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RESUMO 

O objeto desta dissertação é o estudo da assistência social pública como 

instrumento de inclusão social, a partir de seus dois grandes programas: Benefício 

de Prestação Continuada e o Programa do Bolsa Família. A assistência social é 

direito fundamental social integrante do sistema da seguridade social. Submete-se 

aos seus princípios constitucionais e tem especificidades próprias. A relação jurídica 

da assistência social pública engloba os usuários do sistema, o fornecedor e o 

objeto dessa relação. Demonstraremos, a partir de estatísticas de órgãos oficiais, 

que houve a inclusão social e que, essas políticas públicas contribuíram para 

diminuir a desigualdade social e a erradicação da pobreza e da marginalidade social. 

 

 

 

ABSTRACT 

The object of this dissertation is the study of public welfare as an instrument of social 

inclusion, from its two major programs: Continuing Benefit and Family Grant 

Program. Social assistance is a fundamental right integral to the social system of 

social security. Submits to the constitutional principles and has specific 

characteristics. The legal relationship of public welfare includes users of the system, 

the supplier and the object of this relationship. Demonstrate, based on statistics from 

official bodies, there were social inclusion, and that these policies contribute to 

reducing social inequality and the eradication of poverty and social marginalization. 
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ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO INSTRUMENTO DE 

INCLUSÃO SOCIAL:  

Benefício de Prestação Continuada e Bolsa Família  

 

INTRODUÇÃO 

O objeto deste trabalho será o estudo da assistência social, como 

instrumento de inclusão social. A assistência social é reconhecida 

constitucionalmente como direito social fundamental, a qual é integrante da 

seguridade social e instrumentalizada por meio de políticas públicas. Esta pesquisa 

integra o Programa de Pós-Graduação em Direito Político e Econômico: Cidadania 

modelando o Estado. Esse programa busca promover a reflexão acerca do conceito 

de cidadania, a fim de integrá-lo aos fundamentos e princípios do Estado Social e 

Democrático de Direito, especialmente, no que se refere ao dever de promover a 

justiça social e a participação política efetiva.  

A Constituição Federal enumera, como alguns de seus objetivos, a 

erradicação da pobreza e a diminuição da desigualdade social. Integra como 

fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana, uma 

vez que a todos devem ser assegurados, como direito fundamental a vida digna, que 

lhes garantam um mínimo de condições físicas, sociais e culturais. Para atingir 

essas metas traçadas e esse fundamento constitucional, foi edificada em um imenso 

capítulo dos direitos e das garantias fundamentais. Dessa forma podemos dizer que, 

o marco histórico do reconhecimento da assistência social, como um direito 

fundamental social constitucional, se deu com a atual Constituição.  

Isso porque até 05 de outubro de 1988, a história da assistência 

social sempre esteve associada ao clientelismo, ao paternalismo e ao 

assistencialismo, em que o necessitado era visto como alguém que precisava de 

uma ajuda provisória e eventual, e o beneficente como alguém praticante de um 

dever moral ou uma caridade. Havia uma proteção e um planejamento estratégico 

estatal, mas de forma restrita, uma vez que até então, a assistência era realizada em 

cooperação por particulares de forma privada (situação que persiste até os dias 
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atuais, só que em forma de rede socioassistencial), e pelo Estado, sob a 

responsabilidade da Legião Brasileira de Assistência (LBA). 

Ao longo da história brasileira, a pobreza e a desigualdade social e 

regional existentes em nosso país, sempre foram de conhecimento público e do 

Estado, e as tentativas para a sua diminuição esbarraram em inúmeros óbices, 

como a falta de vontade política ou na limitação de recursos, se tornando paliativas, 

em vez de universalistas.  

Atualmente, em razão das inúmeras crises pela qual o país passou, 

a geração de emprego foi insuficiente para a camada ativa da população. Podemos 

dizer que a falta de trabalho gerou pobreza e, sem o seu sustento, as pessoas 

ficaram à mercê das necessidades materiais e acabaram desamparadas, perdendo 

o sentimento de pertencimento. Ao trabalhador, para estar amparado pela 

previdência social, é obrigatória a contribuição e, sem trabalho, em regra, não existe 

numerário e nem proteção. Isso gera problemas sociais que, a longo prazo, 

precisam ser solucionados.  

Essa assertiva se torna preocupante quando analisamos as 

estatísticas divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

decorrentes do censo de 2010. Nelas se constata que o país caminha para um 

envelhecimento populacional. Para sustentar a seguridade social são necessários, 

entre outros elementos, recursos. Se o indivíduo é um segurado da previdência 

social, ele tem a proteção desse subsistema. Caso contrário, dependerá do 

preenchimento de requisitos para ser contemplado pela proteção social assistencial, 

o que poderá levá-lo a estados de desamparo e à pobreza. 

Por tudo isso não se pode aceitar como “normal” a pobreza 

escancarada. A existência de pessoas sobrevivendo com o equivalente a um dólar 

por dia é inaceitável. Não se deve tolerar como razoável a indigência que 

encontramos nos grandes centros urbanos das capitais ou, ainda, o abandono das 

crianças em situação de rua. É pressuposto da cidadania a igualdade entre os 

membros da sociedade e a assistência social, nessas situações, deve agir com 

pulso firme, remediando a indigência e restaurando a integridade da pessoa 

humana, juntamente com os outros segmentos e setores da sociedade. 
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Não vamos discutir neste trabalho os processos dialéticos-político da 

teoria da exclusão, mas, sim, se as políticas públicas propostas e executadas pelo 

Poder Executivo, na área assistencial, cumprem o papel integrador incluindo as 

pessoas necessitadas ao seio da sociedade e de sua família, ou seja, se o Estado 

está exercitando a cidadania inclusiva, por meio de políticas públicas, tendo por 

instrumento programas de distribuição de renda. 

A Constituição Federal instituiu a assistência social como um direito 

a ser prestado a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à 

seguridade social, por meio de políticas públicas. A sua regulamentação se deu com 

a Lei Orgânica da Assistência Social – Lei nº 8472/93 (alterada pela Lei 12.435/11). 

Os eixos estruturantes da assistência social foram traçados, sendo 

integrados pelos entes federados (União, Estado/Distrito Federal e Município), em 

Sistema Único de Assistência Social – SUAS (espelhados na saúde: SUS) – modelo 

adotado para todo o território nacional. Foram reconhecidas as desigualdades 

socioterritoriais e traçados os caminhos para seu enfrentamento garantindo, assim, 

por meios dos programas assistenciais, o mínimo social.  

A proteção social da assistência social tem por objeto as 

vitimizações, as fragilidades, as contingências, as vulnerabilidades e os riscos que o 

cidadão e/ou famílias enfrentam, na trajetória de seu ciclo de vida, por decorrência 

de imposições sociais, econômicas, políticas e de ofensas à dignidade humana. 

O IBGE divulgou, no censo de 2010, que a população brasileira é 

composta de 190.732.6941 pessoas, divididas nas 05 (cinco) regiões, a saber: Norte 

– 15.865.678; Nordeste – 53.078.137; Sudeste – 80.353.724; Sul – 27.384.815 e 

Região Centro-Oeste, com 14.050.340, o que significou uma taxa de crescimento da 

ordem de 1,17%, em relação ao ano anterior.  

___________________________________________________________________ 

1Os primeiros resultados definitivos, divulgados no Diário Oficial da União, em 04.11.2010 pelo IBGE, 
apontaram uma população formada por 190.732.694 pessoas. Na publicação de abril de 2011 - 
Síntese de Indicadores Sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira: 2010. 
IBGE. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Rio de Janeiro: IBGE, 2010, p. 35 em 
diante, o IBGE adotou como população total, 191.796 milhões, divididos nas regiões, a saber: Norte: 
15.555 milhões; Nordeste: 54.020 milhões; Sudeste: 80.466 milhões; Sul: 27.776 milhões e Centro-
Oeste: 13.978 milhões. Nos nossos estudos, ora vamos adotar os números encontrados no site do 
IBGE: Censo demográfico 2010: resultados preliminares do universo, publicado em abril/2011. In 
http://www.censo2010.ibge.gov.br/ ora vamos adotar os da publicação, em razão do tipo de 
informação que necessitamos para justificar, uma vez que nas informações preliminares, os técnicos 
não fizeram uma análise aprofundada de todos os dados que foram tabulados. 
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Será feito uma análise sobre qual dessas regiões é mais deficitária e 

tentar responder se as políticas públicas assistenciais, mencionadas anteriormente, 

realmente funcionaram para uma distribuição mais justa de renda e bens, se 

influenciaram, ou não, na inclusão dos necessitados na sociedade bem como, quais 

as consequências, admitindo-se essa possibilidade, da exclusão dos programas de 

transferência de renda nas famílias.  

O sistema protetivo brasileiro, instituído pelo texto constitucional, é 

universalizante, ou seja, além da saúde, a previdência social e a assistência social 

se completam. Segundo estatísticas divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), no censo de 2010, o país caminha para um envelhecimento 

populacional, e para sustentar a seguridade social é necessário, entre outros 

elementos, o trabalho. O trabalhador é segurado obrigatório da previdência social. 

Na sua falta precisa, em caso de necessidade, preencher requisitos para ser 

contemplado pela proteção social assistencial, ou seja, aqueles que não têm o 

amparo da previdência social podem vir a ser amparados pela assistência social.   

A Constituição Federal institui que o subsistema - assistência social 

deverá ser prestada a quem dela necessitar. Como consequência desse 

mandamento, o objeto da irradiação da assistência social se faz, inicialmente, nas 

situações de pobreza, mas não só. Os objetos a serem atacados serão as 

vulnerabilidades que atingem a família, a maternidade, a infância, a adolescência e a 

velhice; o amparo das crianças e dos adolescentes carentes; a promoção da 

integração no mercado de trabalho; a habilitação e a reabilitação das pessoas com 

deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.  

É importante fazer essa ressalva, a fim de evitar a associação de 

que a assistência social somente deverá ser prestada àqueles que estão sem 

trabalho, uma vez que ela tutela outras situações de necessidade, que vão desde a 

tenra idade até a idade avançada, como por exemplo, a violência doméstica sofrida 

pela mulher e a sua albergagem; a prostituição e o trabalho infantil. A ruptura dos 

laços familiares configuram situações que não envolvem a questão do trabalho; mas 

que são da alçada da assistência social. 
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Sabemos que o trabalho é essencial ao homem, mas aqueles que 

não o têm, seja em razão de idade, ou nunca tiveram, em razão da incapacidade 

física, mental ou psicológica, ou que o têm, mas com ganhos que não o tirem da 

miséria, podem cultivar sentimentos, como: vergonha, exclusão, frustração ou 

mesmo desenvolver a sensação de fracasso. Espera-se que com a transferência de 

renda aconteça uma minimização desses sentimentos, incentivando o cidadão a 

encontrar uma posição melhor no seio da sociedade. Todos nós pertencemos a um 

grupo social e, independentemente de estarmos empregados ou não, integramos e 

participamos da sociedade, como cidadãos. É com esse respeito que o indivíduo 

deve ser tratado, e o mais importante, o indivíduo deve se sentir integrante e atuante 

nesse seu grupo societário.  

O núcleo familiar é a célula-matriz da sociedade e lhe compete 

fornecer às crianças, jovens e adolescentes o amparo e proteção necessários.  O 

Estado deve averiguar se a família está cumprindo o seu dever constitucional de 

zelar pelo crescimento saudável desses menores. Com certeza, uma criança bem 

orientada, no seio de sua família, se tornará um adulto equilibrado. Os desajustes e 

a violência doméstica devem ser combatidos duramente e o papel do agente 

assistencial, será fundamental, para essa averiguação. O Estado, por meio da 

assistência social, faz esse controle e verificação e, com isso, atua nessas relações, 

não como substituto, que não é a sua função, mas como agente intermediador, 

buscando a pacificação social. 

Para se compreender se a assistência social é inclusiva ou não, será 

necessário conhecer e entender esse ramo do direito para, depois, analisar os 

programas de distribuição de renda, denominados de benefício de prestação 

continuada e o Bolsa Família, que são objetos centrais desse trabalho. A 

Constituição Federal garantiu ao idoso e à pessoa com deficiência uma renda 

mínima, no valor de um salário mínimo de benefício mensal, desde que comprovem 

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

sua família. Às famílias que tenham renda per capita, de até R$ 140,00 (cento e 

quarenta reais), serão transferidos valores, pelo programa do Bolsa Família, 

variáveis, com um mínimo de R$ 32,00 (trinta e dois reais) e máximo até R$ 306,00 

(trezentos e seis reais), a depender da situação econômica e do número de filhos do 

casal, até o limite de sete. 
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Tanto na primeira situação quanto na segunda, serão atendidos o 

mínimo social, mas nunca os valores transferidos serão suficientes para atender a 

todas as necessidades dos indivíduos. Daí a importância da assistência em buscar a 

habilitação e a reabilitação, por exemplo, das pessoas com deficiência e a promoção 

de sua integração à vida comunitária, de modo que façam parte do mercado de 

trabalho. Essa regra não se aplicará aos idosos, pois, por uma questão biológica, 

não mais voltam ao mercado, mas a assistência deve ser prestada para que tenham 

uma velhice mais digna. Se a família ou a sociedade não podem cuidar de seus 

velhos, que o Estado o faça.  

Às famílias que se encontrem em extrema miséria (renda per capita 

até R$ 70,00 reais) ou em situação de miséria (renda per capita acima de R$ 70,00 

e até R$ 140,00 reais) serão transferidos valores para que a renda familiar aumente 

pelo programa Bolsa Família. Esse programa sendo multidisciplinar, em razão das 

condicionalidades, obriga o beneficiário a cumprir metas nas áreas de educação, 

saúde e assistência social. 

Será nosso objetivo averiguar se esses dois programas estatais 

contribuíram para a eliminação e redução da desigualdade social e da pobreza 

absoluta, e vamos investigar, com o auxílio de estatísticas, qual o impacto desses 

programas nas vidas familiares. Será necessário perquirir, se o programa de 

Benefício de Prestação Continuada previsto na Lei Orgânica de Assistência Social 

(LOAS) aliado ao Bolsa Família, previsto na Lei nº 10.836/2004, podem ser 

instrumentos eficazes da redução da pobreza ou se são apenas programas 

emergenciais e paliativos.  

Para fazer essa análise teórica, o trabalho foi dividido em quatro 

capítulos. O primeiro capítulo situará a assistência social no contexto da seguridade 

social, que tem o condão de ser um sistema de proteção integrado pela saúde, 

previdência social e assistência social. Embora a mesma tenha diretrizes 

específicas, como subsistema integrante da seguridade social, submete-se aos 

princípios gerais estampados no art. 194 da Constituição Federal, naquilo que não 

lhe for específico.  

A assistência social trabalha com duas vertentes principais: as 

situações de vulnerabilidade social, ou seja, a pobreza e a indigência -, problemas 
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sérios que precisam ser atacados, e que ao longo da nossa história não foram 

eliminados pelos órgãos governamentais, e a vigilância socioassistencial, 

analisando-se a capacidade protetiva das famílias e nela, a ocorrência de 

vulnerabilidade, ameaças, vitimizações e danos. Outra vertente associada à 

segurança jurídica propiciará a defesa dos direitos daqueles que estão sendo 

cerceados no seu direito de ter pleno acesso ao conjunto de ações 

socioassistenciais. 

A Política Nacional de Assistência Social conceitua que são pobres 

aqueles, que têm renda per capita inferior a ½ salário mínimo, e, indigentes ou em 

extrema pobreza2, os que percebem renda per capita inferior a ¼ do salário mínimo.3 

Considerando o valor do salário mínimo como sendo de R$ 545,00 reais (em 

maio/2011), serão considerados em extrema pobreza ou indigentes, aqueles que 

recebem, por mês, menos de R$ 136,25 e pobre, os que percebem entre  R$ 136,25 

a  R$ 275,00, por mês. Esses valores são bem baixos e próximos, se considerarmos 

as famílias assistidas pelo programa Bolsa Família – BF (renda máxima de até R$ 

140,00 reais, per capita).  

Mas o objetivo da assistência é bem mais amplo, à medida que, 

também atua preventivamente, na busca do resgate da cidadania, a fim de reintegrar 

o indivíduo ao seio da sociedade e, desse modo, visará também as questões 

relacionadas à criança, aos jovens e aos adolescentes; ao trabalho infantil, ao 

abandono, à prostituição, à violência, à exploração; aos idosos e às pessoas com 

deficiência. Por todas essas razões, o primeiro capítulo situará a assistência social 

no contexto da seguridade social, delimitará a sua função, e enumerará os princípios 

gerais.  

A partir da sedimentação desses conceitos e princípios se partirá 

para a análise das especificidades da Assistência Social no Capítulo II. Vamos 

estudar a subsidiariedade, a universalidade e a identidade própria da assistência 

social. Vamos verificar a falta de discricionariedade na atribuição dos benefícios 

assistenciais, a interdisciplinaridade com as outras áreas, a gestão assistencial e os 

___________________________________________________________________ 

2Linguagem adotada pela ONU – Organização das Nações Unidas. 
3POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PNAS/2004 NOB/SUAS. Ministério de 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome – SNAS. Brasília, nov. 2005, p. 13. 
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recursos para a Assistência Social. Esse último será subdividido em regras gerais e 

imunidades tributárias. 

Com as características da Assistência Social será possível a 

elaboração do seu conceito e do estudo da fundamentalidade desse direito. Dessa 

forma analisaremos em dois tópicos: Assistência Social: Direito Fundamental Social 

e a teoria da dimensão dos Direitos e sua repercussão na Assistência Social 

Pública. Entendemos que a assistência social pública é um direito fundamental 

social e, por essa razão, estudar as noções da teoria da dimensão dos direitos é 

obrigatória nesse momento. Não poderíamos nos furtar de apresentar a evolução da 

assistência social, partindo da própria evolução humana, dentro do contexto da 

história do direito brasileiro. 

No Capítulo III será estudada a relação jurídica da assistência social 

pública, que é uma rede socioassistencial denominada SUAS – sistema único de 

assistência social.  Faremos um estudo dos seus integrantes: os usuários do 

sistema - que são os indivíduos e as famílias, quem são os fornecedores e o objeto 

dessa relação jurídica.  

Primeiro será feita uma ponderação do conceito de família e a falta 

de padronização, o que propicia um conceito restrito ou aberto, dependendo do tipo 

de serviço a que o assistido estiver pleiteando. Depois vamos verificar quem é o 

fornecedor das prestações e o papel desempenhado pela sociedade. Por último, 

será feita uma análise, sem a intenção de se esgotar o assunto, do objeto da relação 

jurídica da assistência social pública. 

