárias do BPC/LOAS no 
sistema de ensino (artigo 3º da Portaria Normativa Interministerial n. 
18/2007). 

 

Essas crianças e/ou adolescentes carentes encontram barreiras que os 

impedem de ter acesso à educação. São pessoas que têm remotas chances de 

obterem uma qualificação profissional e de serem inseridas no mercado de trabalho 

formal caso não haja algum incentivo. Assim, o BPC na Escola cria meios de 

acesso à educação ao beneficiário do BPC/LOAS com deficiência que, com isso, 

tem, também, as barreiras de acesso ao mercado de trabalho reduzidas.  

 

Assim, a criação do BPC na Escola objetivou promover a inclusão das 

pessoas com deficiência, diminuindo as barreiras de acesso e permanência na 

escola. Trata-se de programa destinado aos entes federativos para, em ação 

conjunta, proporcionar a construção de “alternativas para avançar na concepção e 

na implementação de um ambiente social mais inclusivo que favorece não só aos 

beneficiários do BPC, mas todos os cidadãos” (MDSA, 2016). 
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Insta salientar que não há por que instituir um programa vinculado a um 

benefício assistencial sem que não existam critérios que reforcem o seu objetivo. 

Isso, porque se o BPC na Escola foi criado atrelado ao benefício de prestação 

continuada em espécie, seria coerente que não só viabilizasse direitos para o 

beneficiário, como também estabelecesse deveres a serem cumpridos.  

 

Essa obrigação não se atribui apenas para os entes federativos. Estes 

têm o dever de garantir, por meio do BPC na Escola, a promoção do acesso e 

permanência nas escolas de crianças e adolescentes de 0 a 18 com deficiência que 

recebam o benefício de prestação continuada. Em contrapartida, dos beneficiários 

deveriam ser exigidas algumas condicionalidades, como frequência escolar mínima, 

sob pena de ter seu benefício suspenso ou mesmo cancelado. 

 

A Portaria Normativa Interministerial n. 18, que instituiu o BPC na Escola, 

não faz qualquer referência ao dever do beneficiário de cumprir frequência escolar 

mínima, por exemplo. O parágrafo único do artigo 2º da referida portaria estabelece 

o acompanhamento socioassistencial dos beneficiários do BPC/LOAS e de sua 

família com avaliação das suas condições de acesso e permanência no sistema de 

ensino. A redação se restringe à avaliação socioassistencial, sem prescrever 

qualquer exigência. 

 

Se fosse feito um paralelo com as condicionalidades do programa Bolsa 

Família, poder-se-ia afirmar que o não cumprimento da condicionalidade 

“permanência na escola” (frequência escolar mínima) culminaria no cancelamento 

do programa152. Entretanto, não é isso que se verifica no BPC na Escola. Trata-se 

de uma ação específica153, direcionada, prioritariamente, a crianças, adolescentes e 

jovens entre 0 e 18 anos de idade, beneficiários do BPC/LOAS para lhes assegurar 

                                                        
152 Ou, em havendo acompanhamento socioassistencial da família beneficiária, e os assistentes 
sociais atestassem que a não permanência na escola decorreu de situação de vulnerabilidade em 
que a família se encontra, haveria a possibilidade de garantir a manutenção do benefício, mantido o 
acompanhamento socioassistencial desta. 
153 Isso porque existe o programa de educação inclusiva do MEC, que objetiva a inclusão de jovens e 
adultos (indígenas, quilombolas, populações rurais de todo o país, pessoas com deficiência) na 
escola. Trata-se de programa genérico de inclusão (PORTAL MEC, 2016, disponível em 
<http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/31872>, acesso em 15 dez. 2016). 
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maior inclusão educacional e proporcionar a melhoria, posteriormente, no acesso 

ao mercado de trabalho154_155. 

 

De outro lado, mas com o mesmo propósito de inclusão, há o BPC 

Trabalho156, que tem como foco de atuação “atender prioritariamente beneficiários 

com deficiência entre 16 e 45 anos que querem trabalhar, mas encontram 

dificuldades para obter formação profissional e qualificação para inserção no 

mercado de trabalho” (MDS, 2016). 

 

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (2016), 

o programa BPC Trabalho busca potencializar as características de cada 

beneficiário com deficiência, desenvolvendo suas habilidades e, 

consequentemente, sua satisfação pessoal. Esse objetivo quebra muitos 

paradigmas existentes na sociedade, inclusive o de que a pessoa com deficiência é 

incapaz e improdutiva. 

 

Para tanto, o programa BPC Trabalho tem por objetivos:  

 

Promover a proteção social e estimular a convivência familiar e 
comunitária; incentivar a aquisição da experiência de trabalho com 
programas de aprendizagem; promover acesso a serviços de 
intermediação de mão de obra com vistas à colocação e manutenção da 
pessoa no trabalho; considerar diferentes ramos do mercado produtivo e 
tipos de vínculo trabalhista, de modo a abarcar o trabalho autônomo, o 
empreendedorismo, o desenvolvimento de cooperativas, o acesso a 

                                                        
154 A criação do BPC na Escola levou em consideração “a necessidade de equiparação de 
oportunidades às pessoas com deficiência beneficiárias do BPC/LOAS e a sua inserção nas políticas 
públicas para o fortalecimento da sua autonomia, independência e inclusão educacional e social” e, 
por isso, a sua importância para inserção da pessoa com deficiência ao Mercado de trabalho. 
Disponível em 
<http://www.desenvolvimentoqs.ufba.br/sites/desenvolvimentoqs.ufba.br/files/Portaria%20Interminist
erial%20no%2018-%20de%2024%20de%20abril%20de%202007.pdf>. Acesso em 12 dez. 2016. 
155 Ainda em relação à importância da educação para o preparo para o mercado de trabalho, o artigo 
2º da Lei 9.394/1996 prevê que a educação, dever da família e do Estado, inspirado nos princípios 
de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (grifo 
não existente na lei). 
156 O “BPC Trabalho” é um nome resumido do “Programa de Promoção do Acesso das Pessoas com 
Deficiência Beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social à Qualificação 
Profissional e ao Mundo do  
Trabalho” (MDS, 2013). Foi criado em 2012, pela Portaria Interministerial n. 02, de 02 de agosto de 
2012. 
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microcrédito para estabelecimento de negócio próprio; incentivar ações 
para a acessibilidade ao setor produtivo, visando à eliminação de práticas 
discriminatórias (MDS, 2013).  

 

Em 2011, a LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social) sofreu algumas 

alterações que serviram e servem para enfatizar a atuação do programa BPC 

Trabalho. Essas alterações culminaram na inserção do artigo 21-A na mencionada 

norma. 

 

Referida alteração diz respeito (conforme visto no tópico anterior) à 

possibilidade de a pessoa com deficiência beneficiária do BPC/LOAS poder 

ingressar no mercado de trabalho ou atuar como microempreendedor individual. 

Neste caso, terá seu benefício suspenso, e não cancelado.  

 

Se esse indivíduo cessa a atividade laborativa, tem direito de voltar a 

receber a prestação pecuniária assistencial, desde que esse retorno ocorra dentro 

do prazo de dois anos contados da sua concessão157.  

 

Por outro lado, se o período de exercício da atividade remunerada, na 

condição de empregado, empreendedor ou mesmo da percepção do seguro-

desemprego, ultrapassar dois anos, contados do início da concessão do benefício 

de prestação continuada, deverá ser realizada nova perícia, bem como reavaliação 

da deficiência, nos termos do § 2º do artigo 20 da Lei n. 8.742/93. 

 

A segunda situação diz respeito à possibilidade de a pessoa com 

deficiência ser contratada na condição de aprendiz. Neste caso, não há que se falar 

em suspensão do benefício, viabilizando, com isso, o recebimento concomitante 

com o benefício de prestação continuada, desde que essa cumulatividade se limite 

dois anos (artigo 21-A, § 2º).  

 
                                                        
157 Artigo 21-A, § 1º, da Lei n. 8.742/93, alterado pela Lei n. 12.470/2011: 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 artigo 21. 
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Se o beneficiário optar por exercer atividade na condição de aprendiz por 

período superior ao citado, suspende-se a prestação assistencial, já que não é 

permitido o recebimento simultâneo por tempo maior que dois anos. 

 

O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário trata o BPC Trabalho 

como uma suspensão especial do mencionado benefício, para que a pessoa com 

deficiência tenha uma experiência de participação no mercado de trabalho. 

 

Ao incentivar essa inserção do beneficiário do BPC/LOAS com 

deficiência no mercado de trabalho, a legislação está conforme com o artigo 193158 

da Constituição, que prescreve o trabalho como primado da ordem social. Além 

disso, demonstra a integração com o subsistema de seguridade social, já que 

beneficiário da assistência social poderá se tornar um beneficiário da previdência 

social. 