É necessário mencionar que o Estado - sujeito passivo da relação 

jurídica -, necessita disponibilizar recursos materiais e humanos, para a prestação 

do seu objeto. Vamos investigar a relação do poder público com o privado, e a 

gestão democrática, a partir dos Conselhos de Assistência Social, e como os 

mesmos estão organizados nas três esferas do governo. Do fornecedor privado será 

investigada a sua relação com o setor público e como esse particular integra o 

SUAS. 

Será perquirida a utilidade dos serviços socioassistenciais, que são: 

os programas assistenciais, os projetos de enfrentamento da pobreza, os benefícios 

assistenciais, subdivididos em: benefícios permanentes (como, por exemplo, 
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benefício de prestação continuada, objeto de análise no item 3.3.3.1) e os benefícios 

eventuais (em razão de morte, nascimento, calamidade pública e de situações de 

vulnerabilidade temporária). 

Reiterando a intenção de não esgotar o assunto, vamos estudar o 

Benefício de Prestação Continuada e o Programa do Bolsa Família. Acerca do 

primeiro, vamos traçar um perfil teórico: qual foi o seu antecedente histórico, a sua 

natureza jurídica constitucional, as suas características: provisoriedade, 

personalíssimo e inacumulatividade. Quem são os sujeitos ativos beneficiados e os 

requisitos necessários para a sua obtenção. Vamos analisar a incongruência entre o 

art. 34 do Estatuto do Idoso, que prevê a possibilidade de não se contar, a 

percepção de outro BPC, percebido por outro membro da família, na contagem final 

da renda per capita familiar e com o art. 20, § 3º da LOAS, que proíbe a acumulação 

deste benefício com qualquer outro, no âmbito da seguridade social e verificar como 

os Tribunais se posicionam sobre essa matéria.  

Sobre o Bolsa Família, vamos verificar suas características 

genéricas; as condicionalidades, o gerenciamento e as modalidades de benefícios. 

No último capítulo – IV – será abordado o papel inclusivo 

desempenhado pela assistência social, direcionadas especificamente sobre os 

dados do BPC e BF. Para tanto vamos utilizar os dados das pesquisas divulgadas 

pelo IBGE, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Fundação Getúlio 

Vargas - FGV e Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do 

Brasil (ANFIP), como instrumentos para verificar a função inclusiva, ou não, dos 

programas de assistência social.  Após buscaremos verificar, no período de 1995 a 

2010, os valores gastos com a assistência e a relação com a carga tributária 

nacional, culminando com o valor destinado ao orçamento de 2011 para a 

assistência social.  

Necessitamos avaliar a expansão do Benefício de Prestação 

continuada e do Programa Bolsa Família e se o Estado cumpriu o seu papel 

integrador. Verificaremos as estatísticas da mortalidade infantil, analfabetismo e 

onde existe ainda, a concentração da pobreza, bem como os efeitos, se os 

programas de transferência de renda forem excluídos da política governamental.  
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CAPÍTULO I – A ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO SUBSISTEMA DA 

SEGURIDADE SOCIAL 

1.1 SEGURIDADE SOCIAL: NOÇÕES INTRODUTÓRIAS 

A constituição federal de 1988 foi fruto de um processo de 

construção vivenciado por toda a sociedade brasileira, por meio do qual se 

institucionalizou a democracia brasileira e sedimentou-se a ênfase no cidadão 

brasileiro. Como consequência dessa construção foram introduzidos novos direitos e 

garantias fundamentais, procurando prestigiar, entre outros, aqueles que estavam 

desprotegidos até então, ou seja, as minorias: idosos e pessoas com deficiência, 

entre outros. 

O trabalho da Assembleia Constituinte resultou em uma Constituição 

que, inicialmente, decretou quais eram os princípios fundamentais que 

caracterizavam a República Federativa do Brasil. Enunciados os seus fundamentos 

(art. 1º), os objetivos fundamentais, a serem alcançados, enumerados no art. 3º e  

os princípios que devem reger as relações internacionais, estampados no art. 4º, o 

constituinte adotou a técnica de concentração dos direitos, em forma de catálogo, no 

início do texto constitucional. 

Desse modo no Título II, denominado: Dos direitos e Garantias 

fundamentais, houve uma subdivisão em 05 capítulos. No capítulo I encontramos os 

direitos e deveres individuais e coletivos. De forma inovadora, o Capítulo II tratou 

dos Direitos Sociais. O capítulo III tratou da nacionalidade; o IV, dos direitos políticos 

e o V, dos partidos políticos. 

Podemos afirmar, adotando as palavras de José Afonso da Silva, 

que os direitos sociais são prestações positivas, proporcionadas pelo Estado, seja 

direta ou indiretamente, que “possibilitam melhores condições de vida aos mais 

fracos, direitos que tendem a realizar a equalização de situações sociais desiguais.”4   

O mesmo autor também afirmou que o texto constitucional de 1988 

promulgado era moderno, “com inovações de relevante importância para o 

constitucionalismo brasileiro e até mundial”, em razão da ampla participação popular 
___________________________________________________________________ 

4AFONSO DA SILVA, José. Curso de Direito Constitucional Positivo. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 
1996, p. 277. 
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na sua elaboração e especialmente porque se voltou “decididamente para a plena 

realização da cidadania” podendo ser chamada de Constituição Cidadã, expressão 

adotada por Ulysses Guimarães, que foi o Presidente da Assembleia Nacional 

Constituinte.5 

Os direitos sociais expressos no art. 6º do texto constitucional são: a 

educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia (introduzida pela emenda 

constitucional nº 64/2010), o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, bem como a assistência aos desamparados, que 

passaram a ter um disciplinamento próprio. 

A inserção desses direitos, no início do texto constitucional, quebrou 

a técnica adotada pelas constituições anteriores, uma vez que os direitos sociais, até 

então, vinham no capítulo da ordem social, misturados com a ordem econômica. 

Esse deslocamento foi muito salutar, pois permitiu que os mesmos fossem, 

finalmente, reconhecidos como direitos fundamentais sociais. 

Era muito difícil separar, os direitos sociais dos direitos econômicos, 

nas palavras de José Afonso da Silva, uma vez que o trabalho é um dos 

componentes das relações de produção, tendo uma dimensão econômica 

indiscutível. Ainda, pontuava que o direito econômico6 é o direito da realização de 

determinada política econômica, enquanto que os direitos sociais tutelam “situações 

subjetivas pessoais ou grupais de caráter concreto.”7 Podemos afirmar que a nova 

técnica adotada no texto constitucional foi mais funcional, pois foram separadas as 

questões do Estado das outras de cunho subjetivo, individual ou grupal. 

Além dessas prestações positivas enunciadas pelo autor acima, 

vamos acrescer o posicionamento de Ingo Wolfgang Sarlet que, ao analisar a 

concepção dos direitos fundamentais no corpo da Constituição Federal e o seu 

catálogo de direitos, afirmou que esse deslocamento caracterizou: 

de forma incontestável sua condição de autênticos direitos 
fundamentais, já que nas cartas anteriores os direitos sociais se 

___________________________________________________________________ 

5AFONSO DA SILVA, José. Curso de Direito Constitucional Positivo. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 
1996, p. 90-91. 
6AFONSO DA SILVA, José. Curso de Direito Constitucional Positivo. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 
1996, p. 277. 
7AFONSO DA SILVA, José. Curso de Direito Constitucional Positivo. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 
1996, p. 277. 
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encontravam positivados no capítulo da ordem econômica e social, 
sendo-lhes, ao menos em princípio e ressalvadas algumas exceções, 
reconhecido caráter meramente programático.8  

[...] Aliás, na doutrina nacional já foi virtualmente pacificado o 
entendimento de que o rol dos direitos sociais (art. 6º) e o dos 
direitos sociais dos trabalhadores (art. 7º) são – exemplo do art. 5º, § 
2º, da CF – meramente exemplificativos”, de tal sorte que ambos 
podem ser perfeitamente qualificados como cláusula de abertura9. 

 

Manoel Gonçalves Ferreira da Silva ainda adiciona que os direitos 

sociais não são meros “poderes de agir, meras liberdades, mas têm por característica 

maior reclamarem contrapartida da parte da sociedade por meio do Estado. São poderes 

de exigir serviços, prestações concretas, que satisfaçam a necessidades humanas”.10 

Partindo dessas postulações, adotaremos o agrupamento dos 

direitos sociais em cinco classes, feita por José Afonso da Silva, a saber: direitos 

dos trabalhadores; direitos sociais relativos à seguridade, compreendendo, os 

direitos da saúde, previdência e assistência social; os direitos sociais relativos à 

educação e cultura; direitos sociais relativos à família, criança, adolescente, jovem e 

idosos e, por último, os direitos sociais relativos ao meio ambiente.11 

Como o objeto desse trabalho é contextualizar a assistência social 

na seguridade social, vamos nos ater somente, nesse primeiro momento, à análise 

do direito social relativo à seguridade social, a partir do seu conceito constitucional. 

A seguridade social, segundo redação do art. 194 da Constituição 

Federal é um sistema ou um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes 

públicos e da sociedade, destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social, conforme preceituado no art. 194 da Constituição 

Federal.  

A partir desse norte, Zélia Luiza Pierdoná a conceitou “como um 

sistema de proteção social, prevista na Constituição Federal/88, que objetiva 
___________________________________________________________________ 

8SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais – uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. São Paulo: Editora do Advogado, 2009, p. 66. 
9SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais – uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. São Paulo: Editora do Advogado, 2009, p. 82-83. 
10FERREIRA FILHO, Manuel Gonçalves. Princípios Fundamentais do Direito Constitucional: o estado 
da questão no início do século XXI, em face do direito comparado e, particularmente, do direito 
positivo brasileiro. São Paulo: Saraiva. 2009, p. 92. 
11AFONSO DA SILVA, José. Curso de Direito Constitucional Positivo. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 
1996, p. 278. 
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proteger a todos, nas situações geradoras de necessidades, por meio de ações de 

saúde, previdência e assistência social” 12.  

Não podemos nos furtar de mencionar que, esse modelo adotado 

pelo constituinte brasileiro, é reflexo de um longo processo evolutivo. A Alemanha foi 

pioneira em implantar os primeiros modelos de seguro social, no intuito de 

solucionar os problemas sociais pelos quais esse país estava passando. 

A manutenção do modelo liberal, a industrialização e a urbanização 

trouxeram problemas que necessitavam de soluções por parte do poder público. 

Coube ao Chanceler Otto Von Bismarck, na Alemanha, em 1883, uma proposta de 

programa social diferente das propostas anteriores.13  

O seu sistema de proteção previa a criação do seguro social 

obrigatório, “para prover as necessidades daqueles que exerciam atividade 

remunerada e de seus dependentes” [...] “de cuja administração e custeio participam 

o próprio Estado, os segurados e os empregadores” 14. Foi criado o seguro-doença, 

em 1884; depois o seguro contra acidentes do trabalho, em 1884; e de invalidez e 

velhice, em 1889, sendo sua característica marcante a “compulsoriedade da filiação 

e contribuição, riscos sociais previstos em lei e a tripartição do custeio”, já 

mencionadas.15 

Esse modelo foi incentivado pela Igreja Católica. O Papa Leão XIII, 

em 15 de maio de 1891, aprovou a Encíclica De Rerum Novarum, e, no item 18 – 

Origem da Prosperidade Nacional –, reafirmou o compromisso da Igreja com os 

operários e que o dever dos governantes “consiste em cuidar igualmente de todas 

as classes de cidadãos, observando rigorosamente as leis da justiça, chamada 

distributiva” 16. No  item 29 – Benefício das corporações – propôs a aproximação da 

classe operária com o patronato, para a formação de associações de socorro, que 

___________________________________________________________________ 

12PIERDONÁ, Zélia Luiza. Dicionário Brasileiro de Direito Constitucional. Coord. Geral Dimitri 
Demoulis. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 344. 
13BALERA, Wagner. Noções Preliminares de Direito Previdenciário. São Paulo: Quartier Latin, 2004, 
p. 49. 
14PIERDONÁ, Zélia Luiza. A proteção social na Constituição de 1988. Revista de Direito Social vol. 
28, out/dez. Porto Alegre: Notadez, 2007, p. 12.  
15NASCIMENTO, Ricardo de Castro. Breve Histórico da Previdência Social. Revista de Direito Social 
vol. 28, out/dez. Porto Alegre: Notadez, 2007, p. 32. 
16Cf. <http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-
novarum_po.html >. Acesso em: 17 nov. de 2010. 
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seriam capazes de aliviar eficazmente a indigência, bem como socorrer os operários, 

as suas viúvas e órfãos, em caso de morte, de acidentes ou de enfermidades. Como 

texto religioso e indicador serviu de parâmetro para a conduta da sociedade, nos 

anos seguintes.” 17 

Na opinião de Wagner Balera, o modelo de Birmarck é sempre 

referendado como a primeira norma previdenciária do mundo. Seu escopo era 

conter os “ímpetos revolucionários da época e se achava estritamente vinculado ao 

ideário econômico conservador que acabara gerando relações sociais tão 

desequilibradas”.18 

Segundo Ivanete Boschetti, o modelo bismarckiano é considerado 

um sistema de seguro social porque suas características assemelham-se às de 

seguros privados:  

No que se refere aos direitos, os benefícios cobrem principalmente (e 
às vezes exclusivamente) os trabalhadores, o acesso é condicionado 
a uma contribuição direta anterior e o montante das prestações é 
proporcional à contribuição efetuada; quanto ao financiamento, os 
recursos são provenientes, fundamentalmente, da contribuição direta 
de empregados e empregadores, baseada na folha de salários; em 
relação à gestão, teoricamente (e originalmente), cada benefício é 
organizado em Caixas, que são geridas pelo Estado, com 
participação dos contribuintes, ou seja, empregadores e 
empregados.19 

A inovação estava na garantia de prestações compulsórias, em 

substituição de renda, nos momentos de riscos, derivados da perda do trabalho 

assalariado pelo Estado.20  

A previdência é uma técnica de proteção que depende da 

articulação entre o poder público e os demais atores sociais, diz Wagner Balera. , 

segundo ele, os problemas posteriores que surgiram demonstravam que o modelo 

___________________________________________________________________ 

17O Papa Pio XI publica, em 15 de maio de 1931, a Encíclica Quadragésimo Anno
17, em 

comemoração aos 40 anos da Encíclica anterior mencionada, na qual analisa o contexto social desse 
período e reafirma e ratifica todas as ponderações que o seu antecessor havia assumido, como 
compromisso da Igreja. 
18BALERA, Wagner. Noções Preliminares de Direito Previdenciário. São Paulo: Quartier Latin, 2004, 
p. 49. 
19BOSCHETTI, Ivanete. Seguridade Social no Brasil: conquistas e limites à sua efetivação. Programa 
de Capacitação em serviço social: direitos sociais e competências profissionais. Brasília, 
UnB/CEFSS, 2009, p. 1. 
20BOSCHETTI, Ivanete. Implicações da reforma da previdência na seguridade brasileira. Psicologia & 
Sociedade. Vol. 15. Nº 1, Belo Horizonte, Jan-junho. 2003, p. 63. 
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de Bismarck camuflara a extensão e a gravidade dos males, pois “o remédio 

projetado não tinha aptidão para curar a doença de que padecia o tecido social”, 

embora tenha sido uma “notável conquista social”. Ainda, postula o autor que, o 

modelo de assistência pública, tanto em qualidade como em quantidade “se 

mostrava melhor aparelhado para suprir as exigências sociais que lhe cumpria 

satisfazer.21 

O modelo alemão foi exportado para os países europeus, tornando a 

“previdência uma atividade estatal dos países industrializados”. Após a Primeira 

Guerra Mundial houve a expansão para os demais países do mundo.22 

Na Inglaterra, o seguro obrigatório foi criado por meio do Workme’s 

Compensation Act, e o empregador era o responsável pelo sinistro, independente de 

ter ou não culpa, nas palavras de Marcelo Tavares. O industrialismo gerou uma nova 

forma de miséria e a criação da previdência foi fruto das transformações sociais 

pelas quais passou o mundo. A insegurança provocada pela possibilidade de se 

perder os empregos gerava sentimentos de incerteza nos trabalhadores, que não 

dispunham de nenhuma reserva futura, nem material nem social.23 

A Constituição Mexicana, de 1917, sistematizou, pela primeira vez, 

um conjunto dos direitos sociais do homem, restrita ao critério de participação estatal 

na ordem econômica e social, sem romper com o regime capitalista.24 Ao positivar os 

direitos sociais e econômicos, a Constituição do México, de 1917 foi a primeira a 

romper com esse estado de insegurança, em relação ao trabalho, sendo 

considerada, então, a primeira Constituição Social do mundo. Outorgou de utilidade 

pública a Lei de Seguro Social, no art. 123, inciso XXIX, que compreendia: seguros 

por invalidez, por velhice, seguros de vida, de interrupção involuntária do trabalho, 

de enfermidades e acidentes de trabalho e qualquer outro seguro destinado à 

proteção e ao bem-estar dos trabalhadores, dos camponeses e dos não-

assalariados. 

___________________________________________________________________ 

21BALERA, Wagner. Noções Preliminares de Direito Previdenciário. São Paulo: Quartier Latin, 2004, 
p. 50. 
22NASCIMENTO, Ricardo de Castro. Breve Histórico da Previdência Social. Revista de Direito Social. 
vol. 28, out/dez. Porto Alegre: Notadez, 2007, p. 32. 
23LAROQUE, Pierre. A seguridade Social e os Seguros Sociais. In: Industriários, nº 32, 1953, apud 
TAVARES, Marcelo Leonardo. Direito Previdenciário. 5. ed. Rio de janeiro: Lumen Júris, 2003, p. 30. 
24AFONSO DA SILVA, José. Curso de Direito Constitucional Positivo. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 
1996, p. 159. 
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Dois anos depois foi promulgada a Constituição de Weimar, na 

Alemanha em 1919.25 Encontramos neste documento um capítulo dos direitos e 

deveres fundamentais: direitos da pessoa individual, direitos da vida social, direitos 

da vida religiosa, educação e escola e os direitos da vida econômica. Segundo 

Paulo Bonavides, as normas constitucionais se voltaram para a sociedade e não 

para os indivíduos; os alemães buscavam a reconciliação do Estado com a 

sociedade, tendo como consequência principal o sacrifício das teses individuais. Era 

a batalha constitucional travada entre o Estado liberal, em decadência, e o Estado 

social, em ascensão.26  

Assim como no texto mexicano, o texto alemão previa a proteção à 

maternidade, à velhice, às debilidades e aos acasos da vida, mediante sistema de 

seguros, com a direta colaboração dos segurados (art. 161); pensão para família, 

em caso de falecimento (art. 142). 