 

Ainda, referida medida vem ao encontro do preceituado no artigo 10 da 

Recomendação n. 202 da OIT, que sugere a adoção de medidas para incentivar o 

exercício de atividade remunerada, conforme se verifica abaixo: 

 

10. Ao conceber e implementar pisos nacionais de proteção social, os 
Membros deveriam: 
(…) 
(b) promover a atividade económica produtiva e o emprego formal 
considerando políticas que incluam regimes de compras do setor público, a 
concessão de créditos públicos, a inspeção do trabalho, políticas do 
mercado de trabalho e incentivos fiscais, e que promovam a educação, a 
formação profissional, capacidades produtivas e empregabilidade; e, 
(c) assegurar a coordenação com outras políticas que fomentem o 
emprego formal, a geração de rendimento, a educação, a alfabetização, a 
formação profissional, as qualificações e a empregabilidade, que reduzam 
a precariedade e que promovam o trabalho seguro, o 
empreendedorismo e empresas sustentáveis no âmbito do trabalho 
digno. (grifo não existente no original) 

 

Trata-se, pois, de programas assistenciais que buscam, cada vez mais, 

promover a inclusão e a acessibilidade das pessoas com deficiência, principalmente 

                                                        
158 Artigo 193. A Ordem Social tem como primado o trabalho e como objetivos o bem-estar e a justiça 
sociais.  
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depois da edição do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015), com 

vistas a buscar o bem-estar e a justiça social. 

 

Em seguida, será abordada a segunda prestação econômica da 

assistência social, que é o programa Bolsa Família, que, junto com o benefício de 

prestação continuada, se firmou como instrumental de promoção do bem-estar e da 

justiça social. 

 

 

3.3.2 Programa Bolsa Família159 

 

3.3.2.1 Contextualização 

 

O programa Bolsa Família 160 é um programa da assistência social que 

tem por objetivo proporcionar auxílio para as pessoas em situação de pobreza ou 

extrema pobreza. Trata-se de uma ação estatal de transferência direta de renda 

com condicionalidades para as famílias caracterizadas como necessitadas, com a 

intenção de proteger um grupo de pessoas que não encontravam amparo na rede 

de proteção social então existente (IPEA, 2015)161.  

 

A sua gestão cabe ao Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário – 

MDSA, que possui uma secretaria (SAGI – Secretaria de Avaliação e Gestão de 

Informação) específica para tratar dos assuntos que dizem respeito ao programa 

Bolsa Família, inclusive avaliação das políticas de governo dispensadas a essa 

ação estatal.  

 

                                                        
159 O Programa Bolsa Família será designado neste item, também, como PBF. 
160 O programa Bolsa Família está regulamentado pela Lei n. 10.836/04. 
161 Disponível em: 
<www.ipea.gov.br/portal/indez.php?option=com_content&view=article&id=26579&catid=30&ltemid=9
>. Acesso em: 10 dez. 2016. 
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Referido programa162 decorreu da fusão de outros programas, como o 

bolsa alimentação, a bolsa escola, o auxílio gás e o programa nacional de acesso à 

alimentação básica163 e o programa nacional de renda mínima164. Foi instituído a 

partir de outubro de 2003, no intuito de promover a inclusão social das pessoas que 

estavam na extrema pobreza.  

 

Além de unificar os programas então existentes, o Bolsa Família 

proporcionou uma racionalidade administrativa para a transferência condicionada 

de renda no Brasil, isso porque acabou com as falhas existentes nos programas 

anteriores e trouxe uma unidade na forma de proteção às famílias carentes.  

 

Trata-se de programa que possui três eixos fundamentais: a) promove o 

alívio imediato da pobreza; b) as condicionalidades reforçam o acesso a direitos 

sociais básicos nas áreas de educação, saúde e assistência social; c) as ações e 

programas complementares objetivam o desenvolvimento das famílias para que os 

beneficiários superem a situação de vulnerabilidade (IPEA, 2013). 

 

Ao promover o alívio imediato da pobreza, o PBF permite que seus 

beneficiários passem a consumir para suprir suas necessidades mais prementes, o 

que faz gerar um efeito multiplicador, dinamizando, assim, as economias locais. As 

famílias beneficiárias do Bolsa Família, com isso, passam, aos poucos, por um 

processo de inclusão social. 

 

Atrelado ao segundo eixo citado acima, observa-se uma via de mão 

dupla, em que de um lado existe o Estado, que irá promover a proteção das famílias 

pobres ou extremamente pobres, e de outro existem essas famílias que recebem a 

cobertura somente se cumprirem as condicionalidades previstas em lei. 

 

                                                        
162 De acordo com dados do IPEA, em 2015, 50 milhões de pessoas eram beneficiárias do programa 
bolsa família. Disponível em <www.ipea.gov.br/portal/index.php?optiion=com_content&view-
article&id=26579&catid=30&ltemid=9>. Acesso em: 20 mar. 2016. 
163 O programa de acesso à alimentação básica está regulamentado pela Lei n. 10.689/03. 
164 O programa de renda mínima está regulamentado pela Lei n. 10.219/01. 
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Importante notar que o Bolsa Família não busca atender às pessoas 

consideradas individualmente e, sim, às unidades familiares carentes, que se 

encontram na pobreza ou na extrema pobreza. Com isso, observa-se a 

preponderância da solidariedade derivada de vínculos familiares na garantia de 

subsistência, e não o direito individual à renda como condição de cidadania 

(FONSECA, 2001).  

 

Para amparar essas famílias que se encontram em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica, o Bolsa Família teve que se munir de diferentes 

formas de proteção. De acordo com o artigo 2º da Lei n. 10.836/2004, referido 

programa compõe-se dos seguintes benefícios: a) básico, devido a unidades 

familiares que estão na extrema pobreza (renda per capita familiar inferior a R$ 

70,00); b) variável, destinado a unidades familiares que estão na pobreza ou 

extrema pobreza e que tenham na sua composição gestantes, nutrizes, crianças de 

0 a 12 anos e adolescentes até 15 anos165; c) variável, vinculado a adolescentes 

entre 16 e 17 anos166; e, d) para superação da extrema pobreza (BSP), destinado 

às unidades familiares beneficiárias do programa167_168. 

 

Dessa forma, o programa analisa, num primeiro momento, as pessoas 

que são pobres dentro dos seguintes critérios: 1) os indivíduos que estão em 

situação de pobreza e têm direito a receber o Bolsa Família são aqueles que 

recebem entre R$ 85,01 e R$ 170,00; 2) pessoas que se encontram em situação de 

pobreza extrema que são as que recebem até R$ 85,00 por pessoa e por mês. Com 

isso, o Estado viabiliza a inclusão das pessoas que não têm condições mínimas de 

sobrevivência digna.  

 

Efetivamente, o programa Bolsa Família não pode ser considerado 

somente como oportunidade de acesso às liberdades, isso porque a construção da 

renda familiar se dá a partir do exercício da atividade laborativa, e o programa, ao 

                                                        
165 Limitado a cinco benefícios por família. 
166 Limitado a dois benefícios por família. 
167 Limitado a um benefício por família. 
168 Não há qualquer óbice legislativo para acúmulo de todos esses benefícios por uma unidade 
familiar, desde que sejam obedecidos os limites normativos previstos nas letras “b”, “c” e “d”. 
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exigir o cumprimento das condicionalidades previstas na legislação em vigor, 

proporciona uma redução da pobreza e da miséria, fazendo-se incluir as pessoas 

que são beneficiadas pelo programa. 

 

Se o Estado não exigisse o cumprimento dessas condicionalidades, 

estar-se-ia criando um “desenvolvimento” para uma sociedade submissa169 aos 

seus interesses, sem, contudo, melhorar de forma eficiente a questão da pobreza 

no país. 

 

O seu cunho temporário faz com que o programa objetive que a família 

que o recebe hoje, se efetivamente cumprir as condicionalidades exigidas em lei (e 

que serão abordadas no próximo item), não necessite dessa prestação econômica 

assistencial por mais tempo que o legalmente previsto (dois anos). 

 

O programa visa, com isso, a habilitar os componentes da família 

beneficiária a terem novas perspectivas no seio social170 por meio de sua 

contribuição para o aumento da margem dos indicadores educacionais, de saúde e 

do mercado de trabalho. Dessa forma, se a finalidade é essa, a partir do momento 

em que essas pessoas se encontram incluídas, abre-se oportunidade para que 

outras famílias pobres ou miseráveis sejam incluídas no programa171 e, a partir 

disso, promove-se a inclusão social almejada de acordo com o objetivo previsto no 

artigo 3º, inciso III, da Constituição: “Erradicar a pobreza e a marginalização com 

redução das desigualdades sociais e regionais”.  

                                                        
169 Nesse caso, ter-se-ia uma assistência que educa para a submissão “à medida que, em vez de 
reforçar o desafio da emancipação, solapa a competência política. Em vez de suportar o projeto da 
autonomia, pode mergulhar o pobre em dependência irreversível, confirmando nele a ideia perversa 
de que a opressão somente pode ser superada pelo próprio opressor. Nesse sentido, é ambígua, 
utiliza a ajuda para obter subserviência, serve à acomodação de interesses de classe e é compatível 
com o caráter obsoleto e ‘atrasado’ dos aparelhos do Estado no desenvolvimento de ações que, no 
limite, reproduzem a desigualdade social brasileira” (YAZBEK, 2004, p. 21). O objetivo, portanto, não 
é o de se criar uma submissão entre as classes mais pobres, a sociedade e o Poder Público, e sim 
buscar autonomia dessas pessoas que têm insegurança econômica ou porque não têm acesso ao 
trabalho ou porque têm vínculo precário ao mercado de trabalho. 
170 Assim, o programa Bolsa Família é o pontapé inicial para o processo de emancipação da família. 
Isso quer dizer que referido programa não é um fim, e sim um meio para se atingir a universalização 
das pessoas necessitadas.  
171 Para José Alfredo de Oliveira BARACHO (1997, p. 42-43), “a necessidade da intervenção da 
autoridade se estabelece, pois, eventualmente, e cessa rapidamente assim que os participantes 
voltem a manifestar capacidade para resolver o problema sem ajuda alheia”. 
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Tem-se que, para se viabilizar acesso ao programa Bolsa Família, a 

legislação aplicável estabelece condicionantes que devem ser cumpridas pelas 

famílias beneficiárias, como é o caso do exame pré-natal, do acompanhamento 

nutricional, do acompanhamento de saúde e da frequência escolar de 85% para 

crianças e adolescentes até 15 anos e de 75% para adolescentes de 16 e 17 anos, 

em estabelecimento de ensino regular172. 

 

Em 2013 houve algumas transformações na gestão do Bolsa Família. 

Uma delas foi a ampliação do acesso ao benefício de superação da pobreza, que 

assumiu nova roupagem, uma vez que passou a ser viabilizado a todas as famílias 

que estão abaixo da linha da pobreza, e não só àquelas que tinham filhos na sua 

formação.  

 

O intuito foi o de ampliar o seu alcance com o objetivo de superar a 

miséria. E, no ano de 2013, isso foi constatado a partir dos resultados obtidos, já 

que 241.142 famílias foram inseridas no cadastro único, que é a fase preliminar 

para se ter acesso ao programa Bolsa Família. A partir disso, serão analisados os 

critérios de elegibilidade para verificar se a família se enquadra nas exigências 

legais para ter acesso ao benefício (POLÍTICAS SOCIAIS, 2015, p. 66).  

 

Ainda nesse ano de 2013, em dezembro, constatou-se que 14.086.199173 

famílias já eram beneficiárias do programa Bolsa Família. Desse quantitativo, 

verificou-se que 33% das famílias estavam na região Sudeste e 30% na região 

Nordeste (POLÍTICAS SOCIAIS, 2015, p. 66). 

 

Percebe-se, com isso, que o programa Bolsa Família, considerado o 

maior programa de assistência da história do Brasil (DHNET, 2016), surgiu com a 

finalidade de combater a fome, a miséria e as desigualdades sociais e está 

cumprindo o seu mister, já que assegura acesso a direitos sociais básicos como 

                                                        
172 Essas condicionalidades serão analisadas no tópico seguinte.  
173 Em 2009, o programa Bolsa Família beneficiava 11.1 milhões de famílias, distribuídas entre todos 
os municípios brasileiros (LANDIM, 2009, p. 3). 
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saúde, educação, assistência social e segurança alimentar e, por essa razão, tem 

como um de seus objetivos aumentar, cada vez mais, o rol de beneficiários. 

 

Muito embora referido programa tenha, atualmente, como objetivo maior 

a proteção das pessoas que se encontram em situação de extrema pobreza, trata-

se de programa que contempla aqueles que, mesmo não estando abaixo da linha 

da pobreza174, necessitam da atenção do Estado para, com isso, suprir suas 

necessidades prementes, com incentivo, inclusive, para o exercício da atividade 

laborativa no intuito de se buscar, além da redução das desigualdades sociais e 

regionais, a superação destas, uma vez que se trata de benefício com limite 

temporal e, por isso, tem por escopo evitar que haja transmissão da pobreza entre 

gerações.  

 

Verifica-se que o programa Bolsa Família proporciona o pagamento de 

um valor para a família de baixa renda, e essa quantia está conforme com o artigo 

2º da Recomendação n. 202 da OIT175. Assim, o Bolsa Família assegura 

progressivamente “níveis mais elevados de proteção social ao máximo de pessoas 

possível, conforme a orientação das normas da OIT relativas à proteção social” 

(artigo 1 b).  

 

Ainda nessa linha de raciocínio, o Pacto Internacional de Direitos 

econômicos, sociais e culturais, em seu artigo 11, prescreve: 

 

ARTIGO 11 
1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda 
pessoa a um nível de vida adequado para si próprio e sua família, 
inclusive à alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como a 
uma melhoria continua de suas condições de vida. Os Estados Partes 
tomarão medidas apropriadas para assegurar a consecução desse direito, 
reconhecendo, nesse sentido, a importância essencial da cooperação 
internacional fundada no livre consentimento. 

                                                        
174 No capítulo anterior (item 3.2) fez-se análise da pobreza absoluta e da pobreza relativa. Assim, 
quando se faz referência às pessoas que não estão abaixo da linha da pobreza, mas que são 
contempladas pelo PBF, quer-se dizer que se trata da pobreza relativa. 
175 Artigo 2º da Recomendação n. 202 da OIT: Para efeitos da presente Recomendação, os pisos de 
proteção social são conjuntos de garantias básicas de proteção social definidos a nível nacional, que 
asseguram uma cobertura destinada a prevenir ou mitigar a pobreza, a vulnerabilidade e a exclusão 
social. 
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 2. Os Estados Partes do presente Pacto, reconhecendo o direito 
fundamental de toda pessoa de estar protegida contra a fome, adotarão, 
individualmente e mediante cooperação internacional, as medidas, 
inclusive programas concretos, que se façam necessárias para: 
a) Melhorar os métodos de produção, conservação e distribuição de 
gêneros alimentícios pela plena utilização dos conhecimentos técnicos e 
científicos, pela difusão de princípios de educação nutricional e pelo 
aperfeiçoamento ou reforma dos regimes agrários, de maneira que se 
assegurem a exploração e a utilização mais eficazes dos recursos naturais; 
b) Assegurar uma repartição equitativa dos recursos alimentícios mundiais 
em relação às necessidades, levando-se em conta os problemas tanto dos 
países importadores quanto dos exportadores de gêneros alimentícios. 
(grifos não constam no original) 

 

Dessa forma, “a ampliação dos programas de transferência de renda, 

como o programa Bolsa Família, por exemplo, contribuíram para promover maior 

redistribuição de renda e, consequentemente, mais desenvolvimento” (BRASIL, 

2015). Isso porque o programa Bolsa Família, ao assegurar maior acesso à 

educação, viabilizou redução na desigualdade de renda, principalmente entre 

aqueles que serão inseridos no mercado de trabalho176.  

 

E, como referido programa visa à promoção progressiva daqueles que se 

encontram marginalizados, exige destes o cumprimento de algumas 

condicionantes, além de estabelecer critérios de elegibilidade que serão abordados 

no item subsequente. 

 

 

3.3.2.2 Critérios de elegibilidade e condicionalidades  

 

Importante analisar neste tópico os critérios de elegibilidade, bem como 

as condicionantes exigidas para se garantir a manutenção do Bolsa Família. 

                                                        
176 Importante repetir o disposto no artigo 10 da Recomendação n. 202 da OIT, já que nesta verifica-
se, além da implantação de um piso de proteção social, que se estabeleceu um incentivo à 
promoção do emprego formal: “10. Ao conceber e implementar pisos nacionais de proteção social, 
os Membros deveriam: (a) [...]; (b) promover a atividade económica produtiva e o emprego formal 
considerando políticas que incluam regimes de compras do setor público, a concessão de créditos 
públicos, a inspeção do trabalho, políticas do mercado de trabalho e incentivos fiscais, e que 
promovam a educação, a formação profissional, capacidades produtivas e empregabilidade; e, (c) 
assegurar a coordenação com outras políticas que fomentem o emprego formal, a geração de 
rendimento, a educação, a alfabetização, a formação profissional, as qualificações e a 
empregabilidade, que reduzam a precariedade e que promovam o trabalho seguro, o 
empreendedorismo e empresas sustentáveis no âmbito do trabalho digno”. 
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Os critérios de elegibilidade estão relacionados ao tipo de vulnerabilidade 

que atinge a unidade familiar, ou seja, se se trata de família pobre ou de família 

miserável, que está abaixo da linha da pobreza. Dessa forma, exige-se, para a 

inserção da família no Cadastro Único, que sua renda per capita seja de até R$ 

85,00. Para as famílias pobres, a margem utilizada para viabilizar sua inclusão no 

mencionado cadastro é estabelecida entre R$ 85,01 e R$ 170,00. Importante, 

salientar que para esta última ainda se exige que a família tenha como composição 

familiar gestantes, nutrizes, crianças de 0 a 12 anos ou adolescentes até 15 

anos177. 

 

A vulnerabilidade exigida como critério de elegibilidade não é só 

econômica. Os beneficiários do programa Bolsa Família apresentam vulnerabilidade 

social, verificada pelas equipes socioassistenciais que acompanham as famílias 

beneficiárias, bem como conferem se estas estão cumprindo as condicionalidades 

previstas em lei. 

 

Com a ampliação dos critérios de elegibilidade, houve um aumento de 

famílias cadastradas no CADÚNICO178; por exemplo, o benefício de superação da 

pobreza (BSP), inicialmente concedido apenas para famílias pobres que possuíam 

filhos, a partir de 2013, foi estendido para todas as famílias que vivem abaixo da 

linha da pobreza179.  