Nesse mesmo ano, baseados em condições injustas e degradantes 

de muitos trabalhadores, a Sociedade das Nações27 Unidas aprovou a criação da 

que atualmente é a Organização Internacional do Trabalho/OIT, que passaria a ter 

um papel muito importante nas relações de melhores condições – humanitárias, 

políticas e econômicas – para o trabalhador. 

O cenário mundial se alterou com os pós guerras, particularmente 

por excessos provocados pelo totalitarismo nazista. Consolidou-se a noção de que 

os direitos deviam ser internacionalizados e universalizados. Comentando sobre 

esses acontecimentos, Flávia Piovesan nos diz que: 

A barbárie do totalitarismo significou a ruptura do paradigma dos 
direitos humanos, por meio da negação do valor da pessoa humana 
como valor fonte do Direito. Se a Segunda Guerra significou a 
ruptura com os direitos humanos, o Pós-Guerra deveria significar a 
sua reconstrução.28  

___________________________________________________________________ 

25Nas palavras de TAVARES, Marcelo Leonardo. Direito Previdenciário. 5. ed. Rio de janeiro: Lumen 
Júris, 2003, p. 30. 
26BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 25. ed. São Paulo: Malheiros. 2010, p. 231. 
27Ou Liga das Nações. Essa sociedade era composta pelos seguintes membros permanentes: Grã-
Bretanha, França, Itália, Japão e, posteriormente, Alemanha e União Soviética e não permanentes, 
estes últimos escolhidos pela Assembleia Geral. Suas atividades foram desempenhadas no período 
de 1919 a 1946 e tinha por princípio a manutenção da paz. A partir de 1946 a ONU passou a ser sua 
sucessora natural. 
28PIOVESAN, Flávia. Direitos Sociais: Proteção Nos Sistemas Internacional e Regional 
Interamericano Revista Internacional de Direito e Cidadania – Instituto Estudos Direito e Cidadania. 
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A universalidade passou a ser objeto do reconhecimento supra-

estatal, em documentos declaratórios de feição multinacional ou mesmo universal. 

Constatou-se o fortalecimento da ideia de que o tema é de legítimo interesse 

internacional, e segundo Piovesan, “prenuncia-se, deste modo, o fim da era em que 

a forma pela qual o Estado tratava seus nacionais era concebida como um problema 

de jurisdição doméstica, decorrência de sua soberania”.29  

A partir disso, caberia ao Estado atuar como agente de 

desenvolvimento social. Nesse período, encontramos vários documentos com a 

mesma linha de proteção, em outros ordenamentos jurídicos, como: nos Estados 

Unidos, com a Social Security Act, em 1935; na declaração de Santiago, em 1942; 

na Declaração da Filadélfia, em 1944.30 

Em 1935 o Presidente dos EUA, Sr. Franklin Roosevelt, em resposta 

à crise econômica pela qual o país passava, decretou o Social Security Act, que veio 

a dar origem à denominação: seguridade social (apenas para lembrar: a 

Constituição Norte-Americana mencionada não continha referências aos direitos 

sociais).31 A cobertura foi aumentada, em 1950, ampliando os benefícios para 

trabalhadores rurais, autônomos e empregados domésticos.32 Esse modelo ainda 

não atendia a todas as vulnerabilidades .  

Na Europa, Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, em um 

contexto de pós-guerra mundial, solicitou à casa do povo inglês que fosse criada 

uma comissão interministerial (Committee on Social Insurance and Allied Services), 

a fim de que fosse apresentado um estudo com o objetivo de criar um modelo de 

proteção social, voltado para as melhorias do padrão de vida da população. Em 10 

de junho de 1941, a Câmara dos Comuns anunciou que essa comissão seria 

presidida pelo Lorde William Henry Beveridge. Após 18 meses de profundos estudos 

___________________________________________________________________ 
 

v.2, n. 5. Erechim, RS: Habilis. Out. 2009, p. 69. 
29PIOVESAN, Flávia. Direitos Sociais: Proteção Nos Sistemas Internacional e Regional 
Interamericano Revista Internacional de Direito e Cidadania – Instituto Estudos Direito e Cidadania. 
v.2, n. 5. Erechim, RS: Habilis, out. 2009, p. 69. 
30HORVATH JÚNIOR. Miguel. Direito Previdenciário. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2002, p. 27. 
31BALERA, Wagner. Noções Preliminares de Direito Previdenciário. São Paulo: Quartier Latin, 2004, 
p. 56. 
32NASCIMENTO, Ricardo de Castro. Breve Histórico da Previdência Social. Revista de Direito Social 
vol. 28. out/dez. Porto Alegre: Notadez, 2007, p. 33. 
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e inúmeras análises, o presidente apresentou o Relatório Beveridge (Report on 

Social Insurance and Allied Services), em 20 de novembro de 1942. 

Segundo Zélia  Luiza Pierdoná, a comissão denominou “seguridade 

social”  

O conjunto de proteção social, a qual incluía o seguro obrigatório, o 
seguro voluntário, a assistência social nacional e a criação de 
serviços gerais de saúde, bem como a manutenção do emprego, 
como condição necessária ao êxito da seguridade social. A 
seguridade social se caracteriza pela extensão da proteção a toda a 
população.33 

O Plano Beveridge foi a base da criação do Estado Providência ou 

Estado do Bem-Estar Social ou, ainda, como ficou conhecido na Inglaterra, Welfare 

State.34 Já encontramos a proteção social com seus três componentes: assistência 

social, saúde e previdência, como uma política global de progresso social e que 

somente poderia ser alcançada com a cooperação do Estado e do indivíduo. As 

iniciativas particulares deviam ser mantidas e incentivadas e o Estado deveria 

garantir um mínimo nacional.35 

A principal característica desse plano foi ser um sistema de seguro 

social contra a interrupção e destruição de poder aquisitivo, além de prever 

despesas especiais para as situações de nascimento, casamento ou morte, ou seja, 

o plano “visava a dar cobertura de todas as necessidades humanas, do berço ao 

túmulo.”36  Abrangia todos os cidadãos, sem nenhum limite superior de rendimento, 

mas levava em consideração os seus diferentes modos de vida; é um plano de 

___________________________________________________________________ 

33PIERDONÁ, Zélia Luiza. A proteção social na Constituição de 1988. Revista de Direito Social vol. 
28. out/dez. Porto Alegre: Notadez, 2007, p. 13. 
34Essa nomenclatura e o uso das mesmas como sinônimas foi criticada por Ivanete Boschetti, 
Implicações da reforma da previdência na seguridade social brasileira. Psicologia @ Sociedade. Vol. 
15. Nº 1. Belo Horizonte. Jan/jun. 2003, nota nº 2: “termo welfare state é traduzido em algumas obras 
brasileiras e espanholas como Estado de Bem-Estar e Estado de Bienestar (cf. tr. do livro de Norman 
Johnson e Ian Gough citados na bibliografia). Já nas obras portuguesas, esse mesmo termo é 
traduzido como “Estado Providência” que, por sua vez, origina-se do francês “Etat Providence”. A 
maioria das obras francesas, ao se referir ao seu “modelo” de proteção social, utiliza esse termo, e ao 
referir-se aos “modelos” dos países anglo-saxões utiliza a expressão original welfare state. No 
relatório Beveridge, publicado em 1943 no Brasil, a expressão “social security” foi traduzida como 
segurança social.” 
35No item 8 do plano fica claro que o seguro social, complementnte desenvolvido, pode proporcionar a 
segurança dos rendimentos; é um combate à miséria. Mas a miséria é apenas um dos cinco gigantes, 
que se nos deparam na rota da reconstrução. Os outros seriam a doença, a ignorância, a imundície e 
a preguiça. BEVERIGDE, William. O plano Beveridge – Relatório sobre o seguro social e serviços 
afins. Trad. Almir de Andrade. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio, 1943, p. 12. 
36NASCIMENTO, Ricardo de Castro. Breve Histórico da Previdência Social. Revista de Direito Social 
vol. 28, out/dez. Porto Alegre: Notadez, 2007, p. 33. 
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alcance universal, quanto às pessoas e necessidade. É um sistema voltado para a 

universalização de prestações, organização autônoma da saúde, maior 

financiamento e criação de regimes complementares.37  

As necessidades do cidadão que não fossem satisfeitas pelo seguro 

seriam atendidas pela assistência nacional, custeada pelo Tesouro Nacional, 

mediante prova das necessidades e exame dos recursos do beneficiado. Além de 

valores em espécie, para custear a sua subsistência, o plano previa também a 

assistência a pessoas afastadas do trabalho por greve operária ou patronal e a 

assistência mediante o empréstimo em dinheiro, com resgate posterior.38 

Fica claro que, enquanto o sistema birmarckiano garantia o salário 

suprimido, em virtude de ocorrência do risco social, podendo este ser variável e sua 

gestão feita nos moldes das técnicas dos seguros privados; o beveridgeano garantia 

um nível uniforme de sobrevivência, com caráter assistencial, nas conclusões de 

Ricardo de Castro Nascimento.39  

Esse autor defende que esse modelo tinha apenas o caráter 

assistencial, por se garantir proteção independente de contribuições,  mas se 

equivoca o autor. A assistência social seria prestada àqueles que fossem excluídos 

do seguro social. 

No modelo de Beveridge, apenas para lembrar, o sistema era 

universal, atingindo todas as pessoas e todos os infortúnios, com proteções 

igualitárias; com uma unidade de gestão em torno do Estado e colaboração entre o 

indivíduo e o Estado.  

Vale lembrar que, em 1952, a Convenção nº 102, da Organização 

Internacional do Trabalho40 estipulou a Norma Mínima para a seguridade social, 

___________________________________________________________________ 

37IBRAHIM, Fábio Zambitte. A previdência social como direito fundamental. Direitos Sociais – In: 
Fundamentos, Judicialização e Direitos Sociais em Espécie. Coord. Cláudio Pereira de Souza Neto e 
Daniel Sarmento. 2ª tiragem. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris. 2009, p. 1055. 
38 BEVERIGDE, William. O plano Beveridge – Relatório sobre o seguro social e serviços afins. Trad. 
Almir de Andrade. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora. 1943, p. 221. 
39NASCIMENTO, Ricardo de Castro. Breve Histórico da Previdência Social. Revista de Direito Social 
vol. 28. out/dez. Porto Alegre: Notadez, 2007, p. 31. 
40Organização internacional vinculada à Organização das Nações Unidas e responsável pela 
propagação mundial do direito previdenciário e do trabalho, nas linhas de Wagner Balera, In: 
BALERA, Wagner. Direito Internacional da Seguridade Social. Revista de Direito Social, v. 18. 
abr./jun. Porto Alegre: Notadez, 2005, p. 15. 
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fixando os nove ramos principais, em que a proteção deveria ser garantida, que são: 

cuidados médicos, subsídio de doença, subsídio de desemprego, pensões por 

velhice, prestações em caso de acidente de trabalho e de doença profissional, 

prestações familiares, subsídio de maternidade, prestações de invalidez e pensões 

de sobrevivência.41  

Tem razão Heloisa Hernandes Derzi, quando esclarece que “o 

conceito bismarckiano de Seguro Social se desenvolveu com tendências a irmanar-

se progressivamente com o sistema beveredgiano”, e que essa simbiose conciliou a 

“noção originária de proteção individual do trabalhador num contexto social mais 

abrangente de valorização do indivíduo enquanto pessoa”.42 O modelo de 

seguridade social previsto no texto constitucional atual certamente demonstra que foi 

inspirado no modelo de Beveridge, pautado, principalmente, no princípio da 

universalidade.  

Zélia Luiza Pierdoná acresce que a seguridade social tem duas 

faces: uma, que visa garantir a saúde de todos e a outra, que tem “por objetivo a 

garantia de recursos para a sobrevivência digna das pessoas, nas situações de 

necessidade, os quais não podem ser obtidos pelo esforço próprio” 43. Daí os 3 

subsistemas: saúde, previdência e assistência social. 

Concordamos com Heloísa Hernandes Derzi ao afirmar que a 

seguridade social está apoiada em três ideias fundamentais: a valorização do 

trabalho e por consequência, a busca do pleno emprego; a busca do bem estar, 

consubstanciados na integração de mecanismos preventivos, reparadores ou 

reabilitadores e integradores das necessidades vitais do ser humano e, por fim, na 

realização da justiça social, com um sistema equânime de repartição da renda 

___________________________________________________________________ 

41Na seara interna o Decreto Legislativo nº 269, de 2008, aprova o texto da Convenção nº 102 da 
Organização Internacional do Trabalho – OIT, relativa à fixação de normas mínimas de seguridade 
social, adotada em Genebra, em 28 de junho de 1952. Sobre a convenção vide Les Règles du Jeu – 
Une breve introdution aux normes internationales du travail. Trad. Margarida Robert. Bureau 
Internacional do Trabalho – Genebra. As regras do jogo: Uma breve introdução às normas 
internacionais do trabalho. Gabinete para a Cooperação do Ministério do Trabalho e da Solidariedade 
Social de Portugal. Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social. ISBN: 972-8766-11-4. Lisboa, 
2006, p. 56.  
42DERZI, Heloisa Hernandez. Os benefícios da pensão por morte: regime geral de previdência social. 
São Paulo: Lex Editora. 2004, p. 66. 
43PIERDONÁ, Zélia Luiza. A proteção social na Constituição de 1988. Revista de Direito Social nº 28. 
Notadez. Porto Alegre, 2007, p. 21. 
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nacional.44  É um “devir”, composto de normas valorativas que norteiam e iluminam o 

caminho a ser seguido, na busca de uma sociedade livre, justa e solidária.”45  

Ainda acerca da estrutura da seguridade social, devemos mencionar 

que os princípios, embora o constituinte os nomine de objetivos, estão enumerados 

em sete incisos, do art. 194 da Constituição Federal e serão estudados em apartado. 

É fundamental alertar e sedimentar que todo o sistema está calcado na 

solidariedade. 

A divisão de responsabilidade pela efetivação da seguridade social, 

não é de competência exclusiva do Estado.,O texto constitucional, no art. 194, caput, 

outorga as ações, tanto de iniciativa dos Poderes Públicos, quanto da sociedade, e 

assevera em seu inciso VII, o caráter democrático e descentralizado da 

administração, mediante gestão quadripartite, com a participação dos trabalhadores, 

dos empregadores, dos aposentados e do Governo. Isso corrobora a tese de que 

existe uma divisão da mesma entre o Estado e a sociedade.  

Para que o sistema da seguridade social seja efetivo, as receitas dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios devem constar de orçamento 

independente do orçamento da União (art. 195, § 1º) e garantiu o constituinte, que a 

saúde, a assistência social e a previdência social pudessem fazer a gestão dos 

recursos que recebessem, desde que cumprissem metas e prioridades 

estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias (art. 195, § 2º). 

A fim de se garantir o equilíbrio financeiro, nenhum benefício ou 

serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido, sem a 

correspondente fonte de custeio (art. 195, § 5º). Dessa forma sempre haverá 

planejamento e estudo prévio, para as criações e modificações do sistema. 

As situações especiais de trabalho, ou seja, para as pessoas que 

exercem atividades em regime de economia familiar, especificamente o produtor, o 

parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os 

respectivos cônjuges, também foram protegidas. Foi criada uma forma de 

___________________________________________________________________ 

44DERZI, Heloisa Hernandez. Os benefícios da pensão por morte: regime geral de previdência social. 
São Paulo: Lex Editora, 2004, p. 88. 
45DERZI, Heloisa Hernandez. Os benefícios da pensão por morte: regime geral de previdência social. 
São Paulo: Lex Editora, 2004, p.128. 
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contribuição diferenciada da maioria da população, ou seja, contribuirão mediante a 

aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção, desde 

que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados 

permanentes (art. 195, § 8º). 

Com o mesmo intuito também foi prevista a aplicação de alíquotas 

ou bases de cálculos diferenciadas, em razão da atividade econômica, a utilização 

intensiva de mão-de-obra, do porte da empresa ou mesmo da condição estrutural do 

mercado de trabalho, de modo que a universalidade pudesse atingir ao máximo 

possível de situações (art. 195, § 9º).  

Em nível infraconstitucional a Lei nº 8.212/91 dispôs sobre a 

Seguridade Social e o Plano de Custeio.  

1.2 SUBSISTEMAS DA SEGURIDADE SOCIAL: SAÚDE, 

PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

A seguridade social está prevista no Título VIII – Da Ordem Social46 

(arts. 194 a 204), como um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes 

Públicos e da sociedade, com enunciados genéricos (arts. 194-195) e subsistemas 

específicos (arts. 196-203), destinada a assegurar os direitos relativos à saúde (arts. 

196-200), à previdência (arts. 201-202) e à assistência social (arts. 203-204). Desse 

modo, forma-se uma unidade, uma rede única de proteção, em razão desse 

conjunto integrado de proteção social pública, sendo sua iniciativa tanto do Estado, 

quanto da sociedade. 

Os objetos dos subsistemas citados acima não são idênticos, razão 

pela qual devem ser estudados separadamente. 

A saúde, conforme preceituado no art. 196, da Constituição Federal, 

é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 
___________________________________________________________________ 

46Eros Grau tece crítica à divisão feita pelo constituinte separando a Ordem Econômica da Ordem 
Social, afirmando que foi um modismo. Afirma o Ministro que “Tanto antes como agora, no entanto, a 
alusão a uma e a outra, além de injustificada, conduz a ambiguidades. De uma parte, a menção a 
uma ordem social (seja econômica e social ou tão somente social) como subconjunto de normas 
constitucionais poderia nos levar a indagar o caráter das demais normais constitucionais – não teriam 
elas, acaso, também caráter social? O fato é que toda norma jurídica é social, na medida em que 
voltada à ordenação social. GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988, 13. 
ed., rev. e atualizada. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 68-69. 
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acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação, independente de contribuição.  

A saúde foi regulamentada pela Lei Orgânica da Saúde – Lei nº 

8.080/90 e Lei nº 9.656/98, que disciplinou os planos privados de assistência à 

saúde. 