 

O valor do Bolsa Família dependerá do tipo de benefício a que a família 

terá direito, bem como da sua condição de pobreza ou extrema pobreza, além de 

levar em consideração a composição familiar. Assim, em se tratando de benefício 

básico, o seu valor é de R$ 85,00 quando a renda per capita familiar é de até R$ 

85,00. Além desse benefício, existem dois tipos de benefício variável: a) para 

famílias que têm como componentes mulheres grávidas, nutrizes, crianças de 0 a 

                                                        
177 Caso a unidade familiar não se enquadre em um desses critérios, não há que se falar em sua 
inserção no cadastro do programa Bolsa Família. 
178 O CADÚNICO é uma base de dados fundamental para o subsistema de assistência social, uma 
vez que permite mapear as situações de vulnerabilidade social, a partir do cadastro das famílias. 
179 Artigo 2º-A, da Lei n. 10.836/2004, alterada pela Lei n. 12.817/2013. 
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12 anos e adolescentes até 15 anos – R$ 39,00 por filho, respeitando o limite de 

cinco por família; b) para jovem – R$ 46,00, limitado a dois jovens por família. 

 

Além desses critérios de elegibilidade, há que mencionar as 

condicionalidades prescritas na legislação, que devem ser cumpridas sob pena, em 

regra, de ser cancelada a percepção do benefício. As condicionalidades180, 

conforme já referido no tópico anterior, estão prevista no artigo 3º da Lei n. 

10.836/2004. São elas: exame pré-natal, acompanhamento nutricional, 

acompanhamento de saúde, frequência escolar de 85% em estabelecimento de 

ensino regular para crianças e adolescentes até 15 anos e de 75% para 

adolescentes de 16 e 17 anos. 

 

Nesse sentido,  

 

A concepção de condicionalidades adotada pelo bolsa família pode ser 
entendida como uma espécie de “contrato” entre as famílias e o Poder 
Público, pautado por três tipos de responsabilidades complementares. A 
primeira delas seria a responsabilidade da família na garantia da 
frequência escolar e no acompanhamento de saúde. A segunda seria o 
compromisso do Estado na provisão dos direitos universais de educação e 
saúde e na garantia de acesso a eles. O terceiro ponto seria o 
acompanhamento das condicionalidades, propriamente dito, não de 
maneira punitiva, voltada à suspensão dos benefícios (última etapa de um 
longo processo de advertência e bloqueios temporários), mas de modo a 
identificar as causas do eventual descumprimento e, assim, priorizar o 
acompanhamento sócio-assistencial das famílias que nele incorrem 
(CUNHA, 2008). 

 

Essa condição constatada pelas equipes socioassistenciais, a partir da 

nova instrução operacional determinada pelo Serviço de Proteção e Atendimento 

Integral à Família – PAIF, permite que as unidades familiares que não cumprem 

algumas condicionalidades, continuem usufruindo dos benefício do programa, sem 

que sofram a penalidade do cancelamento do benefício. Isso ocorre porque “o 

                                                        
180 Essas condicionalidades estão conformes com o previsto no artigo 5 da Recomendação 202 da 
OIT: “Os pisos de proteção social referidos no parágrafo 4 deveriam incluir, pelo menos, as 
seguintes garantias básicas de segurança social: (a) acesso a um conjunto de bens e serviços 
definidos a nível nacional, que constituam os cuidados de saúde essenciais, incluindo a assistência 
à maternidade e que cumpram com os critérios de disponibilidade, acessibilidade, aceitabilidade e 
qualidade; (b) segurança básica de rendimento para crianças, situando-se pelo menos a um nível 
mínimo definido no plano nacional, que proporcione o acesso à alimentação, educação, cuidados e 
outros bens e serviços necessários; [...]”. 
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descumprimento das condicionalidades de saúde e de educação é um forte 

indicativo de vulnerabilidade social” (POLÍTICAS SOCIAIS, 2015, p. 68). 

 

E, para não penalizar as famílias que possuem gestantes e crianças ou 

adolescentes, quando do descumprimento das condicionalidades de exame pré-

natal e frequência escolar, viabiliza-se que essas unidades familiares se 

mantenham recebendo o benefício, desde que as equipes socioassistenciais, 

vinculadas ao Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), façam 

acompanhamento direto dessas famílias e verifiquem que referido descumprimento 

decorre da vulnerabilidade que está presente em suas vidas. Caso contrário, a sua 

concessão deverá ser suspensa visto que se trata de programa de transferência 

direta de renda condicionada ao cumprimento das exigências que foram indicadas 

em momento anterior.  
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4. O ALCANCE DA UNIVERSALIDADE NA SEGURIDADE SOCIAL A 

PARTIR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO SUBSISTEMA181 

SUBSIDIÁRIO  

 

 

Conforme abordado nos capítulos precedentes, a assistência social 

assume papel importante no contexto da seguridade social porque, ao lado da 

previdência, assegura a concretização do princípio da universalidade no plano da 

proteção decorrente da seguridade social. 

 

Este capítulo fará uma abordagem da assistência social sob o prisma do 

seu caráter subsidiário e do papel fundamental que exerce compondo o tripé da 

seguridade social e, com isso, assegurando a efetividade do princípio da 

universalidade da cobertura e do atendimento, prescrito como objetivo do sistema 

de proteção social do Brasil, nos termos do caput do artigo 194 da Constituição de 

1988. 

 

Para tanto, far-se-á análise das prestações econômicas da assistência 

social (benefício de prestação continuada e programa Bolsa Família). No primeiro 

momento, será discutido se o valor atual do benefício de prestação continuada (um 

salário mínimo) viola o primado do trabalho ou se configura como verdadeiro 

desestímulo à contribuição.  

 

Ainda far-se-á referência à proteção assistencial do estrangeiro, com 

deficiência ou idoso, domiciliado no país, como forma de atingir a cobertura 

universal daqueles que se encontram na condição de necessitado. 

 

                                                        
181 A assistência social é tratada como subsistema visto que faz parte de um sistema maior que é a 
seguridade social, previsto no caput do artigo 194, da Constituição de 1988, conforme já referido no 
item 1.3 do Capítulo 1 desta tese. 
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Demonstra-se, com isso, que a proteção social é progressiva, visto que 

objetiva amparar as situações de necessidade que surgem, bem como aquelas que 

sofreram mudanças com o passar dos anos. Isso se faz possível em razão do 

princípio da seletividade e da distributividade dos benefícios e serviços, analisado 

no primeiro capítulo desta tese, já que o legislador ou o executivo selecionam esses 

novos acontecimentos que causam vulnerabilidade e, após, distribuem a proteção a 

quem demonstra efetivamente a necessidade de ser protegido. 

 

Essa progressão natural da proteção social culminará no último item a 

ser analisado neste capítulo, que está relacionado ao alcance da universalidade por 

meio do subsistema assistencial.  

 

 

4.1 Discussão do Valor do BPC e Primado do Trabalho: Violação ou 

Desestímulo? 

 

A Constituição de 1988 instituiu a seguridade social como um sistema 

para que seus três elementos (saúde, previdência social e assistência social) atuem 

de forma coordenada e promovam a cobertura universal das situações que causam 

vulnerabilidade social. 

 

A saúde, conforme visto no item 1.3.4 do capítulo 1, é direito de todos e 

dever do Estado, garantindo-se o caráter universal e igualitário, com prioridade para 

as políticas de prevenção. Verifica-se que o subsistema saúde proporciona serviços 

que são usufruídos por todos, nos termos do artigo 196 da Constituição de 1988.  

 

Os outros dois subsistemas – previdência e assistência – são dotados de 

benefícios e serviços que visam à proteção dos trabalhadores e seus dependentes 

e daqueles que estão em situação de pobreza ou extrema pobreza, 

respectivamente. 

 



 

 

153  

A proteção se faz necessária a partir do momento em que um dos 

subsistemas de seguridade social – a previdência – não protege a todos os 

cidadãos, já que possui caráter contributivo e nem todas as pessoas se encontram 

no exercício da atividade laborativa, ou, mesmo que estejam trabalhando, estão 

com condições precárias de vida (pobreza, informalidade, miséria) ou se trata de 

trabalho voluntário e, por isso, não contribuem. 

 

Os benefícios da previdência social são classificados como substitutivos 

ou não substitutivos de remuneração. Aqueles não podem ser inferiores ao salário 

mínimo, no termos do artigo 201, § 2º, da Constituição de 1988. Os demais têm 

natureza indenizatória ou de auxílio. 

 

Além da quantia mínima, existe um limite máximo de valor de benefício 

que é o teto da previdência social, cujo valor, para o ano de 2016, é de R$ 

5.189,82. Isso porque a previdência obrigatória protege até um determinado valor. 

Acima do citado limite, a proteção é concedida facultativamente por meio da 

previdência complementar, conforme já referido no primeiro capítulo, item 1.3.4, 

deste trabalho. 

 

A atual Constituição prescreve o que deve ser protegido quando 

estabelece a cobertura devida pelo salário-mínimo, pago em razão do exercício do 

trabalho. Segundo o preceito constitucional do artigo 7º, inciso IV,182 a remuneração 

mínima deve atender às necessidades essenciais da pessoa que o recebe, bem 

como de sua família. É por essa razão que os benefícios previdenciários não 

podem ter valor inferior ao mínimo, quando substitutivos da remuneração do 

trabalhador, o que ocorre com a maior parte deles183. 