Segundo Marlon Weichert o direito à saúde compreende “o estar e o 

permanecer são” e objetiva o completo bem-estar físico, social e mental. Afirma o 

autor, ainda, na mesma página, que “tutelar o direito à saúde é antes de tudo 

prevenção” e que 

O direito individual e coletivo se complementam, pois não há saúde 
com doenças, assim como não há combate a doenças, sem 
promoção da qualidade do ambiente circundante. A oferta, pelo 
Estado, de serviços de prevenção e promoção da saúde, é, pois, 
concretização de direitos sociais (CF, art. 6º), inserindo-se no regime 
jurídico dos direitos fundamentais coletivos.47 

Podemos verificar que o direito à saúde possui duas facetas: a 

primeira de natureza prestacional, sendo garantido ao cidadão o direito de exigir do 

Estado, tanto as prestações positivas em si, quanto às ações preventivas (medicina 

preventiva e a curativa). Outra faceta é o direito que lhe é assegurado, de que o 

Estado não crie óbice ou atos que prejudiquem a saúde do cidadão ou o seu 

tratamento. Cuida da saúde, além da medicina curativa ou preventiva; da saúde 

ocupacional e da higiene; dos medicamentos, da alimentação e do meio ambiente48 

O acesso à saúde é universal e público e, por essa razão, deve ser 

acessível e igualitário “a todos os indivíduos que necessitam de cuidados médicos, 

independentemente de contribuição do beneficiário, superando assim o modelo 

anterior que reservava tal cobertura aos trabalhadores vinculados a um esquema de 

seguro social”.49 A consequência da falta de saúde é a ausência de bem estar.50 

___________________________________________________________________ 

47WEICHERT, Marlon Alberto, Dicionário Brasileiro de Direito Constitucional. Coord. Geral Dimitri 
Demoulis. São Paulo: Saraiva. 2007, p. 342. 
48BALERA, Wagner. A seguridade social na Constituição de 1988. São Paulo: Ed. Revista dos 
Tribunais, 1989, p. 73. 
49COSTA, José Guilherme Ferraz. Seguridade Social & Incentivos Fiscais. Curitiba: Juruá, 2007, p. 
39-40. 
50DERZI, Heloisa Hernandez. Os benefícios da pensão por morte: regime geral de previdência social. 
São Paulo: Lex, 2004, p. 88. 
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O Sistema Único de Saúde tem o seu desenho constitucional no art. 

198. Segundo Marlon Weichert o SUS “é a política pública fixada 

constitucionalmente para o Estado cumprir sua obrigação de saúde”, ou seja, uma 

política única para todo o País, sendo vedado ao ente federativo promover ações da 

saúde fora do SUS.51 Todas as esferas – federal, estadual e municipal - são 

responsáveis pelas ações e prestação dos serviços de saúde, admitindo-se a 

prestação dos serviços por terceiros (art. 199), desde que feita de forma 

complementar. Esse mesmo artigo, em seu § 2º, vedou a destinação de recursos 

públicos para auxílios ou subvenções a instituições privadas com fins lucrativos e, no 

§ 3º, a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na 

assistência à saúde no País, com as ressalvas legais.  

O segundo subsistema da seguridade social é a previdência social, a 

qual está calcada no fundamento constitucional que prediz ser o trabalho, um valor 

social, fundamento da ordem econômica. O trabalhador filiado ao sistema 

previdenciário está amparado diante das intempéries da vida, ou seja, a 

necessidade causada por um risco social. O seguro social ou previdência social é de 

caráter contributivo e filiação obrigatória.  

O regime geral da previdência Social está estruturado na Lei  

8.213/91, que instituiu os Planos de Benefícios da Previdência Social, e seu 

respectivo regulamento e os regimes especiais, em leis especiais. 

A previdência social protege o trabalhador diante das intempéries, 

que porventura poderia vir a sofrer. É notório que haverá uma contrapartida para 

esse acesso dos trabalhadores e dos seus dependentes.  

Por esse motivo foi instituída a contribuição obrigatória, a ser 

recolhida por determinado espaço de tempo, permitindo que, tanto os trabalhadores 

que estão submetidos ao regime geral quanto o servidores públicos, submetidos a 

regime especial, fossem amparados. Dessa forma consubstancia o preceito 

constitucional da garantia da vida e da preservação da dignidade humana.  

___________________________________________________________________ 

51WEICHERT, Marlon Alberto, Dicionário Brasileiro de Direito Constitucional. Coord. Geral Dimitri 
Demoulis. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 342. 
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É salutar relembrar que, não se aplica o regime geral aos servidores 

públicos porque são regimes que se excluem mutuamente, mas por meio dos dois 

modelos, todos os trabalhadores terão acesso à previdência social, estando 

protegidos das contingências geradoras de necessidades.52 É a aplicação do modelo 

beveridgiano ao sistema brasileiro. 

Os valores nunca poderão ser inferiores ao salário mínimo que, por 

sua vez, em razão do comando constitucional, devem ser suficientes para atender 

às suas necessidades vitais básicas, bem como de sua família, com moradia, 

alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, além da 

previdência social (art. 7º, IV, CF).  

Como o salário mínimo é o mais baixo valor que os empregadores 

podem legalmente pagar a seus funcionários, tanto pelo tempo, quanto pelos 

esforços gastos na produção de bens e serviços é razoável que aos benefícios seja 

aplicada a mesma lógica. 

 O escopo da previdência social são: a cobertura dos eventos de 

doença, invalidez, morte e idade avançada; a proteção à maternidade, 

especialmente à gestante; a proteção ao trabalhador em situação de desemprego 

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

de baixa renda e, por último, a pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao 

cônjuge ou companheiro e dependentes (art. 201, I a V, CF).  

Zélia Luiza Pierdoná afirma ser esse subsistema  

Um direito fundamental social assegurado a todos os trabalhadores e 
seus dependentes, o qual visa à garantia de recursos nas situações 
que não poderão ser obtidos pelos próprios trabalhadores em virtude 
de incapacidade laboral (efetiva ou presumida. No entanto, reveste-
se também em dever, uma vez que exige a contraprestação direta do 
segurado para que ele e/ou seus dependentes possam fazer jus às 
prestações previdenciárias. 

(...) A proteção obrigatória se dá pelo regime geral e pelos regimes 
próprios dos entes federativos, sendo que os citados regimes 
excluem-se mutuamente. Por meio dos dois regimes o Estado 
viabiliza a todos os trabalhadores o acesso à previdência e, com 

___________________________________________________________________ 

52PIERDONÁ, Zélia Luiza. A proteção social na Constituição de 1988. Revista de Direito Social nº 28. 
Notadez, Porto Alegre, 2007, p. 24. 
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isso, aqueles que vivem com o fruto do trabalho estarão protegidos 
nas contingências geradoras de necessidades.53 

Também determinou o constituinte o reajustamento dos benefícios 

para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios 

definidos na legislação pátria (art. 201, § 4º, CF) e estipulou que, além do sistema 

previdenciário estatal, poderia ser estruturado o regime de previdência privada. 

O regime de previdência, de caráter complementar deve ser 

organizado de forma autônoma, em relação ao regime geral de previdência social, 

será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício 

contratado (art. 202 da CF). A sua função será complementar a aposentadoria dos 

regimes obrigatórios, que, em sendo do regime geral, estão submetidos aos tetos 

legais. Esse regime foi estruturado a partir de duas Leis Complementares: LC 108 e 

LC 109, ambas em 2001. 

O último subsistema integrante da seguridade social é o objeto do 

presente trabalho, ou seja, a assistência social, prevista em apenas dois artigos da 

Constituição Federal, arts. 203 e 204. 

Em geral a assistência social será prestada a quem dela necessitar. 

Se se tratar de proteção social, farão jus a esse direito fundamental social, àqueles 

que foram negados o amparo privado – familiar ou de particulares. Esse direito 

garantirá um mínimo social aos mais carentes, aos mais fragilizados, àqueles que 

estão à margem da previdência social, pois, se não são segurados, não possuem 

benefício algum.  

Sabemos que a vida é um bem precioso, tutelado pelo direito 

brasileiro e por intermédio da assistência social, a vida tutelada deverá ter um 

patamar, que permita ao cidadão sentir que faz parte da sociedade. A previdência 

social não atende a todas as pessoas e, por meio da assistência, a seguridade 

atingirá o seu papel universalista. 

Determina o constituinte que os objetivos a serem atingidos por esse 

direito fundamental social são: a proteção à família, à maternidade, à infância, à 

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

___________________________________________________________________ 

53PIERDONÁ, Zélia Luiza. A proteção social na Constituição de 1988. Revista de Direito Social nº 28. 
Notadez, Porto Alegre, 2007, p. 23. 
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promoção da integração ao mercado de trabalho; a habilitação e reabilitação das 

pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; a 

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

idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la 

provida por sua família, conforme dispuser a lei (art. 203, da CF). 

Competirá à lei ordinária regulamentar e disciplinar o patamar, 

daqueles que perceberão a garantia de um salário mínimo, concedida às pessoas 

com deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover a própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família. A Lei nº 8.742/93, que regulamentou 

a Assistência Social, estabeleceu no art. 20, § 3º que esse benefício, denominado de 

Benefício de Prestação Continuada, somente será concedido se demonstrada uma 

renda mensal, per capita, inferior a ¼ do salário mínimo. Esse patamar pode ser 

alterado por leis posteriores, analisando-se a progressividade do benefício face à 

necessidade da população. 

O sistema da seguridade social é universalista e não os subsistemas 

da previdência social ou da assistência social, isoladamente. Tem razão José 

Guilherme quando afirma: 

Resta evidente a adoção, pela nossa Carta Magna, da perspectiva 
integradora inerente à idéia de seguridade social, mediante políticas 
públicas que interajam e se complementem na construção do 
ambiente de bem-estar social vislumbrado pelo constituinte.54 

Se a pessoa não for filiada ao sistema previdenciário e estiver em 

situação de necessidade, subsidiariamente, o Estado brasileiro lhe oferecerá a 

proteção social da assistência social, se e somente se, não estiver amparado pela 

assistência privada (familiar ou de particulares). Para o enfrentamento da pobreza, a 

assistência social deverá estar integrada às políticas setoriais, objetivado garantir o 

mínimo social, previsto na Constituição Federal. 

Mas, a assistência ainda tem outras duas faces, em consequência 

do comando constitucional, além da questão patrimonial, que foram instituídas por 

meio da Lei 21.435/2011, que alterou a Lei 8.472/93: a primeira, que é a vigilância 

socioassistencial, que visa analisar territorialmente, a capacidade protetiva das 

___________________________________________________________________ 

54COSTA, José Guilherme Ferraz. Seguridade Social & Incentivos Fiscais. Curitiba: Juruá, 2007, p. 
44. 
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famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e 

danos (art. 2º, II, 8.472/93). Essa primeira faceta é decorrente do dever que o Estado 

tem de garantir, que as obrigações da família com os seus integrantes sejam 

observadas e respeitadas.  

As crianças, os jovens, os adolescentes, os idosos, as pessoas com 

deficiência, têm direitos e, com o papel fiscalizador do Estado, a serem exercidos 

por meio da Assistência Social, além das funções naturais do Ministério Público, 

possibilitará que muitos abusos, deixem de acontecer. E esse papel fiscalizador 

independe de ser o assistido filiado ou não à previdência social. 

A última faceta da assistência social é a instituição da defesa de 

direitos, que visa garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões 

socioassistenciais (art. 2º, inciso III, Lei nº 8.472/93).   

Em caso de violações ou desrespeito, em razão da situação de 

hipossuficiência, estará garantida a defesa dos direitos administrativa ou 

judicialmente.  

O direito de defesa já era assegurado constitucionalmente (art. 5º, 

LV), com todos os instrumentos colocados à disposição da sociedade, mas, aqui, o 

legislador infraconstitucional dirigiu a instituição de defesa dos direitos, relacionados 

ao exercício específico do direito à assistência social.  

Dessa forma, a legislação previu que as entidades e organizações 

de assistência social, além de prestarem atendimento e assessoramento, podem 

prestar serviços de defesa e garantia de direitos, desde que seja, de forma 

continuada, permanente e planejada, bem como lhes são permitidos executar 

programas e projetos voltados, prioritariamente para a defesa e efetivação dos 

direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania, 

enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de 

defesa de direitos, dirigidos ao público da política de assistência social (art. 3º, § 3º 

da Lei 8.742/93).  
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1.3 OS PRINCÍPIOS55 DA SEGURIDADE SOCIAL56  

A seguridade pode ser conceituada “como um sistema de proteção 

social, prevista na Constituição Federal/88, que objetiva proteger a todos, nas 

situações geradoras de necessidades, por meio de ações de saúde, previdência e 

assistência social”.57  

O Estado, por sua vez, tem o dever constitucional de atender aos 

ditames sociais e garantir a dignidade da pessoa humana, como razão de ser da 

República Federativa do Brasil, conforme disposto no art. 1º, inciso III, da 

Constituição Federal.  

Entre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil 

estão a erradicação da pobreza e da marginalização, bem como a redução das 

desigualdades sociais e regionais. O sistema da seguridade social foi idealizado, 

exatamente para propiciar que esses objetivos sejam alcançados e que exista uma 

efetiva valorização da pessoa humana. 

O sistema protetivo brasileiro adotado pela Constituição Federal de 

1988 teve inspiração no modelo de seguridade social, de autoria de Willian Henry 

Beverigde58, já mencionados no item 1.1. dessa dissertação. Sabemos que esse 

___________________________________________________________________ 

55Dworkin distingue regras de princípios. As regras estão pautadas na incidência do tudo ou nada, 
enquanto os princípios, diferentemente, ostentam uma dimensão de peso e relativos a direitos. Para o 
autor, às vezes as regras e os princípios podem desempenhar papéis bastante semelhantes e a 
diferença entre eles reduz-se quase a uma questão de forma. Alerta que o princípio é “um padrão que 
deve ser observado, não porque vá promover ou assegurar uma situação econômica, política ou 
social considerada desejável, mas porque é uma exigência de justiça ou equidade ou alguma outra 
dimensão da moralidade.” Levando os direitos a sério. Trad. Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: 
Martins Fontes, 2007, p. 36-39.  
Princípios são mandamentos de otimização em face de possibilidades jurídicas e fáticas, não 
proíbem, permitem ou exigem algo em termos de “tudo ou nada”. CANOTILHO, José Joaquim 
Gomes. Direito Constitucional. 6. ed., 2ª reimpressão. Coimbra: Livraria Almedina, 1996, p. 534.  
Exigem que algo seja realizado na maior medida possível uma vez que eles não contêm um 
mandamento definitivo, mas apenas prima facie, representando razões que podem ser afastadas por 
razões antagônicas, não dispondo de extensão de seu conteúdo em face dos princípios colidente, o 
que não acontece com as regras. ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentai. Trad. Virgílio 
Afonso da Silva. 2008, p. 103-104. 
56Historicamente a expressão “seguridade social” foi usada por Arnaldo Süssekind na obra 
Previdência Social Brasileira. Rio de Janeiro: Freitas Bastos. 1955, p. 43-45. Evaristo de Moraes Filho 
a utiliza a partir de 1971, conforme noticia em “A ordem social num novo texto constitucional. São 
Paulo: LTr, 1986, p. 38-39. 
57PIERDONÁ, Zélia Luiza. Dicionário Brasileiro de Direito Constitucional. Coord. Geral Dimitri 
Demoulis. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 344. 
58Esse relatório foi publicado em dezembro de 1942, na Inglaterra e traduzido para o português, com 
publicação em 1943. 
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modelo universal visava combater a miséria e a pobreza, da Inglaterra, que estava 

se reerguendo das inúmeras guerras sofridas no passado. 

Os princípios desse sistema nortearam toda a construção da 

seguridade social brasileira e levaram a uma política que buscasse o pleno 

emprego. Para Heloisa Hernandes Derzi a seguridade delineada por Beveridge era 

um dos instrumentos de libertação das necessidades.59 

No sistema brasileiro os princípios genéricos da seguridade social 

estão no parágrafo único do art. 194, da Constituição Federal, a saber: 

universalidade da cobertura e do atendimento; uniformidade e equivalência dos 

benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; seletividade e distributividade 

na prestação dos benefícios e serviços; irredutibilidade do valor dos benefícios; 

equidade na forma de participação no custeio; diversidade da base de financiamento 

e, por fim, caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão 

quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos 

aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Além desses, integram a 

seguridade o custeio prévio e a solidariedade. 

Eles serão considerados como ponto de partida para a interpretação 

das regras positivadas da assistência social, saúde e previdência social. É 

necessário estudar a seguridade social, a fim de conhecê-la e delimitá-la e “integrar 

as diversas normas que disciplinam a matéria em estudo com as diretrizes que, no 

Texto Magno, surgem como filhas legítimas do referido objetivo geral”.60 

A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como 

objetivo o bem-estar e a justiça sociais61. A seguridade é um dos instrumentos 

___________________________________________________________________ 

59DERZI, Heloisa Hernandez. Os benefícios da pensão por morte: regime geral de previdência social. 
São Paulo: Lex, 2004, p. 80. A autora menciona na p. 84 da obra mencionada que a seguridade 
social é um princípio ético-social fundante do Estado do Bem-estar. 
60BALERA, Wagner. Noções preliminares de direito previdenciário. São Paulo: Quartier Latin, 2004, p. 
81. 
61Ricardo Torres alerta que essa palavra é bem ambígua, pois pode significar a justiça nas relações 
de trabalho ou estar relacionada com a redistribuição geral da riqueza social. O autor afirma que há 
três teorias sobre a operacionalização da teoria da justiça social: primeira, a de redistribuição de 
renda seria obtida pelo processo social espontâneo, baseado no desenvolvimento econômico; 
segundo, na transferência de recurso da classe rica para a pobre, de modo que a totalidade dos 
indivíduos de renda mais baixa venham a enriquecer; e a terceira é a de que certas instituições 
sociais, como a igreja, sindicatos, empresas, entidades não governamentais participam do processo 
social. Aduz ainda o autor que a perversidade da ideologia desenvolvimentista enfraqueceu a crença 
na justiça social: “nos países atrasados como o Brasil postergou-se a redistribuição de rendas em 
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constitucionais para realizar esses objetivos. Assim, as ideias que a embasarão 

serão: a valorização do trabalho e a busca do pleno emprego (arts. 1º, inciso IV e 

193 da CF); a realização da justiça social, com uma redistribuição mais justa da 

renda nacional (arts. 3º e 193 da CF) e como corolário, a busca do bem estar social, 

com a integração dos mecanismos preventivos, reparadores e integradores das 

necessidades vitais da pessoa (arts. 3º, inciso IV, 193, 196, 201 e 203 da 

Constituição Federal).62 

Importante salientar que nessa seara, o ser humano tem infinitas 

necessidades materiais. Juridicamente, o Estado, na busca precípua da realização 

de seus fins, necessita conhecê-las, delimitá-las, estabelecer critérios de ordenação 

e, por fim, normatizá-las. Celso Antonio Bandeira de Mello afirmou que, no momento 

em que se constitucionalizam regras reconhecedoras das necessidades sociais 

como verdadeiro acervo histórico, moral, jurídico e cultural de um povo, o Estado 

passaria a ser guardião desses direitos sociais, assumindo o dever de agir, 

viabilizando meios idôneos para superá-las.63 

Por essa razão a mera existência de um sistema protetivo integrado 

pelas três áreas: saúde, previdência e assistência social, com instrumentos e meios 

hábeis, para que se atinja os objetivos constitucionais, não implicará em se atender 

a todas as necessidades humanas, mas em se fazer escolhas racionais, atendendo 

o máximo possível, de modo progressivo, e buscando a potencialização máxima, na 

conformidade dos recursos disponíveis. 

 

1.3.1 Universalidade de cobertura e do atendimento  

A universalidade pressupõe que o Estado garantirá a todos um 

mínimo indispensável a uma vida digna. Esse princípio “dá um começo lógico à 

___________________________________________________________________ 
 

nome da necessidade do desenvolvimento econômico”, pois se acredita que era necessário primeiro 
crescer, para depois dividir e conclui “o bolo não cresceu e dele só comeram os mais próximos e os 
mais sabidos”. TORRES, Ricardo Torres. A cidadania multidimensional na era dos direitos. In: Teoria 
dos Direitos Fundamentais. Org. Ricardo Lobo Torres, 2. ed., rev. e atualizada. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001, p. 274-277. Ver também a obra de RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. Trad. 
Jussara Simões. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 
62DERZI, Heloisa Hernandez. Os benefícios da pensão por morte: regime geral de previdência social. 
São Paulo: Lex Editora. 2004, p. 88. 
63BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Eficácia das Normas Constitucionais sobre Justiça Social. In 

Revista de Direito Público, vol. 14 nº 57/58, Jan/Jun. 1981, p. 233-256. 
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enumeração das diretrizes constitucionais”64 e, “por isso, o princípio da 

universalidade é intrínseco à seguridade, na medida em que cabe ao Estado e à 

sociedade garantir a todos o mínimo necessário”65. 

A universalidade de cobertura visa a atingir as situações de risco ou 

situações de vida que serão protegidas, ou seja, todas as contingências que podem 

gerar necessidades, que é o objeto da seguridade social. É a dimensão objetiva do 

princípio. A universalidade de atendimento diz respeito ao sujeito ou titular do direito 

da prestação social. É a “dimensão subjetiva do princípio”.66  

Marly Antonieta Cardone, que utiliza a expressão “segurança social” 

em vez de “seguridade social”, sintetiza de modo feliz esse princípio ao dizer: 

Se a assistência social, nos regimes em que o sistema não é de 
segurança social, não concede direitos subjetivos àquelas pessoas 
não cobertas pelo seguro social e só as socorre após a queda em 
estado de indigência, não restam dúvidas de que apenas uma 
cobertura universal pode dar segurança. Está implícito que só se 
considera que há cobertura quando o sistema outorga direitos, que 
seriam direitos subjetivos públicos, a serem pleiteados do Estado ou 
da entidade que administra a segurança nacional.67 

Como ferramenta para a eliminação de desigualdades e, por 

conseqüência, da miséria, segundo Marcus Orione Gonçalves Correia, o princípio da 

universalidade, na seguridade social,  

Agasalha todas as pessoas que dela necessitem (universalidade 
subjetiva) ou que possam vir a necessitá-las nas situações 
socialmente danosas (universalidade objetiva), ou seja, 
eventualidades que afetem a integridade física ou mental dos 
indivíduos, bem como aquelas que atinjam a capacidade de 
satisfação de suas necessidades individuais e de sua família pelo 
trabalho.68 

É importante frisar que, embora o princípio assegure a 

universalidade de atendimento, isso não significa dizer que, toda e qualquer pessoa 

vai ter direito aos benefícios previdenciários.  É cediço que a Previdência Social tem 
___________________________________________________________________ 

64BALERA, Wagner. Noções preliminares de direito previdenciário. São Paulo: Quartier Latin, 2004, p. 
82. 
65PIERDONÁ, Zélia Luiza. A proteção social na Constituição de 1988. Revista de Direito Social nº 28. 
Notadez, Porto Alegre, 2007, p. 15. 
66PIERDONÁ, Zélia Luiza. A proteção social na Constituição de 1988. Revista de Direito Social nº 28. 
Notadez. Porto Alegre, 2007, p. 15. 
67CARDONE, Marly Antonieta. Previdência, assistência, saúde: o não trabalho na Constituição de 
1988. São Paulo: LTr, 1990, p. 29. 
68CORREIA, Marcus Orione Gonçalves; CORREIA, Érica Paula Barcha. Curso de Direito da 
Seguridade Social. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 60. 
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caráter contributivo e, por esta razão, somente aqueles que contribuírem para o 

sistema é que terão direito aos benefícios. Para a assistência social vale a mesma 

regra, pois nem todos que estão em necessidade serão atendidos, porque o Estado 

poderá selecionar e exigir requisitos para a entrega do benefício ou serviço 

assistencial. Mas a previdência social e a assistência social, juntas, permitem a 

universalização das vulnerabilidades sociais. 

A saúde é garantida a todos, independentemente de contribuição. O 

pressuposto da previdência social é a atividade laborativa. Se a pessoa tiver 

ausência ou diminuição dessa capacidade, o modelo destinará a proteção social em 

forma de benefícios e serviços, em decorrência dos riscos sociais. 

A assistência social foi inspirada no modelo beveridgiano, que 

objetiva tornar, se possível, o indivíduo apto para o mercado de trabalho, 

desfrutando, desse modo, da proteção fornecida pelo subsistema da previdência 

social. Sob a ótica da proteção social, a assistência social serviria para atender às 

necessidades que não fossem satisfeitas pelo seguro. 

No sistema brasileiro, nos termos da redação contida na 

Constituição Federal, ela deverá fornecer o mínimo indispensável à manutenção da 

dignidade humana, para aqueles que estão em situação de vulnerabilidade.  

Nesse diapasão, ainda protegerá a família, a maternidade, a velhice, 

adolescência, a infância carente e as pessoas com deficiência. O sistema é 

universal: se ele não tiver a proteção social da previdência social e estiver 

impossibilitado de se manter, ou de ser mantido por sua família e em situação de 

necessidade, será amparado pela assistência social.  

 

1.3.2 Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às 

populações urbanas e rurais 

Esse princípio determina que a igualdade dos eventos cobertos, 

tanto em relação aos critérios definidores do seu valor quanto às prestações 

concedidas, devem ser equivalentes para as populações urbanas e rurais. Essa 

equivalência estará diretamente relacionada, na previdência social, com a forma de 

custeio de cada um deles, que poderá ter disciplinamento diferente. 



 

34 
 

O constituinte se pautou, ao redigir esse inciso, nas reminiscências 

históricas, nas quais o trabalhador rural, para efeito previdenciário, era 

desprestigiado em relação ao trabalhador urbano, mesmo sendo sujeito de riscos 

sociais. Isso não mais acontece. Atualmente há uma equivalência de prestações 

entre o rural e o urbano, integrando, em um único sistema, toda a população do 

Brasil.69 

Sérgio Pinto Martins ainda critica o uso da expressão “populações 

rurais e urbanas” por entender que a “equivalência deveria ser para todo o sistema, 

em um sentido mais amplo, abarcando, inclusive, os servidores civis, militares e 

congressistas”. 70 Não concordamos com essas ponderações, porque o próprio texto 

constitucional criou regimes diferenciados para essas categorias, disciplinadas no 

art. 40 – servidores civis; art. 42 e 142 - militares, com direitos e deveres que serão 

estabelecidos em seus estatutos próprios e os congressistas, que se submeterão ao 

estatuído em seus regimentos internos – arts. 51 e 52 da CF. 

O constituinte não se esqueceu das situações laborativas 

diferenciadas. No art. 195, § 8º, da Constituição Federal, encontramos uma forma de  

recolhimento especial daquelas contempladas para o trabalhador urbano. O 

produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem 

como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de 

economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade 

social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização 

da produção e farão jus aos benefícios, nos termos da lei.  

No campo da assistência social, os benefícios e serviços são 

colocados à disposição dos necessitados. A LOAS ou as resoluções do CNAS não 

podem criar situações de desigualdades entre as populações rurais e urbanas e nem 

em relação aos critérios para apuração do seu valor. Para ter a proteção social 

estatuída na LOAS basta ser necessitado, sendo indiferente ser ele do campo ou 

das zonas urbanas. Também na área da saúde há o mesmo tratamento, quer o 

cidadão resida no campo ou na cidade. 

___________________________________________________________________ 

69BALERA, Wagner. Noções preliminares de direito previdenciário. São Paulo: Quartier Latin, 2004, p. 
85. 
70MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da Seguridade Social. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 53. 
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1.3.3 Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios 

e serviços 

As necessidades sociais são infinitas frente aos benefícios e 

serviços que o Estado pode ofertar às pessoas. Assim, pelo princípio da seletividade 

são feitas escolhas ou seleção dos riscos, por parte do legislador infraconstitucional, 

que sejam mais abrangentes e atinjam o maior número de pessoas, fixando-se o rol 

de prestações. Esse princípio funciona como um mitigador ao princípio da 

universalidade da cobertura, pois o legislador deverá fazer a opção, de tal modo que 

“dispense um tratamento desigual, aos desiguais, na exata medida de suas 

desigualdades”.71 Devemos estender essa mitigação também para o campo da 

universalidade de atendimento, pois escolhas deverão ser feitas das etapas e 

selecionados os riscos sociais a serem atendidos, de tal forma que seja atingido 

grupos específicos. 

Zélia Luiza Pierdoná sustenta que esse princípio revela uma 

contenção provisória, uma vez que o “legislador infraconstitucional, 

discricionariamente, deverá escolher etapas, selecionando os riscos sociais que 

serão cobertos por prestações”.72  

A seleção dos riscos acima, bem como as condições de concessão 

e clientela que será protegida, é de escolha política do legislador, segundo “as 

possibilidades econômico-financeiras do sistema de seguridade social”.73 A lei é que 

disporá sobre quais pessoas os serviços e benefícios serão estendidos. Seleciona-

se para poder distribuir.74 

Mas essa discricionariedade por parte do legislador não é total, uma 

vez que está limitada pelo próprio comando constitucional. Devem ser aquelas 

vulnerabilidades relacionados à velhice, à doença, à invalidez, à maternidade, à 

família, à adolescência etc., os quais, por si sós, são extremamente amplos. O 

legislador constituinte determina que sejam priorizadas as camadas populacionais 

___________________________________________________________________ 

71UGATTI, Uendel Domingues. O princípio constitucional da contrapartida na seguridade social. São 
Paulo: Ltr, 2003, p. 40. 
72PIERDONÁ, Zélia Luiza. A proteção social na Constituição de 1988. Revista de Direito Social nº 28. 
Notadez. Porto Alegre, 2007, p. 16. 
73Expressão usada por Sérgio Pinto Martins. Direito da Seguridade Social, 27. ed. São Paulo: Atlas. 
2009, p. 54. 
74MARTINS, Sérgio Pinto.  Direito da Seguridade Social. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 55. 
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que se encontrem em maior necessidade social, dentro do universo dos 

necessitados.75 

Por esse princípio se define o grau de proteção que competirá a 

cada um. E em seu nome pode ser exigido, no campo da assistência social, que o 

idoso, de 65 anos, ou mais, ao requerer o Benefício de Prestação Continuada, 

demonstre que não tem condições de prover a sua manutenção, nem de tê-la 

provida por sua família, e que comprove renda mensal per capita inferior a 1/4 (um 

quarto) do salário mínimo. 

Esse princípio nada mais é do que uma “tática de intervenção do 

Poder Público na busca da solução dos riscos sociais e operam como redutores ao 

vasto campo dos programas da seguridade”76, nas palavras de Wagner Balera. 

Tática, porque a conjuntura econômica pode fazer com que a seguridade se 

expanda ou, em situação adversa, o sistema pode ceder e se adaptar a 

circunstâncias diferentes. É um referencial para o sistema, que deve ser pautado 

pela flexibilidade e na capacidade de proporcionar a seguridade. 

Não existe incoerência em se falar em mitigação e a universalidade 

estudada anteriormente. A universalidade é um ideal a ser buscado e somente 

poderá ser alcançado progressivamente. O sistema precisa desse princípio redutor, 

que implicará na escolha de necessidades sociais e da clientela a ser atendida, em 

cada um dos subsistemas que a integram, bem como pelo outro princípio redutor, da 

distributividade, que averiguará os graus de necessidades e os efeitos de 

redistribuição de riqueza entre os grupos sociais77, até atingir a plenitude dos seus 

objetivos, ou seja, o bem estar e a justiça social, estampadas no art. 193 da 

Constituição Federal. 

Segundo Wagner Balera: 

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 na norma jurídica. 

___________________________________________________________________ 

75UGATTI, Uendel Domingues. O princípio constitucional da contrapartida na seguridade social. São 
Paulo: Ltr, 2003, p. 40. 
76BALERA, Wagner. Noções preliminares de direito previdenciário. São Paulo: Quartier Latin, 2004, p. 
86. 
77COSTA, José Guilherme Ferraz. Seguridade Social & Incentivos Fiscais. Curitiba: Juruá. 2007, p. 
47. 
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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. 

Novas circunstâncias poderão exigir a definição de outro plano tático 
e a fixação de outras prestações, com valores diferenciados, a fim de 
que se realize, em plenitude, a igualdade de cobertura e do 
atendimento.78  

A justiça distributiva, segundo Alinne Arquette Leite Novais, regula 

as “ações da sociedade política em relação ao cidadão e tem por objetivo a justa 

distribuição dos bens públicos: honras, riquezas, encargos sociais e obrigações”.79 

Por sua vez, Marisa Ferreira dos Santos afirma que a mesma “impõe que a escolha 

recaia sobre as prestações, que, por natureza, tenham maior potencial distributivo”.80 

O Benefício da Prestação Continuada é exemplo de aplicação do 

princípio da seletividade, pois somente é dirigido para idosos e pessoas com 

deficiência, que preencham as condições estampadas na lei. Outros programas são 

dirigidos para crianças e adolescentes, permitindo uma melhor focalização e 

eficiência em relação ao perfil daqueles que recebem a assistência. 

A assistência social é um direito que propiciará, por políticas 

públicas, benefícios e serviços para aqueles que dela necessitar e o Estado tem o 

“poder-dever de estabelecer os meios e instrumentos pelos quais poderá atingi-los, 

além de ordená-los e normatizá-los”.81 As necessidades são imensas, mas os meios 

para que estas sejam eliminadas ou diminuídas são restritos.  

 

1.3.4 Princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios 

Fez parte da história de nosso país a corrosão dos valores pagos, 

seja em forma de salários ou em forma de benefícios. Para evitar essa situação, o 

constituinte expressamente previu a irredutibilidade do valor dos benefícios e, 

___________________________________________________________________ 

78BALERA, Wagner. Sistema de Seguridade Social. 4. ed. São Paulo: LTr. 2006, p. 21. 
79NOVAIS, Alinne Arquette Leite. A justiça social em Aristóteles, Kant e Rawls. In: Revista de Direito 
Constitucional e Internacional. Ano 12.  jan-março, nº 46, São Paulo: RT, 2004, p. 213. 
80SANTOS, Marisa Ferreira dos. Direito Previdenciário. 6. ed., reformulada, vol. 25. São Paulo: 
Saraiva, p. 18. 
81DERZI, Heloisa Hernandez. Os benefícios da pensão por morte: regime geral de previdência social. 
São Paulo: Lex, 2004, p. 72. 
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especificamente para os benefícios previdenciários, assegurou o reajustamento para 

preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, na forma da lei (art. 201, § 4º). 

A irredutibilidade do valor dos benefícios é uma garantia, mas para 

preservar o valor nominal ou o valor real dos benefícios? Duas correntes surgiram 

acerca dessa questão. Autores como Fábio Zambitte Ibrahim82, Italo Romano 

Eduardo83, Marcelo Leonardo Tavares84 e Marly Antonieta Cardone85 são partidários 

da preservação do valor real, enquanto que Daniel Machado Rocha86 e Sérgio Pinto 

Martins87 se posicionam pela irredutibilidade do valor nominal. A primeira corrente se 

fundamenta na perda do poder aquisitivo dos benefícios, que são corroídos pela 

inflação e que precisam ser reconstituídos ao status quo.  A segunda corrente se 

pauta na impossibilidade da diminuição do valor do benefício, percebido pelo 

segurado. É salutar mencionar que a irredutibilidade do valor dos benefícios está 

relacionada com o valor nominal e que não se confunde com a manutenção do valor 

real dos benefícios previdenciários. 

Outra visão da questão é agregada por Uendel Domingues Ugatti. 

Alega que as prestações percebidas pelo segurado, no caso da previdência, têm 

natureza alimentar, e por essa razão constituem dívida de valor, não podendo sofrer 

desvalorização, a fim de que o poder de compra seja mantido. Não é admissível, 

para ele que exista essa perda, pois a seguridade social, no seu entender, visa 

garantir o mínimo vital, e se a regra não for obedecida, se criaria submínimos, em 

flagrante desrespeito à sua função primordial.88 

Também se posiciona pela irredutibilidade do valor nominal a autora 

Zélia Luiza Pierdoná e postula que, em relação à manutenção do valor real “não 

encontrará fundamento de validade, na Constituição, o indexador fixado pelo 

legislador que não preservar o valor real do benefício previdenciário” e, ainda, frisa 
___________________________________________________________________ 

82IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. 12. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2008, p. 
58. 
83EDUARDO, Ítalo Romano e outro. Curso de Direito Previdenciário. 5. ed. Rio de Janeiro: Elservier, 
2008, p. 20. 
84TAVARES, Marcelo Leonardo. Direito Previdenciário. 6. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 5. 
85CARDONE, Marly Antonieta. Previdência, assistência, saúde: o não trabalho na Constituição de 
1988. São Paulo: LTr. 1990, p. 31. 
86ROCHA, Daniel Machado e outro. Comentários à lei de benefícios da previdência social. 6. ed. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado,  ESMAFE, 2006, p. 40. 
87 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da Seguridade Social. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 78. 
88UGATTI, Uendel Domingues. O princípio constitucional da contrapartida na seguridade social. São 
Paulo: Ltr, 2003, p. 41. 