 

                                                        
182 Artigo 7º: São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria 
de sua condição social: [...] IV – salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de 
atender a suas necessidades básicas e às de sua família como moradia, alimentação, educação, 
saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe 
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. 
183 São eles: aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por 
invalidez, aposentadoria especial, auxílio-doença, salário-maternidade, auxílio-reclusão, seguro-
desemprego. 
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De acordo com dados do Boletim Estatístico da Previdência Social 

(PREVIDÊNCIA, 2016)184, que traz resultados do Regime Geral de Previdência 

Social até novembro de 2016, 29.132.623 pessoas receberam benefícios 

previdenciários e acidentários e 4.561.659, benefícios assistenciais185.  

 

A previdência social, além de pagar seus próprios benefícios, é 

responsável pelo pagamento do benefício de prestação continuada da assistência 

social. A previdência paga 22,3 milhões de benefícios no valor de um salário 

mínimo, o que corresponde a 66,3% de benefícios pagos186. Deve-se levar em 

consideração que esses benefícios são concedidos, de um lado, para os segurados 

do Regime Geral de Previdência Social, como contrapartida dos valores pagos a 

título de contribuição social, haja vista tratar-se de seguro social. Isso quer dizer 

que o trabalhador passa todo o tempo de atividade laborativa contribuindo para ter 

direito a um benefício que, na sua maioria, conforme dados citados acima, é no 

valor de um salário mínimo.  

 

De outro lado, tem-se o benefício assistencial de prestação continuada 

no valor de um salário mínimo (inciso V do artigo 203 da Constituição), também 

pago pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), devido ao idoso ou à pessoa 

com deficiência que não tenha meios de prover a própria subsistência, nem de tê-la 

provida por sua família, independentemente do pagamento de contribuição à 

seguridade social. 

 

O valor do benefício assistencial, que é devido sem exigir qualquer 

contribuição, é igual ao piso estipulado para a previdência social do segurado, que 

tem que contribuir por, no mínimo, 15 anos (período de carência – 180 

contribuições mensais) para ter acesso à prestação econômica previdenciária. 

Verifica-se que o sistema brasileiro de seguridade não se coaduna com o modelo 

                                                        
184 Disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/a-previdencia/politicas-de-previdencia-
social/resultados-do-rgps/>. Acesso em: 15 dez. 2016. 
185 Desse total de benefícios assistenciais, 4.399.186 pessoas recebem benefício de prestação 
continuada da assistência social. 
186 Dados apurados até novembro de 2016. Disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/a-
previdencia/politicas-de-previdencia-social/resultados-do-rgps/>. Acesso em: 15 dez. 2016. 
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proposto por Beveridge, no sentido de que viabiliza a concessão de benefício 

assistencial com valor igual ao piso da previdência social (um salário mínimo), 

contrariando o que o Relatório Beveridge previu: a proteção da assistência nacional 

tem que ser menos desejável que o seguro (BEVERIDGE, 1943, p. 219). 

 

Como a assistência social tem caráter subsidiário, de acordo com a 

forma pela qual foi inserida no sistema de seguridade social, desarrazoada a 

igualdade estabelecida pelo constituinte que previu valor do benefício de prestação 

continuada igual ao piso da previdência social, uma vez que a assistência pública 

deveria, nessa prestação econômica, de acordo com o relatório mencionado no 

parágrafo anterior, proporcionar proteção menor que o seguro social, com vistas a 

não desestimular a contribuição que é peculiar à previdência social. 

 

Dessa forma, o idoso ou a pessoa com deficiência, na condição de 

necessitado, será amparado pela assistência social via benefício de prestação 

continuada no valor de um salário mínimo, sem que tenha vertido qualquer 

contribuição direta para o sistema de seguridade social. 

 

Conforme mencionado anteriormente, essa proteção assistencial, de 

acordo com o Relatório Beveridge, não deveria concorrer com os benefícios da 

previdência social e, por essa razão, a assistência social assume papel subsidiário, 

e, com isso, o valor dos benefícios decorrentes dos programas de transferência de 

renda não pode ser igual àquele aplicado como piso para os beneficiários da 

previdência social.  

 

A concorrência dos valores do piso da previdência social e do benefício 

assistencial de prestação continuada fere o norte da subsidiariedade e, portanto, é 

de se considerar que o inciso V do artigo 203 da Constituição, quando prevê o valor 

de um salário mínimo a ser pago ao idoso ou à pessoa com deficiência que 

demonstre não possuir meios de prover sua subsistência ou de tê-la provida por 

sua família, deveria ser considerado como inconstitucional, visto que a supracitada 

concorrência descaracteriza a essência da assistência social preconizada no 
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Relatório Beveridge e impede que a previdência social e a assistência social 

assumam os papéis para os quais foram designados pelo constituinte.  

 

Com essa possibilidade de concorrência de valores entre esses dois 

subsistemas, há, na verdade, uma falta de estímulo, principalmente ao trabalhador 

de baixa renda ou autônomo, para recolher a contribuição social devida, uma vez 

que, se o mesmo passar toda sua vida laborativa sem contribuir, terá direito, ao 

completar 65 anos (homem ou mulher), a um benefício no mesmo valor que 

receberia se tivesse contribuído por todo o período em que trabalhou. 

 

Não se pode olvidar que, diante dos argumentos antes expendidos, 

verifica-se que o constituinte originário inseriu duas disposições (§ 2º do artigo 201 

e artigo 203, inciso V) que se chocam, na medida em que, diante do modelo de 

proteção social adotado – sistema de seguridade social –, a cobertura da 

assistência pública deveria ser menos desejável que a proteção mínima devida pelo 

seguro social. 

 

Essas duas regras, em vez de se complementarem, colidem e à relativa 

à assistência social (artigo 203, inciso V) contraria o conteúdo constitucional no que 

tange à não observância do princípio da subsidiariedade. Entretanto, essa 

inconstitucionalidade nunca foi suscitada e, mesmo que tivesse sido, o Supremo 

Tribunal Federal, em sede da ADI n. 815-3/DF, decidiu que, por ser a Constituição 

de 1988 classificada como rígida, não permite a hierarquia de normas 

constitucionais originárias e, portanto, não é concebível a declaração de 

inconstitucionalidade de normas originárias. 

 

Mesmo a partir desse entendimento da Suprema Corte e com o objetivo 

de solucionar a problemática da atuação assistencial pela via do benefício de 

prestação continuada, insta constar que o inciso V do artigo 203 da Constituição, ao 

prescrever benefício no valor de um salário mínimo, desestimula a formalização no 

mercado de trabalho, viola o princípio da subsidiariedade e, por isso, está eivado de 

vício material, pois fere conteúdo constitucional.  
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Entretanto, conforme mencionado anteriormente, ao se apresentar a 

Constituição como rígida, não há que aceitar a declaração de inconstitucionalidade 

de norma originária187. Com isso, no intuito de sanar esse conteúdo avesso à 

essência da Constituição referente à seguridade social, vislumbram-se duas saídas: 

a tentativa de harmonização dessas normas por intermédio de uma interpretação 

sistemática, visto que não existe hierarquia entre as normas constitucionais; ou 

alteração do texto constitucional para viabilizar a efetiva concretização de 

mencionado sistema, adequando a norma conflitante à configuração prescrita na 

própria Constituição.  

 

Diante dessa impropriedade constitucional mencionada acima, a PEC n. 

287/2016 vem propor alteração nos requisitos para ter acesso ao benefício de 

prestação continuada da assistência social, o que ratifica o que foi antes defendido, 

ou seja, necessidade de mudança do conteúdo constitucional, visto que o inciso V 

do artigo 203 da Constituição, ao prescrever concessão de benefício no valor de um 

salário mínimo para o idoso ou para pessoa com deficiência, promove uma 

concorrência entre este e os benefícios previdenciários substitutivos de 

remuneração e isso fere a lógica do sistema de seguridade social, uma vez que 

distribui os papéis entre os subsistemas, não levando em consideração o caráter 

subsidiário da assistência social. 

 

                                                        
187 Para aprofundar sobre as normas constitucionais inconstitucionais, interessante a leitura da obra 
de Otto Bachof – Normas constitucionais inconstitucionais?, indicada nas referências desta tese, que 
defende a existência de hierarquia entre as normas constitucionais, e que a possibilidade de 
considerar normas constitucionais inconstitucionais se relaciona ao conceito de Constituição, bem 
como o poder constituinte que lhe deu origem. Isso porque referido autor defende que existe uma 
ordem supralegal (Direito Natural) que limita a atuação do poder constituinte originário e, se este não 
respeita as normas oriundas do direito natural, pode incorrer no erro de inserir na Constituição 
normas conflitantes que não são passíveis de harmonização. Ainda afirma que o direito supralegal 
quando positivado, pertence à Constituição e desta forma não pode ser violado. No que tange ao 
direito supralegal não positivado, indaga-se se este faz parte ou não do conteúdo da Constituição. E, 
neste sentido, necessário notar que há princípios que não escritos na Constituição, mas que devem 
ser observados no âmbito do direito supralegal: princípio da razoabilidade, princípio da 
subsidiariedade, por exemplo. 
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A partir de referida proposta de emenda à Constituição, o valor do 

benefício devido ao idoso ou à pessoa com deficiência será o definido em lei,188 e 

não mais o de um salário mínimo, conforme consta na redação atual da 

Constituição de 1988.  