 

39 
 

que, a “manutenção do valor real é dirigida apenas a uma das áreas da seguridade 

(previdência social), e a irredutibilidade do valor dos benefícios destina-se a toda a 

seguridade social.”89 

Segundo Wagner Balera, partidário da corrente pela irredutibilidade 

dos valores - real e monetário -, ao se assegurar a irredutibilidade do valor dos 

benefícios, a Constituição prestigia a “garantia individual que protege o direito 

adquirido” e “a modificação unilateral do direito” [...] “criaria a desordem social”. 

Conclui pontuando que: 

Os benefícios são prestações pecuniárias que não podem sofrer 
modificações nem em sua expressão quantitativa (valor monetário), 
nem em sua expressão qualitativa (valor real). 

A fim de que essa diretriz se cumpra, é necessário que a legislação 
estabeleça o adequado critério de aferição do poder aquisitivo do 
benefício. Poder aquisitivo que, se vier a ser reduzido, deve de 
pronto ser recomposto mediante reajustamento periódico do valor da 
prestação devida.90 

Devemos mencionar que a constituição federal assegura somente 

para os benefícios previdenciários, o reajustamento dos benefícios para preservar, 

em caráter permanente, o valor real, na forma da lei (art. 201, § 4º). Nada foi 

preceituado para o reajustamento dos benefícios assistenciais. 

A questão foi objeto de Recurso Extraordinário e o Supremo Tribunal 

Federal se filiou à corrente da irredutibilidade do valor nominal. Como afirmou Sérgio 

Pinto Martins, “a jurisprudência do STF se firmou em que a irredutibilidade é a 

nominal e não a real, que envolve o que se pretende receber, para que não haja 

perda do poder aquisitivo em decorrência da inflação”91 e, ainda, condicionada à lei 

ordinária.92 

___________________________________________________________________ 

89PIERDONÁ, Zélia Luiza. A proteção social na Constituição de 1988. Revista de Direito Social nº 28. 
Notadez, Porto Alegre, 2007, p. 17. 
90BALERA, Wagner. Sistema de Seguridade Social. 4. ed. São Paulo: LTr. 2006, p. 21. 
91MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da Seguridade Social, 23. ed. 2006. São Paulo: Atlas, p. 55. 
92Previdência social. Irredutibilidade do benefício. Preservação permanente de seu valor real. - No 
caso não houve redução do benefício, porquanto já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido 
de que o princípio da irredutibilidade é garantia contra a redução do “quantum” que se recebe, e não 
daquilo que se pretende receber para que não haja perda do poder aquisitivo em decorrência da 
inflação. - De outra parte, a preservação permanente do valor real do benefício - e, portanto, a 
garantia contra a perda do poder aquisitivo - se faz, como preceitua o artigo 201, § 2º, da Carta 
Magna, conforme critérios definidos em lei, cabendo, portanto, a esta estabelecê-los. Recurso 
Extraordinário não conhecido. (STF, RE 263252/PR, Rel. Min. Moreira Alves, 1ª Turma, DJU 
23/06/2000). Acórdãos nesse sentido: RE 240567, RE 238093, RE 251646, RE 251771, RE 253245, 
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Na seara da assistência social, o valor do benefício recebido pela 

família, no programa de transferência de renda Bolsa Família, pode variar entre 

R$32,00 a R$ 306,00 reais, valores nominais que não poderão ser diminuídos. O 

mesmo não acontece com o Benefício de Prestação Continuada. Esse benefício 

paga um salário mínimo, que, por sua vez, é submetido a reajustes periódicos, para 

lhe garantir a preservação do poder aquisitivo. 

 

1.3.5 Princípio da equidade na forma da participação do custeio  

Esse princípio relaciona-se com o custeio da seguridade e “na 

equidade, deve ser considerada a capacidade contributiva do sujeito passivo da 

obrigação”.93 É por meio desse princípio que teremos a “dimensão específica da 

isonomia no campo do custeio da seguridade social”.94 

A sociedade deve definir, nas palavras de Wagner Balera, “quais os 

recursos financeiros que pretende destinar a essa empreitada”. É necessário 

encontrar “a justa proporção entre as quotas com que cada um dos atores sociais irá 

contribuir para a satisfação da seguridade social” [...] conformando o esquema das 

contribuições ao critério da isonomia entre os diferentes contribuintes.95 Em outras 

palavras, “a Constituição quer que, exata e precisamente, o legislador retire recursos 

de quem os tem, para dar àqueles que não os têm”.96 

Deve-se apreciar, em um primeiro momento, a capacidade 

contributiva do sujeito passivo da obrigação, seja ele trabalhador ou empregador, 

dos demais segurados da previdência social, bem como de toda a sociedade e 

encontrar cotas justas proporcionais para cada um deles.  

Mas não é somente a capacidade contributiva que deve ser 

analisada no princípio em questão. Para Uendel Domingues Ugatti o legislador 

___________________________________________________________________ 
 

RE 239645, RE 266361, RE 265179, RE 265643, RE 270090, RE 270223, RE 270816, RE 239672, 
RE 280680, RE 283039. 
93PIERDONÁ, Zélia Luiza. A proteção social na Constituição de 1988. Revista de Direito Social nº 28. 
Notadez. Porto Alegre, 2007, p. 16. 
94BALERA, Wagner. A contribuição social sobre o lucro. Revista de Direito Tributário nº 67. São 
Paulo: Malheiros, 1996, p. 300. 
95BALERA, Wagner. Noções preliminares de direito previdenciário. São Paulo: Quartier Latin, 2004, p. 
89. 
96ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, 
p. 184. 
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deverá observar, também, o princípio da contrapartida, bem como se os princípios 

do primado do trabalho, bem estar e justiça social estão sendo cumpridos.97 Assim, 

diz o autor, mesmo que diversas empresa possuam a mesma capacidade 

contributiva, a equidade no custeio “permite o legislador ordinário a instituição de 

alíquotas diferenciadas para as empresa que de forma efetiva prestigiem o primado 

do trabalho, bem estar e justiça social”.98 E, “sendo distintas as situações 

econômicas das categorias sociais, impõe igual distinção às contribuições”.99 

 A equidade na forma de participação de custeio, segundo Zélia 

Luiza Pierdoná, “não reduz apenas na apreciação da capacidade contributiva”, mas 

que devem ser acrescidas, as especificidades relacionadas com o sistema de 

seguridade social, pois o sistema comporta algumas situações diferenciadas. Essas 

especificidades são: observância da relação entre a contribuição e as prestações, 

devendo ser estabelecidas contribuições segundo o risco apresentado pelo 

contribuinte; se maior o risco social, maior deverá ser a contribuição e a utilização da 

mão de obra.100  

Em relação à utilização da mão-de-obra, relembra a autora, a 

redação do texto constitucional, expressamente preceitua essas especificidades, a 

saber: 

Art. 195, § 9° - As contribuições sociais previstas no inciso I do caput 
deste artigo poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas, 
em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão-de-
obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de 
trabalho. [...] (com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 47, 
de 2005) 

Art. 201, III – proteção ao trabalhador em situação de desemprego 
involuntário. 

 

___________________________________________________________________ 

97UGATTI, Uendel Domingues. O princípio constitucional da contrapartida na seguridade social. São 
Paulo: Ltr. 2003, p. 42-43. 
98UGATTI, Uendel Domingues. O princípio constitucional da contrapartida na seguridade social. São 
Paulo: Ltr, 2003, p. 44. 
99UGATTI, Uendel Domingues. O princípio constitucional da contrapartida na seguridade social. São 
Paulo: Ltr, 2003, p. 43. 
100PIERDONÁ, Zélia Luiza. A proteção social na Constituição de 1988. Revista de Direito Social nº 28. 
Notadez, Porto Alegre, 2007, p. 18. 
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1.3.6 Princípio da diversidade da base de financiamento 

A palavra diversificar significa a possibilidade de se utilizar outras 

bases, além da folha de pagamento, uma vez que “somente esta já não é suficiente 

para custear a totalidade dos benefícios da seguridade social”.101 

O sistema previdenciário adotado pelo modelo brasileiro estava 

baseado, originalmente, no modelo de custeio do Seguro Social alemão de 

Bismarck, em que a captação de recursos era diretamente relacionada com as 

remunerações do trabalho, contribuindo, tanto o empregador como o trabalhador.102 

Com o texto constitucional de 88 ocorreu uma ampliação do sistema protetivo e uma 

formulação de uma sólida base financeira, de modo a realizar com eficiência o 

desempenho de sua missão constitucional.  

A diversidade da fonte de recursos, para Wagner Balera, pode ser 

decomposta em dois elementos: o objetivo, que é a diversificação dos fatos que 

gerarão contribuições sociais, e o subjetivo, relativa a pessoas naturais ou jurídicas 

que verterão as contribuições.103 Expressa, de algum modo, “a redistribuição interna 

de recursos que, como vasos comunicantes, parte de um dos setores da sociedade 

(o menos carente) para o outro (o mais carente)”.104 

Dessa forma, a Constituição Federal prevê dois modos para o 

custeio da seguridade: o modo direto, a ser realizado por meio da arrecadação das 

contribuições sociais, sob responsabilidade das empresas (ou a ela equiparadas - 

art. 195, inciso I, alíneas “a” e “b”) e dos trabalhadores (e demais segurados, art. 

195, inciso II). Não só os empregadores, aposentados, trabalhadores, a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão financiar a seguridade social, 

mas, sim, toda a sociedade, de forma direta – por meio de contribuições. 

O modo indireto ocorrerá por meio de receitas do orçamento fiscal 

(art. 195, “caput”), através da dotação orçamentária dos entes federativos.105 Será 

___________________________________________________________________ 

101PIERDONÁ, Zélia. Contribuições para a Seguridade Social. São Paulo: LTR, 2003, p. 59. 
102PIERDONÁ, Zélia Luiza. A proteção social na Constituição de 1988. Revista de Direito Social nº 28. 
Notadez, Porto Alegre, 2007, p. 18. 
103BALERA, Wagner. Noções preliminares de direito previdenciário. São Paulo: Quartier Latin, 2004, 
p. 92. 
104BALERA, Wagner. Noções preliminares de direito previdenciário. São Paulo: Quartier Latin, 2004, 
p. 120. 
105UGATTI, Uendel Domingues. O princípio constitucional da contrapartida na seguridade social. São 
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efetivada com os recursos que sairão dos orçamentos da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e Municípios, “incluindo-se nesta destinação, também, parcela dos 

recursos dos concursos de prognósticos promovidos pelo Poder Público”.106 

A constituição ainda prevê a criação de outras fontes de custeio, por 

meio de lei complementar (art. 195, § 4º c.c. art. 154, I), visando à expansão e 

ampliação do sistema da seguridade social, bem como a contribuição do importador 

de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar (art. 195, I, c; III e 

IV da CF).  

Em nível infraconstitucional a Lei Complementar nº 84/1994 

inicialmente instituiu a fonte de custeio para a manutenção da Seguridade Social, na 

forma do § 4º do art. 195 da Constituição Federal. Posteriormente essa lei foi 

revogada pela Lei nº 9.878,  de 26 de novembro de 1999. 

 

1.3.7 Princípio da gestão democrática da seguridade social 

A seguridade deve se pautar pela participação da sociedade civil na 

sua administração. Institui esse princípio que os trabalhadores, os empregadores, os 

aposentados - destinatários do sistema - e o Governo, devem estar juntos 

deliberando nos órgãos colegiados, para fazerem uma gestão, em caráter 

democrático e descentralizado. O Estado Democrático de Direito pressupõe a 

existência de uma vontade política, pautada pelo respeito daqueles que tomam as 

decisões. Daí a razão do constituinte em determinar que a seguridade tenha 

diversos participantes (os destinatários), representando setores e posições 

diferentes.107 

Em obediência a esse princípio foi criado o Conselho Nacional de 

Seguridade Social - CNSS, que existiu no período de 1991 a 1999 como órgão 

___________________________________________________________________ 
 

Paulo: Ltr, 2003, p. 44. 
106Concordamos com Zélia Pierdoná quando afirma que ao concurso de prognósticos realizados pelos 
órgãos do Poder Público, não configura uma contribuição, em sentido técnico-jurídico do termo, mas 
apenas uma forma indireta de custeio, em razão de tratar de recursos do Poder Público sendo 
destinados à seguridade social. In PIERDONÁ, Zélia Luiza. Contribuições para a seguridade social. 
São Paulo: LTr, 2003, p. 85 e 62. 
107O art. 10 da Constituição Federal preceitua: 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. 
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central de planejamento, formulação, coordenação e supervisão da seguridade 

social. A extinção desse conselho foi, na expressão de Wagner Balera, o último grau 

de misericórdia, uma vez que foi “decepada” a cabeça da estrutura colegiada.108 

É fundamental para a centralização orgânica do sistema, que esse 

conselho seja reintroduzido pela legislação, passando a estruturar dessa forma, as 

ações de saúde, previdência e assistência social. Desde 2007 que tramita no 

Senado Federal o projeto de Lei nº 178, do Senador Paulo Paim, que trata da gestão 

quadripartite da seguridade social, a cargo dos trabalhadores, dos empregadores, 

dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados, o qual recriará um novo 

Conselho Nacional de Seguridade Social. Até setembro de 2011 o projeto estava na 

Relatoria, sem qualquer parecer. 

Na mesma época da criação do CNSS foi criado o Conselho 

Nacional de Previdência Social – CNPS, pela Lei nº 8.213, de 24.07.1991, como 

órgão superior de deliberação colegiada. Sua composição se faz por seis 

representantes do Governo Federal e nove representantes da sociedade civil, 

sendo: a) três representantes dos aposentados e pensionistas; b) três 

representantes dos trabalhadores em atividade; e c) três representantes dos 

empregadores da União. 

O Conselho Nacional de Saúde (CNS) é instância máxima de 

deliberação do Sistema Único de Saúde – SUS. O Conselho é composto por 

representantes de entidades e movimentos representativos de usuários, entidades 

representativas de trabalhadores da área da saúde, governo e prestadores de 

serviços de saúde.  

Originalmente, esse conselho foi um dos primeiros órgãos 

consultivos da área de saúde, criado pela Lei n.° 378, de 13 de janeiro de 1937.  

Com a separação do Ministério da Saúde e da Educação Pública, o CNS foi 

regulamentado pelo Decreto n.° 34.347, de 08 de abril de 1954, para a função de 

assistir ao Ministro de Estado na determinação das bases gerais dos programas de 

proteção à saúde. Posteriormente, veio a sofrer modificações pelos Decretos n.° 

847, de 05 de abril de 1962, Decreto nº 67.300, de 30 de setembro de 1970, Decreto 

___________________________________________________________________ 

108BALERA, Wagner. Noções preliminares de direito previdenciário. São Paulo: Quartier Latin, 2004, 
p.148. 
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n.° 93.933, de 14 de janeiro de 1987. Em 28 de dezembro de 1990, a Lei n.° 8.142 

instituiu as Conferências e os Conselhos de Saúde, instâncias de Controle Social e o 

Decreto n.º 99.438, de 07 de julho de 1990, regulamentou as novas atribuições do 

CNS.109 

A partir do ano de 2003 ocorreu a ampliação dos Conselhos de 

Saúde, nas esferas estaduais e municipais, sendo criados os Conselhos Regionais, 

Conselhos Locais, Conselhos Distritais de Saúde, incluindo os Conselhos Distritais 

Sanitários Indígenas, sob a coordenação dos Conselhos de Saúde da esfera 

correspondente.110 

Compete ao CNS estabelecer as diretrizes a serem observadas na 

elaboração dos planos de saúde, em função das características epidemiológicas e 

da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa (art. 37, da Lei nº 

8.080/90). 

O Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS foi instituído 

pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, como órgão superior de 

deliberação colegiada. Têm em sua composição 18 membros, sendo 09 (nove) 

representantes governamentais111, incluindo 01 (um) representante dos Estados e 01 

(um) dos Municípios; e 09 (nove) representantes da sociedade civil, dentre 

representantes dos usuários ou de organizações de usuários, das entidades e 

organizações de assistência social e dos trabalhadores do setor, escolhidos em foro 

próprio sob fiscalização do Ministério Público Federal112. Esse Conselho é vinculado 

à estrutura do órgão, responsável pela coordenação da Política Nacional de 

Assistência Social, em todo o território nacional, que é o MDS.  

Em razão da diretriz do princípio preceituado é que ficou garantida, 

por lei, em cada esfera estadual e municipal, a criação de um conselho respectivo, 

com competência para a coordenação e execução dos respectivos programas 

assistenciais, havendo assim um comando único em cada esfera. Desse modo 

nasceram os Conselhos Estaduais de Assistência Social, o Conselho Distrital de 
___________________________________________________________________ 

109Confira histórico no site http://conselho.saude.gov.br/apresentacao/historia.htm, acessível em 
16.8.2011. 
110Primeira diretriz da Resolução do CNS nº 333 de 04.12.2003. 
111Resolução do CNAS nº 53/2007 determinou que o Poder Judiciário e o Poder Legislativo por terem 
outras atribuições constitucionais,não deveriam ter representação neste Conselho. 
112 Art. 17 da Lei nº 8.742/93 – LOAS. 
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Assistência Social e os Conselhos Municipais de Assistência Social. Esses 

conselhos são órgãos deliberativos, normativos e fiscalizadores da Política de 

Assistência Social, com a participação paritária entre governo e sociedade civil (art. 

16 da Lei nº 8.742/93). 

 

1.3.8 Princípio da descentralização administrativa 

Esse princípio preceitua que haja compartilhamento entre os entes 

federativos nos processos de tomadas de decisão. É um princípio importante para 

duas áreas da seguridade social: saúde e assistência social113. As áreas de 

assistência social114 e saúde são pautadas pela descentralização político-

administrativa e, direção única em cada esfera do governo. Na previdenciária, de 

forma diferente, apenas a União tem essa atribuição.  