 

A atuação do legislativo, no sentido de definir o novo valor do benefício 

de prestação continuada, permite que este não concorra com o piso da previdência 

social, que é de um salário mínimo. Isso viabilizará que a assistência social, no que 

tange ao citado benefício, cumpra efetivamente o seu caráter subsidiário e os 

trabalhadores (de baixa renda ou mesmo autônomos) não se sintam 

desestimulados a recolher a contribuição devida, uma vez que, com essa alteração 

constitucional, não haverá benefício da assistência social (devido sem necessidade 

de contribuição) no mesmo valor que o piso da previdência social e, por isso, não 

há que se falar em concorrência entre as prestações econômicas da previdência 

social e da assistência social.  

 

 

4.2 A Proteção Assistencial do Estrangeiro Fundamentada no Princípio da 

Universalidade  

 

O Brasil é um país composto por vários povos e isso decorre da 

imigração que aconteceu ao longo da sua história. Isso quer dizer que existem 

pessoas de diferentes nacionalidades que vieram para o país e aqui 

                                                        
188 O inciso V do artigo 203, com a redação da PEC, prevê “a concessão de benefício assistencial 
mensal, a título de transferência de renda, a pessoa com deficiência ou àquela com setenta anos ou 
mais de idade, que possua renda mensal familiar integral per capita inferior ao valor previsto em lei”.  
§ 1º Em relação ao benefício de que trata o inciso V, a lei disporá ainda sobre:  
I – o valor e os requisitos de concessão e manutenção; 
II – a definição do grupo familiar; e 
III – o grau de deficiência para fins de definição do acesso ao benefício e do seu valor. (grifo não 
existente no original) 
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permaneceram189, sem necessariamente terem adquirido nacionalidade 

brasileira190. 

 

Mas esse fato não impede que os estrangeiros sejam protegidos pelo 

ordenamento jurídico brasileiro. Isso porque o próprio texto constitucional, no artigo 

3º, inciso IV, prescreve que não pode haver discriminação em relação à origem “[...] 

e quaisquer outras formas de discriminação”. Além disso, o artigo 5º da Constituição 

de 1988 faz referência aos “estrangeiros residentes no Brasil”, sem estabelecer a 

necessidade de obter a naturalização, pela via da nacionalidade derivada. 

 

Com isso, devem-se levar em consideração os direitos fundamentais, e 

não o seu titular, visto que se verifica uma extensão subjetiva do acesso a esses 

direitos, que, necessariamente, está relacionada à sua universalização. Nesse 

liame, Luigi FERRAJOLI (2002, p. 57-58) assevera que 

 

[...] não podemos fazer o caminho inverso – isto é, transformar os direitos 
do homem em direitos só do cidadão191 –, sem renegar aquele 
universalismo dos princípios sobre o qual se fundamenta a credibilidade de 
nossas próprias democracias. Levar a sério aqueles valores, ou seja, os 
dos direitos humanos proclamados pelas cartas constitucionais, significa, 
consequentemente, ter a coragem de desancorá-los da cidadania, ou seja, 
desvencilhá-los do último privilégio de status que permaneceu no direito 
moderno. E isso significa reconhecer seu caráter supra estatal, garanti-los 
não apenas dentro, mas também fora e contra todos os Estados, e assim 
dar um fim a esse grande apartheid que exclui do seu aproveitamento a 
maioria da humanidade. 

 

                                                        
189 De acordo com o Ministério da Justiça, no ano de 2015, 1.192 estrangeiros receberam 
nacionalidade brasileira e, até junho deste ano (2016), 701 pedidos foram concedidos (JUSTIÇA, 
2016). 
190 A Constituição de 1891 previu a possibilidade da “naturalização dos estrangeiros que se achavam 
no Brasil em 15 de novembro de 1889 e que não declararam, dentro de seis meses da entrada em 
vigor da Constituição, o ânimo de conservar a nacionalidade de origem (artigo 69, par. 4º), o que foi 
designado, pela doutrina de grande naturalização” (SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2014, p. 634). 
191 Nessa citação, Luigi FERRAJOLI utiliza o termo cidadão em sentido estrito, visto que considera o 
cidadão aquele que está em uso e gozo de seus direitos políticos. Entretanto, para fins da proteção 
do estrangeiro pela via da assistência pública, deve-se utilizar o conceito amplo de cidadão, 
conforme anotado no item 2.1 do Capítulo 2 deste trabalho, que é o sujeito de direitos, não 
importando se nacional ou estrangeiro residente no país.  



 

 

160  

A assistência social, prevista na Constituição nos artigos 6º192 

(assistência aos desamparados) e 203 (a assistência social é devida a quem dela 

necessitar), é direito fundamental social, destinado a proteger o necessitado 

(independentemente de ser brasileiro ou estrangeiro, uma vez que a Constituição 

não faz distinção)193, sem lhe exigir o pagamento de contribuição para a seguridade 

social. Vê-se que o próprio texto constitucional não fez distinção entre brasileiro e 

estrangeiro no acesso à sua proteção. 

 

Como direito fundamental, o direito à assistência social protege as 

pessoas carentes de condições mínimas de sobrevivência e, por essa razão, 

cumpre com o princípio da dignidade da pessoa humana, insculpido no artigo 1º, 

inciso III, da Constituição de 1988. Isso quer dizer que o beneficiário dos programas 

assistenciais tem assegurado um padrão de vida menos injusto, em relação ao 

momento em que foi, preliminarmente, amparado pela assistência social. 

 

Mesmo prescrevendo que a assistência social é direito do cidadão194 e 

dever do Estado (artigo 1º da Lei Orgânica de Assistência Social), o artigo 20 da 

referida norma, específico para o benefício de prestação continuada, também não 

faz qualquer distinção em relação ao destinatário do benefício assistencial.   

 

Verifica-se que o legislador infraconstitucional, detentor do dever de 

observar os princípios constitucionais da seguridade social ao editar as normas, não 

promoveu a distributividade exclusivamente aos brasileiros. Trata-se de uma 

omissão proposital, justamente para assegurar acesso universal àqueles que 

demonstram os requisitos necessários para terem acesso à proteção assistencial.  

                                                        
192 Integra, de acordo com sua localização geográfica no texto constitucional, o Título II da 
Constituição: “Dos direitos e garantias fundamentais”. 
193 Em sede de Recurso Extraordinário (n. 587.970-4/São Paulo), o Supremo Tribunal Federal 
“assentou não haver, na Carta da República, norma a restringir a prestação assistencial apenas aos 
cidadãos brasileiros” e, por essa razão, o estrangeiro terá direito à prestação econômica 
assistencial, desde que prove o seu estado de miserabilidade. 
194 Mesmo fazendo referência ao cidadão no seu primeiro dispositivo, tem-se que entender a 
cidadania como o direito a ter direitos, e o cidadão é o sujeito de direito. Então, “cidadania [...] deve 
aqui compreender todos os seres humanos enquanto sujeitos de direito, inclusive o estrangeiro, 
igualmente digno e igualmente titular do direito fundamental à assistência social” (PFDC.PGR, 
2016). Disponível em: <http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/informativos/edicoes-2016/setembro/pfdc-defende-
concessao-de-beneficio-assistencial-a-estrangeiros/>. Acesso em: 13 dez. 2016. 
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A Constituição de 1988 (artigo 203), a Lei n. 8.742/93 e a Lei n. 

10.836/2004 já estabeleceram todos os requisitos para viabilizar o acesso à 

assistência social pela via do benefício de prestação continuada, bem como do 

programa Bolsa Família 195. Diante disso, não seria plausível que se 

estabelecessem, além-norma, outros requisitos que culminassem no 

amesquinhamento da proteção assistencial. 

 

Observa-se, assim, que nem a Constituição, muito menos as leis da 

assistência trazem restrição de acesso aos benefícios e programas de proteção ao 

indivíduo ou família em condição de necessidade. Sendo assim, não caberia a 

qualquer outra norma infralegal, muito menos a um decreto, que tem por função 

apenas regulamentar o disposto em lei, estabelecer qualquer critério restritivo. 

 

Isso é válido anotar porque o decreto que regulamenta o benefício de 

prestação continuada (Decreto 6.214, de 26 de setembro de 2007), no seu artigo 7º, 

estabelece que:  

 

O brasileiro naturalizado, domiciliado no Brasil, idoso ou com deficiência, 
observados os critérios estabelecidos neste Regulamento, que não 
perceba qualquer outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou de 
outro regime, nacional ou estrangeiro, salvo o da assistência médica, é 
também beneficiário do Benefício de Prestação Continuada.

  

 

Essa restrição, se tivesse que ser feita (que não é o caso), deveria 

acontecer por lei em sentido formal, cumprindo, assim, o princípio da reserva legal. 

Não cabe referido limite subjetivo, uma vez que se estaria descumprindo o princípio 

da universalidade da proteção da seguridade social e, por consequência, o fim para 

o qual a assistência foi criada. 