Na área da assistência, o enfrentamento da pobreza será mais 

produtivo e eficaz, se for atacado diretamente no espaço territorial onde se encontra 

o necessitado, ou seja, no Município. Para que isso aconteça pela gestão 

descentralizada, se transfere para  

a periferia do sistema o poder de decisão, permitindo que os 
conselhos estaduais e municipais discutam e proponham – a partir 
da situação local, sempre peculiar, da necessidade particular daquela 
população assistida – diretivas e planos de ação.115 

 

A assistência social tem um sistema próprio de gestão, determinado 

no art. 204 da CF/88, ou seja, compete à esfera federal a coordenação e a 

elaboração das normas gerais. Já mencionamos anteriormente que a coordenação e 

a execução dos respectivos programas competem às esferas estadual e municipal, 

bem como à entidades e organizações assistenciais.  

___________________________________________________________________ 

113Art. 23, CF: II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas 
portadoras de deficiência é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios 
114Embora a Constituição Federal não estruture a Assistência Social com direção única, a LOAS 
assim determina. Vide art. 5º da Lei 8.742/93 - LOAS 
115BALERA, Wagner. Sistema de Seguridade Social. 4. ed. São Paulo: LTr, 2006, p. 24. 
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Ao descentralizar as ações para a assistência social, o constituinte 

objetivou que o sistema fosse implantado de modo eficaz e que se instituísse 

instâncias de articulação, negociação, pactuação e deliberação.  

Em cumprimento a esse mandamento foi elaborado, pelo CNAS, a 

NOBs – Norma Operacional Básica em 1997 e outra em 1998. A de 1997 teve por 

função a de conceituar 

O sistema descentralizado e participativo, estabelecendo condições 
para garantir sua eficácia e eficiência, explicitando uma concepção 
norteadora da descentralização da Assistência Social. Ademais, 
ampliou o âmbito das competências dos níveis de governo com a 
gestão da política, sem, entretanto, delimitá-las. Propôs a criação de 
uma Comissão Tripartite, de caráter consultivo, com representantes 
dos três níveis de governo, para discutir e pactuar acerca dos 
aspectos relativos à gestão da política. Dessa forma, o modelo de 
gestão foi fundado nas relações intergovernamentais, como 
estratégia capaz de revisar o papel do Estado no campo da 
Assistência Social.116 

A Normal Operacional Básica de 1998 atuou na ampliação das 

atribuições dos Conselhos de Assistência Social e 

Propôs a criação de espaços de negociação e pactuação, de caráter 
permanente, para a discussão quanto aos aspectos operacionais da 
gestão do sistema descentralizado e participativo da Assistência 
Social. Esses espaços de pactuação foram denominados de 
Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e Comissão Intergestores 
Bipartite (CIB), que passaram a ter caráter deliberativo no âmbito 
operacional na gestão da política.117 

A NOBS-SUAS de 2005 foi aprovada pela Resolução nº 130, de 15 

de julho de 2005, do CNAS, “retoma as normas operacionais de 1997 e 1998 e 

constitui o mais novo instrumento de regulação dos conteúdos e definições da 

Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004) que parametram o 

funcionamento do SUAS”.118  

As instâncias de negociação e pactuação estão estruturadas na 

Comissão Intergestores Bipartite – CIB e na Comissão Intergestores Tripartite – CIT. 

A CIB é uma instância colegiada de negociação e pactuação de gestores municipais 

___________________________________________________________________ 

116Resolução nº 130, de 15 de julho de 2005, do CNAS. Norma Operacional Básica do Sistema Único 
de Assistência Social – SUAS, 2005, p. 13. 
117Resolução nº 130, de 15 de julho de 2005, do CNAS. Norma Operacional Básica do Sistema Único 
de Assistência Social – SUAS, 2005, p. 13. 
118Resolução nº 130, de 15 de julho de 2005, do CNAS. Norma Operacional Básica do Sistema Único 
de Assistência Social – SUAS, 2005, p. 14. 
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e estaduais, como forma de viabilizar a implementação da Política de Assistência 

Social, quanto aos aspectos operacionais, apenas da gestão do Sistema Único da 

Assistência Social – SUAS, em âmbito do Estado. Os seus integrantes representam 

os interesses e as necessidades coletivas dos municípios participantes, e, segundo 

a NOB-SUAS/2005, a comissão deve ser integrada por a) 03 (três) representantes 

dos estados indicados pelo gestor estadual de Assistência Social; e b) 06 gestores 

municipais indicados pelo Colegiado Estadual de Gestores Municipais de 

Assistência Social, segundo o porte de cada município.119 

Por sua vez, a CIT120 é formada pelas três instâncias do SUAS: a 

União, representada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(MDS); os Estados, representados pelo Fórum Nacional de Secretários de Estado de 

Assistência Social (FONSEAS); e os Municípios, representados pelo Colegiado 

Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (CONGEMAS), que 

objetivam a operacionalização da gestão do sistema assistencial. Todas as decisões 

devem ser submetidas aos respectivos Conselhos de Assistência Social, após a 

devida publicação.  

Cada uma das instâncias são representadas por 5 (cinco) membros 

representando a União, indicados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome e seus respectivos suplentes; 5 (cinco) membros representando os 

Estados e o Distrito Federal, indicados pelo FONSEAS e seus respectivos suplentes 

e  5 (cinco) membros representando os municípios, indicados pelo CONGEMAS e 

seus respectivos suplentes.121 

Nessas comissões não ocorre o processo de votação e nem a 

deliberação. As pactuações só serão possíveis de serem realizadas se houver 

concordância de todos os entes envolvidos. Em havendo a concordância, a 

___________________________________________________________________ 

1192 (dois) gestores são de municípios de pequeno porte I, 1 (um) de município de pequeno porte II, 1 
(um) de município de porte médio, 1 (um) de município de grande porte e 1 (um) da capital do Estado.  
Resolução nº 130, de 15 de julho de 2005, do CNAS. Norma Operacional Básica do Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS, 2005, p. 47. 
120Por meio da Resolução nº 7, do CIT, foi aprovado o protocolo de gestão integrada de serviços, 
benefícios e transferência de rendas, buscando maios articulação entre os serviços socioassistenciais 
e os benefícios monetários. 
121Resolução nº 130, de 15 de julho de 2005, do CNAS. Norma Operacional Básica do Sistema Único 
de Assistência Social – SUAS, 2005, p. 49. 
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pactuação será formalizada por meio de publicação e, logo após, serão submetidas 

às instâncias de deliberação.122 

As instâncias de deliberação estão personificadas no Conselho 

Nacional de Assistência Social, nos Conselhos Estaduais e Distrital de Assistência 

Social e nas Conferências de Assistência Social.123  

A descentralização administrativa também ocorre em relação ao 

repasse das verbas públicas assistenciais, especialmente destinadas para a gestão 

do sistema, uma vez que a União apoiará financeiramente o aprimoramento à 

gestão descentralizada dos serviços, programas, projetos e benefícios de 

assistência social, por meio do Índice de Gestão Descentralizada (IGD)124 do 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS), para a utilização no âmbito dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal (art. 12-A, da LOAS).  

Com essa postura a União visa, principalmente, medir os resultados 

da gestão descentralizada do SUAS, com base na atuação do gestor estadual, 

municipal e do Distrito Federal, bem como na articulação intersetorial. Dispõe o § 2º 

do art. 12-A da LOAS, que  

§ 2o As transferências para apoio à gestão descentralizada do SUAS 
adotarão a sistemática do Índice de Gestão Descentralizada do 
Programa Bolsa Família, previsto no art. 8o da Lei no 10.836, de 9 de 
janeiro de 2004, e serão efetivadas por meio de procedimento 
integrado àquele índice. 

Por esse mesmo critério são repassados para os municípios os 

recursos para a gestão do programa do Bolsa Família, a partir do Índice de Gestão 

Descentralizada Municipal (IGD-M). Esse é um programa que, além de envolver um 

trabalho integrado entre as áreas da saúde e educação, implica, também, em visitas 

___________________________________________________________________ 

122Item 4.3 – Deliberação – CNAS - Resolução nº 130, de 15 de julho de 2005, do CNAS. Norma 
Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, 2005, p. 50-51. 
123POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PNAS/2004 NOB/SUAS. Ministério de 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome – SNAS. Brasília, novembro 2005, p. 119-122. 
124O Índice de Gestão Descentralizada (IGD) é um indicador que mostra a qualidade da gestão 
descentralizada do Bolsa Família, além de refletir os compromissos assumidos pelos Estados e 
Municípios na sua adesão ao Programa. O índice varia entre zero e 01. Com base nesse indicador, o 
MDS repassa recursos a Estados e Municípios para a realização da gestão do Bolsa Família. Quanto 
maior o valor do IGD, maior será o valor dos recursos transferidos para o ente federado.In 
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/gestaodescentralizada/indice-de-gestao-descentralizada-igd, 
acessado em 15.06.2011. 



 

50 
 

dos assistentes sociais para a análise do cumprimento das condicionalidades e 

acompanhamento das vulnerabilidades, o que demanda custos e recursos materiais. 

Assim, o Ministério tem o controle da verba repassada e pode cobrar 

do Município a prestação de contas daquilo que recebeu. Os valores são obtidos 

com a multiplicação do índice IGD-M, alcançado pelo município, pelo valor de 

referência de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) por família beneficiária, 

incluída na folha de pagamento do Programa Bolsa Família (PBF), do mês anterior 

ao do mês de referência do cálculo, até o limite da estimativa de famílias pobres no 

município.125 

Esses recursos vão, obrigatoriamente, do Fundo Nacional de 

Assistência Social (FNAS) ao Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), na 

modalidade “fundo a fundo”, sendo depositados em conta-corrente aberta pelo 

FNAS, no Banco do Brasil, especialmente para fins de execução das atividades 

vinculadas à gestão do programa Bolsa Família.126 

Os Estados também recebem recursos do MDS, que deverão ser 

usados em ações de apoio técnico e operacional aos seus municípios, também 

voltados para a gestão do Bolsa Família e do Cadastro Único para Programas 

Sociais e devem destinar recursos financeiros aos Municípios, a título de 

participação no custeio do pagamento dos benefícios eventuais, de sua competência 

e cofinanciar, por meio de transferência automática, o aprimoramento da gestão, os 

serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito regional ou 

local.127 

Em âmbito local, os Municípios também são cofinanciadores do 

aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência 

social. Por essa razão podem executar os projetos de enfrentamento da pobreza, 

também por meios de parcerias com organizações da sociedade civil.128 

___________________________________________________________________ 

125 Dados disponibilizados no site do MDS; 
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/gestaodescentralizada/gestao-descentralizada-municipal-igd-m, 
acessado em 15.06.2011. 
126Nos termos do art. 8º da Lei nº 10.836/04. Dados disponibilizados no site do MDS; 
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/gestaodescentralizada/gestao-descentralizada-municipal-igd-m, 
acessado em 15.06.2011. 
127Art. 13, I e II da LOAS, com a nova redação da pela Lei 12.435/2011. 
128 Art., 14, VI e III, da LOAS, com a nova redação da pela Lei 12.435/2011. 
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1.3.9 Princípio do custeio129 prévio da seguridade 

A Constituição Federal apregoa, em seu art. 195, § 5º, que nenhum 

benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido, 

sem a correspondente fonte de custeio total. Não pode haver despesas, sem que 

haja os recursos necessários. É uma limitação constitucional contra os abusos 

perpetrados pelo Poder Legislativo notadamente nos anos eleitorais, quando 

criavam prestações sem que tivessem a respectiva previsão das receitas. É uma 

garantia do sistema, que Wagner Balera denomina de regra da contrapartida.130 

Também não poderá “haver entradas sem que haja a previsão das saídas, devendo 

as receitas e despesas estarem previstas no Plano de Custeio”.131 

A contrapartida é um verdadeiro axioma da seguridade social e 

Uendel Domingues Ugatti se manifesta sobre esse princípio, com as seguintes 

palavras: 

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 de 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.132 

O plano plurianual estabelece quais as metas, as prioridades, as 

diretrizes e os objetivos relacionados com os programas de duração continuada (art. 

165, § 1º). À lei de diretrizes orçamentárias compete estabelecer as metas e 

diretrizes da administração pública (art. 165, § 2º), mas apenas para o exercício 

financeiro subsequente.  

___________________________________________________________________ 

129UGATTI, Uendel Domingues. O princípio constitucional da contrapartida na seguridade social. São 
Paulo: Ltr, 2003, p. 84-100 prefere usar a expressão “princípio da contrapartida” e SANTOS, Marisa 
Ferreira dos. Princípios Constitucionais regentes da seguridade social. Revista do Tribunal Regional 
Federal da 3ª Região. São Paulo: Thomson IOB. Nº 63. Jan-fev. 2004, p. 61 prefere a expressão 
“regra da contrapartida”. 
130BALERA, Wagner. Noções preliminares de direito previdenciário. São Paulo: Quartier Latin, 2004, 
p. 123. 
131PIERDONÁ, Zélia Luiza. Contribuições para a seguridade social. São Paulo: LTr, 2003, p. 61. 
132UGATTI, Uendel Domingues. O princípio constitucional da contrapartida na seguridade social. São 
Paulo: Ltr. 2003, p. 106. 
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Toda atividade que envolver recursos precisam ter uma fonte de 

custeio e o planejamento de todas as atividades estatais se tornou uma necessidade 

absoluta. 

A Constituição Federal determina que os orçamentos da Saúde, da 

Previdência e da Assistência Social sejam elaborados de forma integrada, pois a 

seguridade, por meio de benefícios e serviços, precisa ter uma coesão e coerência. 

Zélia Luiza Pierdoná sintetiza o conteúdo ao afirmar que o princípio 

revela, ao mesmo tempo, a “capacidade de financiamento da comunidade no que 

tange às prestações de seguridade social, bem como sua decisão política, efetivada 

por meio de seus representantes, para a ampliação do sistema protetivo”.133 

A assistência social é um direito social fundamental que demanda 

obrigações prestacionais. Já afirmamos que as necessidades dos indivíduos são 

inúmeras e que deverá haver uma seleção daquelas que serão prestadas aos 

assistidos, mas que progressivamente deverá haver uma ampliação do seu objeto.  

Os serviços e benefícios são financiados por toda a sociedade e a 

ampliação do sistema e a sua manutenção dependerá da vontade política dos 

nossos representantes. Todas essas prestações geram custos, que precisam ser 

equacionados, para que em decorrência das contribuições que ingressem nos cofres 

estatais, possam ser fornecidos benefícios e serviços com qualidade. 

A qualidade é parte integrante de qualquer serviço público e o 

contribuinte/beneficiário tem o direito de assim o exigir.  

 

1.3.10 Princípio da solidariedade social  

A República Federativa do Brasil tem como objetivo fundamental a 

construção de uma sociedade justa134, livre e solidária. A solidariedade expressa no 

___________________________________________________________________ 

133PIERDONÁ, Zélia Luiza. A proteção social na Constituição de 1988. Revista de Direito Social nº 28. 
Notadez, Porto Alegre, 2007, p. 20. 
134Rawls, baseado no liberalismo político aplicado a uma estrutura de democracia constitucional, 
construiu sua teoria da justiça calcada na equidade e em dois princípios fundamentais: igualdade 
equitativa de oportunidades e justiça maximin. A sua teoria pressupõe a fraternidade e a 
solidariedade entre os contratantes, de modo a que as gerações futuras possam cumprir o pactuado 
na posição original. Propõe o princípio da poupança justa (p. 365), no dever natural previamente 
aceito de dar sustentação e promover instituições justas e das liberdades iguais (p. 365) e que o 



 

53 
 

texto constitucional tem a qualidade de uma norma, cujo comando se dirige à 

sociedade, deixando de ser puramente ética para adentrar no campo da norma 

jurídica. 

Esse comando está fundamentado nos laços parentais da 

antiguidade. Pedro Buck Avelino, após fazer regressão aos primórdios dos filósofos 

contemporâneos, sustenta que a solidariedade é diametralmente contrária ao 

individualismo.135 Para ele, são necessários dois elementos para se viver em 

sociedade: respeito ao terceiro e senso de justiça. Agrega, também, a esses 

elementos: o respeito parental e que o indivíduo se realize por meio da ajuda ao 

próximo. Em seguida, conceitua a solidariedade como sendo um  

Atuar humano, de origem no sentimento de semelhança, cuja 
finalidade objetiva é possibilitar a vida em sociedade, mediante 
respeito aos terceiros, tratando-os como se familiares o fossem; e 
cuja finalidade subjetiva é se autorrealizar, por meio da ajuda ao 
próximo.136 

A fonte da solidariedade, para Sérgio Pinto Martins, está na 

assistência social praticada remotamente, “em que as pessoas faziam uma 

assistência mútua para alguma finalidade e também com base no mutualismo, de se 

fazer um empréstimo ao necessitado”.137 Ela ocorria quando várias pessoas de um 

grupo economizavam para assegurar benefícios futuros em proveito do próprio 

grupo.  