 

Essa universalidade não é no sentido de proporcionar proteção 

assistencial a todas as pessoas indistintamente, mesmo porque a Constituição de 

                                                        
195 De acordo com o Portal Brasil, o estrangeiro que atender aos critérios estabelecidos em lei pode 
efetuar cadastro e receber o Bolsa Família. Essa medida objetiva evitar e combater a exploração do 
trabalho escravo do estrangeiro. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-
justica/2014/12/cadastro-permite-imigrante-receber-bolsa-familia>. Acesso em: 15 dez. 2016. 
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1988 já selecionou quem seria o destinatário da assistência social – o necessitado –

, atribuindo à assistência seu caráter subsidiário.  

 

Nesse sentido,  

as cláusulas de máxima efetividade e proibição de retrocesso protegem os 
direitos fundamentais de um possível amesquinhamento, seja ele 
resultante da tarefa legislativa, jurisprudencial ou doutrinária. E, em 
consequência, não é dado à legislação que discipline os direitos 
fundamentais, a pretexto de regulamentá-los, lhes cercear o alcance. 
(ROTHENBURG; LORA ALARCÓN, 2013, p. 4). 

Insta mencionar ainda que, de acordo com o artigo 95 da Lei n. 

6.815/1980 (lei que define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil), “o 

estrangeiro residente no Brasil goza de todos os direitos reconhecidos aos 

brasileiros, nos termos da Constituição e das leis” (grifo não consta no original). 

 

A pessoa que, além de estar numa situação de vulnerabilidade social, 

encontra-se em condição de pobreza e tem nacionalidade estrangeira, é idosa ou 

com deficiência pode ser considerada como destinatária preferencial dos direitos 

fundamentais.  

 

A jurisprudência pátria196 ratifica esse reconhecimento do direito do 

estrangeiro ao benefício de prestação continuada: 

 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. 
AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO E À PESSOA PORTADORA DE 
DEFICIÊNCIA. ESTRANGEIRO. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO 

                                                        
196 APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. AMPARO ASSISTENCIAL 
AO IDOSO E À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. ESTRANGEIRO. POSSIBILIDADE. 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O estrangeiro tem direito à percepção do 
benefício assistencial, uma vez que a Constituição Federal não vincula o direito ao benefício à 
condição de nacional. 2. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento (TRF1, Processo 
2008.36.02.001275-4, AMS, Rel. Juiz Federal LINO OSVALDO SERRA SOUSA SEGUNDO, 
Segunda Turma, e-DJF1: 07/10/2014, p. 201).  
PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO AO ESTRANGEIRO. 
SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO INDEVIDA. IMPROVIMENTO DA REMESSA OFICIAL. 1. A condição 
de estrangeiro, por si só, não impede a concessão de benefício assistencial ao idoso ou deficiente, 
pois a Constituição Federal e o Estatuto do Estrangeiro asseguram ao estrangeiro residente no 
Brasil, direitos reconhecidos aos brasileiros (art. 5º, caput e art. 95, CF e Lei n. 6.815/80). 2. 
Sentença concessiva da segurança mantida em reexame necessário (TRF1, Processo 
2004.38.03.005218-6, REOMS, Rel. Juiz Federal MURILO FERNANDES DE ALMEIDA, 1a Câm. 
Reg. Previd. de Minas Gerais, e-DJF1: 07/05/2015, p. 3311).  
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FEDERAL. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA 
MANTIDA. 1. O fato de a impetrante ser estrangeira não obsta a percepção 
do benefício assistencial, tendo em vista não existir esta vedação no 
ordenamento jurídico brasileiro, longe disso, a Constituição Federal em seu 
art. 5º, caput, assegura igualdade de condições entre o estrangeiro e o 
nacional. 2. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento. (TRF1, 
Processo 2009.39.00.009345-0, AMS, Rel. Des. Federal ÂNGELA CATÃO, 
Primeira Turma, e-DJF1: 05/11/2013, p. 83)  

 

Assim, o estrangeiro que tenha ânimo de se fixar no Brasil de forma 

duradoura, seja porque escolheu o país como seu domicílio ou tenha família aqui, 

merece a proteção assistencial, seja por meio da concessão do benefício de 

prestação continuada ou do programa Bolsa Família, desde que cumpra todos os 

requisitos previstos em lei.  

 

Essa proteção cumpre o objetivo da assistência social, atendendo 

aquelas pessoas que não estão incluídas na cobertura previdenciária (caráter 

subsidiário), bem como assegura a observância do princípio da universalidade da 

cobertura e do atendimento, cumprindo com o ideário constitucional de amparar 

todas as situações que causam desequilíbrio social. 

 

 

4.3 O Alcance da Universalidade por Meio do Subsistema Assistencial 

 

O princípio da universalidade tem por objetivo promover a proteção de 

todas as pessoas que efetivamente se encontram em situação de necessidade 

social e, na hermenêutica constitucional, se vincula à dignidade da pessoa humana 

(artigo 1º, inciso III, da Constituição de 1988).  

 

No mesmo sentido, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais prevê “o direito de toda pessoa a um nível de vida adequado 

para si própria e sua família, inclusive à alimentação, vestimenta e moradia 

adequadas, assim como a uma melhoria contínua de suas condições de vida” 

(artigo 11.1). 
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Para garantir a proteção de todos, a Constituição de 1988 instituiu, 

conforme já referido neste trabalho, o sistema de seguridade social, composto por 

três subsistemas, os quais têm atuação em áreas específicas, com diferentes 

sujeições ativas. A saúde é direito de todos; a previdência é devida aos 

trabalhadores e seus dependentes; e a assistência, aos necessitados.  

 

Para María José Rodríguez RAMOS, Juan Gorelli HERNÁNDEZ e 

Maximiliano Vílchez PORRAS (2000, p. 76), “el principio de universalización es un 

critério a través del cual se produce una extensión general del âmbito subjetivo de 

protección de la seguridad social”. 

 

Assim, a assistência foi instituída com a finalidade de abarcar todos 

aqueles que não estão inseridos na proteção previdenciária. Seu objetivo é “retirar a 

pessoa da miserabilidade, concedendo-lhe o mínimo existencial” (PIERDONÁ, 

2016, p. 215), desde que haja prova da ausência de recursos para lhe garantir a 

subsistência.  

 

Portanto, “[...] enquanto o seguro social pode e deve ser o principal 

instrumento de garantia dos rendimentos, não pode ser o único” (BEVERIDGE, 

1943, p. 190), e é por essa razão que a assistência social “servirá para atender a 

todas as necessidades que não forem satisfeitas pelo seguro” (BEVERIDGE, 1943, 

p. 219). 

 

Dessa forma, verifica-se que a seguridade social brasileira segue, nesse 

sentido, o modelo de proteção desenhado por Beveridge. No citado modelo:  

 

O seguro social significa provisão de pagamentos em dinheiro, 
condicionados a contribuições compulsórias previamente feitas pelos 
segurados, ou em nome deste, independentemente dos recursos do 
indivíduo na época do pedido. [...] Enquanto o seguro social pode e deve 
ser o principal instrumento de garantia dos rendimentos, não pode ser o 
único. [...] A assistência nacional consiste na concessão de auxílios em 
dinheiro, condicionados às necessidades que forem provadas na época do 
pedido, independentemente de contribuições prévias, porém adaptados às 
circunstâncias individuais [...]. A assistência é um complemento 
indispensável do seguro social, [...]. O seguro social e a assistência 
nacional, organizados pelo Estado, visam garantir, sob condições de 
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serviço, um rendimento básico de subsistência. (BEVERIDGE, 1943, p. 
189-190) 

 

A assistência social, como elemento da seguridade social, foi criada para 

que o Estado não deixe de prestar proteção à parcela da sociedade que, por seus 

próprios esforços, não consegue garantir um mínimo de subsistência digna. 

 

Nesse sentido, “a assistência é um complemento indispensável ao 

seguro” (BEVERIDGE, 1943, p. 190) e sua atuação é fundamental no alcance da 

universalidade. Mas esta só será verificada com a participação dos três 

subsistemas de seguridade social, mesmo que não estejam articulados, como era o 

objetivo do constituinte de 1988.  

 

Ainda que não haja “a integração pretendida entre as áreas que 

compõem a seguridade social nem tampouco uma defesa unificada dos atores 

envolvidos nestas áreas com relação à questão mencionada” (BEHRING; 

ALMEIDA, 2010, p. 199), elas mantêm seu funcionamento e asseguram proteção 

dentro dos seus limites organizacionais. 

 

Nesse sentido, “a assistência social compromete o Estado e a sociedade 

à procura e efetivação de condições mínimas para assegurar a vida com dignidade 

para todos os seres humanos” (ROTHENBURG; LORA ALARCÓN, 2013, p. 3).  

 

Se o Relatório Beveridge, acima citado, tratava da necessidade da 

assistência para complementar a atuação do seguro social (previdência), já havia o 

reconhecimento de que, para se alcançar a universalidade do sistema de 

seguridade social, é necessário concretizar as políticas assistenciais, visto que irá 

atender aquela parcela da sociedade que, por si só, não supre suas necessidades 

básicas e que precisa da intervenção estatal para alcançar condições mínimas de 

subsistência digna. 

 

Por essa razão, o atendimento da universalidade é garantido com a 

efetividade das políticas de assistência social, a partir da concretização dos 
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programas de transferência de renda (benefício de prestação continuada e 

programa Bolsa Família). 

 

Entretanto, as mencionadas políticas devem observar o princípio da 

subsidiariedade, tanto em relação à proteção previdenciária, quanto em relação à 

assistência familiar.  

 

No que tange à subsidiariedade dentro do próprio sistema assistencial, 

Carlos Gustavo Moimaz MARQUES (2013, p. 108) assevera que 

 

o princípio da subsidiariedade no campo assistencial vem justamente 
ressaltar e hierarquizar a atuação dessas várias espécies de assistência. A 
atuação do sistema assistencial mais complexo (estatal) só ocorrerá 
quando os menores (família e privado) não se mostrarem aptos o 
suficiente. 

 

Nesse contexto, deve ser analisado o aumento da concessão de 

benefícios de prestação continuada, bem como do programa Bolsa Família.  

 

Registre-se que esse crescimento não se deve só pelas condições reais 

dos assistidos197, como também pelas mudanças legislativas que, seguindo o 

princípio da seletividade e distributividade comentado no capítulo 1, permitiram que 

pessoas que, inicialmente, não eram abrangidas pelo subsistema assistencial, 

passassem a ser protegidas.  

 

Em relação ao benefício de prestação continuada devido ao idoso e ao 

deficiente, pode-se citar como exemplo de alteração legislativa o Estatuto do Idoso 

que excluiu o benefício assistencial, recebido por um dos idosos, do cômputo da 

renda per capita familiar. Também pode ser mencionada a alteração do § 2º do 

artigo 20 da Lei Orgânica de Assistência Social. O mencionado dispositivo legal 

fazia referência à “incapacidade para o trabalho e para a vida independente” e 

atualmente exige apenas o “impedimento de longo prazo”. 
                                                        
197 De acordo com dados do Boletim Estatístico da Previdência Social de 2016, verifica-se que no 
ano de 2000 havia 2.022.708 pessoas recebendo mencionada prestação assistencial econômica – 
BPC/LOAS. Em 2016, constata-se um aumento maior que o dobro concedido em 2000 (4.527.679 
beneficiários do benefício assistencial de prestação continuada). 
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Além das mudanças legislativas, não se pode deixar de mencionar as 

decisões judiciais198 que têm flexibilizado ainda mais os critérios de concessão 

previstos na legislação para o citado benefício, deferindo-o a pessoas que, a 

princípio, não seriam contempladas.  

 

Quanto ao programa Bolsa Família 199, também, em razão das mudanças 

legislativas, houve ampliação na proteção, incluindo famílias que não seriam 

destinatárias da cobertura. Só na segunda vigência de 2016, 5.570 famílias foram 

beneficiadas pelo programa (DATASUS, 2017). Atualmente, o programa conta com 

27.925.293 famílias beneficiárias no Brasil (APLICAÇÕES.MDS, 2016).  

 

Apesar da importância da inclusão de pessoas que necessitam de 

proteção, o legislador infraconstitucional deve observar que, ao mesmo tempo em 

que o subsistema assistencial permite a efetivação do princípio da universalidade, 

ele tem natureza subsidiária em relação à previdência social e à assistência 

familiar. 

 

Nesse sentido, as mudanças legislativas não podem desestimular o 

exercício da atividade laborativa e a correspondente proteção, a qual se efetiva por 

meio da previdência social. 

 

 

 

 

                                                        
198 Na página 113, em nota de rodapé, foram transcritas duas decisões que refletem a flexibilização 
dos critérios de concessão pelos juízes e tribunais. 
199 De acordo com o Portal MEC: “A frequência escolar é umas das condicionalidades para que as 
famílias de 16,2 milhões de crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos tenham direito a receber o 
benefício. As matrículas desses estudantes representam mais de 40% de todas as matrículas na 
educação básica nessa faixa etária. O MEC também faz o acompanhamento da trajetória escolar 
desses estudantes. Os dados são informados ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário 
(MDSA) para liberação do Bolsa Família e também auxiliam na formulação de ações educacionais 
para esse público”. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/31872>. Acesso em 
09 dez. 2016. 
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CONCLUSÃO 

 

Ao finalizar esta pesquisa, é possível afirmar que a assistência social é 

um verdadeiro direito fundamental social, com positivação constitucional, 

considerado como indispensável na garantia do bem-estar dos cidadãos, visto que 

assegura o mínimo existencial capaz de proteger os indivíduos diante das 

adversidades da vida.  

 

O referido direito está inserido num conjunto maior de proteção social 

que é a seguridade social, o qual objetiva a proteção de todos, e, para que esta seja 

atingida, é necessário que o citado sistema esteja munido de elementos com vistas 

a assegurar a cobertura universal e o cumprimento do norte da dignidade da 

pessoa humana.  

 

Entre os elementos da seguridade social, cabe aqui dar destaque para a 

assistência social, que, alicerçada sobre os princípios constitucionais analisados no 

capítulo primeiro, tem importância no cenário desse sistema protetivo, uma vez que 

potencialmente promove o alcance da universalidade da cobertura.  

 

Para tanto, de acordo com o que está delineado na Constituição para a 

proteção decorrente da seguridade social, a atuação da assistência social deve ser 

efetivada de forma subsidiária, tanto em relação à proteção previdenciária, quanto 

em relação à assistência familiar, assumindo, com isso, dupla subsidiariedade. 

 

Como a previdência social protege os trabalhadores e seus dependentes, 

aqueles entendidos como contribuintes do sistema, não há como destinar sua 

cobertura para as pessoas que não se enquadram nas características do 

subsistema previdenciário. E, por essa razão, a assistência social foi inserida dentro 

da seguridade a ser devida pelo Estado quando o indivíduo ou sua família não 

tiverem meios de prover a própria subsistência. 
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A família, como núcleo essencial da sociedade, tem o dever de atender 

às necessidades básicas de seus componentes. Nesse contexto, deve-se levar em 

consideração a preponderância da solidariedade que deriva dos vínculos familiares 

para se buscar sua subsistência. Quando ela não tiver meios suficientes para suprir 

as próprias necessidades, haverá a interferência estatal na proteção a partir da 

assistência social. 

 

Muito embora seja subsidiária duplamente, a assistência social assume 

papel importante no contexto da seguridade social porque a concretização de suas 

políticas de proteção ao necessitado permite o alcance da universalidade proposta 

para o sistema (inciso I do artigo 194 da Constituição de 1988). 

 

Entretanto, para que isso ocorra, o Estado deve estar estruturado para 

assegurar a proteção a esses indivíduos e famílias que não conseguem, por si sós, 

alcançar o mínimo necessário a uma existência digna.  

 

Com isso, constatou-se que o Estado tem estrutura legislativa, bem como 

administrativa para assegurar a proteção ao necessitado, nacional ou estrangeiro, e 

isso se deu pela necessidade de se aumentar e adequar a proteção social, em 

busca do atendimento universal. 

 

Sendo assim, importante anotar que, muito embora a assistência social 

tenha por meta o cumprimento da universalidade dentro do sistema de seguridade 

social, os seus benefícios (de prestação continuada e programa Bolsa Família) 

atenderão os necessitados que efetivamente provarem tal condição, e não a todos, 

indistintamente, visto que o princípio da seletividade e distributividade, prescrito no 

inciso III do artigo 194 da Constituição, permite a escolha daqueles que realmente 

necessitam da proteção, garantindo, assim, a distribuição de renda de acordo com 

a justiça social. 

 

Mesmo havendo seleção das situações ensejadoras de cobertura, a 

assistência não deixa de cumprir o seu papel dentro do sistema, que é subsidiar a 
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proteção decorrente deste, mas não tem a obrigação, conforme visto no capítulo 3, 

de manter o pagamento dos seus benefícios ad eternun, mesmo porque consta 

como um dos objetivos da assistência social “a promoção da integração ao 

mercado de trabalho”, o que demonstra que o seu auxílio financeiro deve ser 

temporário, com vistas a incentivar a inserção no mercado de trabalho e diminuir a 

pobreza no país.  

 

Exemplo disso é a possibilidade de retorno ao trabalho da pessoa com 

deficiência que recebe o benefício de prestação continuada. Trata-se de uma 

política de inserção social desse beneficiário, uma vez que a deficiência não pode 

ser óbice total para o exercício da atividade laborativa.  

 

Deve-se, assim, incentivar a pessoa com deficiência a retornar ao 

mercado de trabalho, compondo-o e liberando o Estado dessa obrigação 

assistencial, proporcionando ao necessitado, que ainda não está inserido na 

proteção decorrente da assistência social, acesso à referida proteção, seja por 

intermédio do benefício de prestação continuada ou do programa Bolsa Família. 

 

Nesse contexto, os Poderes Públicos, a partir da criação ou 

implementação de programas assistenciais, têm por finalidade assegurar a 

superação da pobreza e da miséria e, dessa forma, cumprir os objetivos da 

República Federativa do Brasil, previstos nos incisos I e III do artigo 3º da 

Constituição de 1988 (construção de uma sociedade livre justa e solidária e 

erradicação da pobreza e da marginalização, com redução das desigualdades 

sociais e regionais) e alcançar, num futuro próximo, a universalização da proteção 

social. 
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