Com a Lei dos Pobres na Inglaterra e, principalmente, a partir do 

século XIX, o direito fez a “redescoberta da solidariedade”. Ao se conceituar a 

solidariedade nos dias atuais pretende-se, com essa palavra, designar algo bem 

diferente daquela empregada na época das revoluções de 1789 e de 1848 na 

___________________________________________________________________ 
 

princípio da diferença expressa uma concepção de reciprocidade. É um princípio de benefício mútuo.  
Para ele as instituições justas devem atender às exigências da fraternidade e as desigualdades 
permitidas, de alguma forma deve contribuir para o bem estar dos menos favorecidos (p. 128). A 
“distribuição natural não é justa nem injusta; nem é injusto que se nasça em determinada posição 
social. Isso são meros fatos naturais. Justo ou injusto é o modo como as instituições lidam com esses 
fatos”. RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. Trad. Jussara Simões. São Paulo: Martins Fontes, 
2008, p. 122. 
135AVELINO, Pedro Buck. Princípio da solidariedade: implicações históricas e sua inserção na 
Constituição de 1988. In: Revista de Direito Constitucional e Internacional, nº 53, out/dez, São Paulo: 
RT, 2005, p. 245-250. 
136AVELINO, Pedro Buck. Princípio da solidariedade: implicações históricas e sua inserção na 
Constituição de 1988. In: Revista de Direito Constitucional e Internacional, nº 53, out/dez, São Paulo: 
RT, 2005, p. 250. 
137MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da Seguridade Social, 23. ed. 2006. São Paulo: Atlas, p. 51. 
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França. Segundo José Faria, “trata-se de uma nova maneira de pensar a relação 

indivíduo-sociedade, indivíduo-Estado, enfim, a sociedade como um todo”.138 

Para Ricardo Lobo Torres a solidariedade é, sobretudo, uma 

obrigação moral ou um dever jurídico, pois “penetra na idéia da justiça, ao criar o 

vínculo de apoio mútuo entre os participantes dos grupos beneficiários da 

redistribuição dos direitos sociais.” E finaliza o pensamento ao afirmar que a justiça 

social e a justiça distributiva “passam pelo fortalecimento da solidariedade, da 

mesma forma que os direitos sociais também dependem dos vínculos da 

fraternidade”.139  

A solidariedade é princípio basilar e norteador, bem como alicerce140 

da seguridade social, comando implícito no art. 195 da CF/88. Também podemos 

dizer que é “o vetor axiológico das contribuições sociais”.141 Por essa razão, toda a 

sociedade deve contribuir, independentemente do indivíduo ser beneficiário, ou não, 

dos benefícios garantidos, por meio das contribuições sociais.142 A participação dos 

fundos públicos no financiamento da seguridade social é justificado pela 

necessidade de se chegar a uma solidariedade mais extensa, que não poderia ser 

alcançada apenas com a contribuição dos beneficiários.143 

Também pode ser classificada de outra forma, segundo o tipo de 

contribuições da seguridade social, nos termos das lições de Joana Tavares da Silva 

Raposo, a saber: as contribuições incidentes sobre folhas de salários embasam a 

solidariedade de grupo; já as contribuições sobre faturamento ou lucro fundamentam 

a solidariedade genérica.144  

___________________________________________________________________ 

138FARIAS, José Fernando de Castro. A Origem do Direito de Solidariedade. Rio de Janeiro: Renovar, 
1998, p. 190. 
139TORRES, Ricardo Lobo. A cidadania multidimensional na era dos direitos. In: Teoria dos Direitos 
Fundamentais. Org. Ricardo Lobo Torres. 2. ed. rev. e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 
245; 280. 
140A solidariedade é o alicerce da seguridade social conceito de SANTOS, Marisa Ferreira dos. 
Princípios Constitucionais regentes da seguridade social. Revista do Tribunal Regional Federal da 3ª 
Região. São Paulo: Thomson IOB. Nº 63. Jan-fev., 2004, p. 55. 
141Expressão usada por GRECO, Marco Aurélio. Contribuições: uma figura “sui generis”. São Paulo 
Malheiros, 2001, p. 83. 
142José Afonso da Silva denomina de “solidariedade financeira”, AFONSO DA SILVA, José. Curso de 
Direito Constitucional Positivo. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 761.  
143COSTA, José Guilherme Ferraz. Seguridade Social & Incentivos Fiscais. Curitiba: Juruá, 2007, p. 
57. 
144RAPOSO. Joana Tavares da Silva. Limites do princípio da solidariedade na instituição de 
contribuições sociais. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p.110. 
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Para essa autora esse princípio teve a intenção de “delimitar 

finalidades e estabelecer determinados requisitos, a ser atendidos para instituição de 

contribuições nele fundadas” vez que a previsão constitucional apenas estabeleceu 

“o estado ideal de coisas a ser promovido, não havendo a determinação prévia do 

comportamento a ser escolhido como forma de concretização desses princípios”.145 

Seja como for, para a assistência social a solidariedade é pedra fundamental de toda 

a estrutura organizacional. 

Interessante observar que a solidariedade de grupo, para essa 

autora,   

Que informa as contribuições sociais, é a expressão, em termos 
jurídicos, da aludida proposta de projeto comum. O princípio exige 
traços de semelhança entre sujeitos, a ponto destes se identificarem 
como membros de uma mesma categoria, de tal forma que a 
obrigação de pagar contribuição só poderá ser exigida diante da 
existência de um grupo homogêneo a que pertença o contribuinte, de 
uma responsabilidade especial desse grupo, da verificação de um 
benefício em favor do grupo e a conseqüente destinação efetiva do 
produto da arrecadação à finalidade que a tiver dado origem.146 

A solidariedade de grupo une apenas alguns e não todos, como se 
dá na solidariedade que fundamenta a capacidade contributiva. 

 

Independente, dessas conceituações teóricas, sabemos que um dos 

objetivos da assistência social é ser um agente transformador da realidade social, 

em razão de promover a integração e a inclusão do assistido na vida comunitária.  

É um direito contemplado a quem está em situação de necessidade 

e, “a partir do recebimento das prestações assistenciais”, espera-se que esse 

cidadão seja “menos desigual” e que “possa exercer atividades que lhe garantam a 

subsistência.”147   

É lógico que o cidadão deve colaborar em prol da sociedade, seja 

participando das associações organizadas, ou em seu núcleo familiar, assumindo a 

responsabilidade transformadora que lhe compete. 

___________________________________________________________________ 

145RAPOSO. Joana Tavares da Silva. Limites do princípio da solidariedade na instituição de 
contribuições sociais. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 112. 
146RAPOSO. Joana Tavares da Silva. Limites do princípio da solidariedade na instituição de 
contribuições sociais. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 154 
147SANTOS, Marisa Ferreira dos, Direito Previdenciário. 6. ed. reformulada, vol. 25. São Paulo: 
Saraiva, 2010, p. 225. 
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CAPÍTULO II - ASSISTÊNCIA SOCIAL  

É necessário entender a assistência social brasileira e as suas 

peculiaridades, para depois se elaborar um conceito de assistência social. O 

constituinte instituiu a assistência como direito, no corpo da Constituição Federal e a 

Lei 8.742/93, o regulamentou. Posteriormente, a lei da assistência social sofreu 

alterações fundamentais pela Lei nº 12.435, de 06/07/2011. A relação jurídica 

assistencial vai exigir que entre o sujeito ativo e o sujeito passivo exista um vínculo 

jurídico e um objeto. O vínculo jurídico decorrerá do comando legal, mencionado 

anteriormente.  

O objeto dessa relação pode ser a prática de atividades – prestação 

de serviço e benefício pecuniário - que busquem retirar o cidadão das situações de 

indigência,148 uma vez que essas condições não condizem com uma vida digna, bem 

como ações preventivas: como a vigilância socioassistencial, que analisa 

territorialmente, a capacidade protetiva das famílias, para averiguar a ocorrência de 

vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos. Além desses dois campos 

mencionados, a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, prevê um terceiro, que 

é a defesa de direitos, que vise garantir o pleno acesso aos direitos 

socioassistenciais149. São ações preventivas, remediadoras e de segurança jurídica. 

O primeiro campo e o mais amplo é o da prestação assistencial. 

Direcionaremos o nosso escopo de estudo a ela, que pode ser fornecida pelos entes 

públicos ou por entidades assistenciais. A análise do tipo de serviço prestado por 

uma entidade é que identificará se a relação é ou não assistencial – pública ou 

privada. A “atividade desenvolvida com escopo de integração aos objetivos 

constitucionais da assistência social é que permite que uma instituição esteja 

inserida no contexto e na disciplina da assistência social”, bem como pelo modo 

como o serviço é prestado, segundo Calos Gustavo Moimaz Marques.150  

___________________________________________________________________ 

148MARQUES, Carlos Gustavo Moimaz. O benefício assistencial de prestação continuada: Reflexões 
sobre o trabalho do poder judiciário na concretização dos direitos à seguridade social. São Paulo: LTr, 
2009, p. 41. Afirma que o objeto é retirar de toda e qualquer situação de indigência. 
149Art. 2º da LOAS. 
150MARQUES, Carlos Gustavo Moimaz. O benefício assistencial de prestação continuada: Reflexões 
sobre o trabalho do poder judiciário na concretização dos direitos à seguridade social. São Paulo: LTr, 
2009, p. 42. 
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O art. 1º da LOAS prescreve que a assistência social, direito do 

cidadão e dever do Estado, é política de seguridade social não contributiva, que 

provê os mínimos sociais, realizada por meio de um conjunto integrado de ações de 

iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades 

básicas. 

Temos que partir do princípio que sem o mínimo necessário à 

existência, a sobrevivência do homem fica comprometida e o exercício para as 

liberdades civis ficam prejudicadas. Não se pode admitir que a indigência ou a 

pobreza afastem ou impossibilitem o exercício desses direitos. Os programas de 

transferência de renda visam minimizar os efeitos da parca situação econômica, pela 

qual se encontra o hipossuficiente. 

É necessário analisarmos as especificidades desse direito de modo 

a que possamos conceituá-la devidamente. Para se entender a natureza jurídica da 

assistência social brasileira, configurada como um direito fundamental social, vamos 

perquirir a teoria da dimensão dos direitos e a sua repercussão; bem como a reserva 

do possível, quando judicializada a matéria. Finalmente, após, estaremos aptos a 

compreender o processo evolutivo que a assistência passou ao longo dos tempos.  

 

2.1. ESPECIFICIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

O sistema de assistência social sempre pressuporá a existência de 

elementos, sendo necessário fixar sua extensão e os seus limites.151. Portanto, 

vamos enumerar os elementos que entendemos ser integrantes da assistência 

social, de um modo geral.  

___________________________________________________________________ 

151Para demarcarmos esses elementos, vamos inicialmente nos orientar pelas lições do professor 
espanhol Luiz Enrique de La Villa Gil, que pressupõe seis elementos da assistência social espanhola: 
três constitutivos e três não constitutivos. Para ele são elementos constitutivos da assistência social: 
a suplementariedade, a universalidade e a generalidade. Afirma ainda que não integram como 
elementos constitutivos: a discricionariedade das distribuição dos benefícios; a origem pública dos 
recursos para o seu financiamento e a gestão, seja de pessoas físicas ou jurídicas, GIL, Luiz Enrique 
de La Villa. Derecho del trabajo Y Seguridad Social – Homenaje a sus 50 años de dedicación 
universitaria. Coord. Manuel Carlos Palomeque López e Ignacio García-Perrote Escartín. Madrid: CEF 
– Centro de Estudios Financieros. Jul. 2006, p. 1601. 
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2.1.1 A subsidiariedade 

Não vamos adotar subsidiariedade como sinônima de 

secundariedade, pois no direito brasileiro a assistência social, juntamente com a 

previdência e a saúde constituem o sistema de seguridade social, e por esta razão, 

todos elas têm sua função na organização estatal, definida constitucionalmente.  

Vamos empregar essa expressão no sentido explanado por José 

Alfredo de Oliveira Baracho. Para esse autor, a expressão se refere à ideia de 

suplementariedade que, por sua vez, absorve a complementariedade e a 

suplementariedade. A suplementariedade é o que se acrescenta, representando a 

questão subsidiária. Implicaria em “conservar a repartição entre duas categorias de 

atribuições, meios, órgãos que se distinguem uns dos outros por suas relações entre 

si”.152 

Por sua vez, a complementariedade explicaria, de maneira ampla, a 

utilização feita em direito, da noção dada à subsidiariedade, uma vez que, segundo 

o autor acima, ela explicaria também, a dualidade de regimes jurídicos – público x 

privado -, “sem prejudicar, de qualquer maneira, a discussão que procura saber qual 

direito é subsidiário, um em relação ao outro”.153 Assim compreendemos a relação 

dos órgãos da organização estatal, entre si e o Estado e a relação do Estado com 

outras sociedades.  

Esse princípio vem fazendo parte das diretrizes fundamentais da 

Igreja Católica, desde 1931154 e, segundo as lições de Carlos Gustavo Moimaz 

Marques, pode ser conceituado como 

___________________________________________________________________ 

152BARACHO, José Alfredo de Oliveira. O princípio da subsidiariedade – conceito e evolução. Rio de 
Janeiro: Forense, 1997, p. 24. 
153BARACHO, José Alfredo de Oliveira. O princípio da subsidiariedade – conceito e evolução. Rio de 
Janeiro: Forense, 1997, p. 25. 
154Vide Compêndio Da Doutrina Social da Igreja Católica, Capítulo IV - O Princípio De 
Subsidiariedade, itens 185 a 188, onde se afirma que a “subsidiariedade está entre as mais 
constantes e características diretrizes da doutrina social da Igreja, presente desde a primeira grande 
encíclica social”. In site 
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20
060526_compendio-dott-soc_po.html, acessado em 15.06.2011. Para aprofundar o assunto vide 
TORRES. Silvia Faber. O Princípio da Subsidiariedade no Direito Público Contemporâneo. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2001, p. 25-34 e BARACHO, José Alfredo de Oliveira. O princípio da 
subsidiariedade – conceito e evolução. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 25-28. 
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Uma regra basilar de organização social, na qual cabe a cada 
membro integrante do corpo social a persecução para uma vida 
digna, sem perder de vista que a atuação do agrupamento maior só 
deverá ocorrer quando o menor não se mostrar hábil ou suficiente.155 

Thais Novaes Cavalcanti afirma que “cada pessoa, família e corpo 

intermédio tem algo de original para oferecer à comunidade” e porque se 

fundamenta no valor da pessoa, na sua totalidade e unidade, capaz de ser livre e 

irredutível a qualquer absorção do poder estatal.156  

Por sua vez, a ordem econômica brasileira está fundada na 

valorização do trabalho humano e na livre iniciativa157 e incumbirá ao Estado, atuar 

para que sejam criadas as condições necessárias, de modo que o indivíduo consiga 

ser autossuficiente, ou seja, consiga pessoalmente realizar os seus fins. Como 

consequência desse preceito, nessa seara, a iniciativa privada deve ter primazia 

sobre a estatal, devendo as ações estatais ser limitadas e restritas àquelas que 

somente ele poderá desempenhar, como um ente soberano.158  

Concordamos com Paulo Medina quando afirma que  

O princípio, privilegiando a liberdade e responsabilidade individual, 
propugna que a sociedade tem condições de resolver, ela própria, 
através de seus membros e de suas organizações não políticas, um 
grande número de problemas de forma mais eficiente e menos 
custosa que o Estado, que só deve agir quando a iniciativa privada 
foi insuficiente.159 

É oportuno trazer a concisão feita por Silvia Faber Torres, ao 

explicar que  

É um princípio de divisão de competências e de cooperação, que 
procura definir os domínios próprios dos indivíduos, dos grupos 
intermediários e do Estado, exigindo que se atribuam as 
responsabilidades públicas às autoridades mais próximas dos 
cidadãos, que se encontram em condições de exercê-las de forma 
mais eficiente. E tem, diga-se ainda, por elemento primordial, a 
descentralização, porquanto seu objetivo é justamente coibir a 

___________________________________________________________________ 

155MARQUES, Carlos Gustavo Moimaz. O princípio da subsidiariedade na Assistência Social. In 
Revista EPD - Escola Paulista de Direito. São Paulo:Escola Paulista de Direito, Tomo 4, 2008, p. 112. 
156CAVALCANTI, Thais Novaes. O princípio da subsidiariedade e a dignidade da pessoa. Revista da 
Faculdade Social da Bahia. Ano 7. nº 1. Jan/jun. Salvador: FSBA, 2008, p. 217. 
157Fundamentos da República Federativa do Brasil, art. 1º, Constituição Federal. 
158MEDINA, Paulo. O princípio da subsidiariedade. In As Vertentes do Direito Constitucional 
Contemporâneo. Coord. Ives Gandra da Silva. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002, p. 247.   
159MEDINA, Paulo. O princípio da subsidiariedade. In: As Vertentes do Direito Constitucional 
Contemporâneo. Coord. Ives Gandra da Silva. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002, p. 250. 
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atribuição à autoridade centralizada de tarefas que a entidade menor 
pode realizar por si mesma.160 

Ainda dissertando sobre o tema, Silvia Faber Torres traz as lições de 

Fausto Quadros, que ao estudar esse princípio afirma ser o mesmo 

A subsidiariedade recusa, portanto, o monopólio da Administração na 
prossecução do interesse público e leva à concretização do princípio 
da participação, que consiste numa manifestação da idéia da 
Democracia”161 

Na organização estatal brasileira encontramos o princípio no Título 

III - Organização Político-Administrativa, subdivididos em capítulos, no corpo do 

texto constitucional, que vai do art. 18 até o art. 33. Nesses capítulos está 

estruturada a República Federativa do Brasil, como sendo uma associação 

indissolúvel dos entes federativos: União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

cada um deles com competência própria delimitada.  

Vamos combinar esses artigos com a liberdade de organização 

garantida à sociedade, consagrados como direitos sociais, para se concluir que o 

Estado deverá atuar, quando a sociedade não puder realizar o bem comum. Ou 

seja, “é conferida primazia à sociedade civil, que recupera, a cada dia, maior 

capacidade de iniciativa, liberdade, responsabilidade e confiança recíproca entre os 

seus membros.162 

Trazendo para o campo da seguridade social, a subsidiariedade 

pressupõe a existência de um sistema maior, um modelo de proteção global, 

proteção essa capitulada como de seguridade social. A assistência social integra 

esse sistema maior sem perder a sua autonomia. O próprio constituinte a integrou 

ao sistema da seguridade social e determinou uma gestão descentralizada e 

democrática, com a participação solidária da sociedade.  

É um modelo inspirado, originalmente, no Plano Beverigde. Nesse 

documento estava preceituado que a assistência se combinaria com o seguro social, 

___________________________________________________________________ 

160TORRES. Silvia Faber. O Princípio da Subsidiariedade no Direito Público Contemporâneo. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2001, p. 35. 
161QUADROS, Fausto. O princípio da subsidiariedade no direito comunitário após o Tratado da União 
Européia. Coimbra: Almedina, 1995, p. 18 apud TORRES. Silvia Faber. O Princípio da 
Subsidiariedade no Direito Público Contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 35. 
162TORRES. Silvia Faber. O Princípio da Subsidiariedade no Direito Público Contemporâneo. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2001, p. 37. 
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mas como parte menor, porém integrante do sistema de proteção.163 O campo da 

proteção social, da assistência social brasileira, consiste em cobrir necessidades ou 

vulnerabilidades não atendidas ou cobertas pelo sistema previdenciário, portanto, 

com um campo de atuação própria. 

Nesse aspecto, assume, segundo Jorg Neuner citado por Ingo 

Sarlet, uma “feição positiva, o significado de uma imposição de auxílio e, numa 

acepção negativa, a necessária observância, por parte do Estado, das 

peculiaridades das unidades sociais inferiores, não podendo atrair para si as 

competências originárias daquelas”.164 165 A feição positiva – a obrigatoriedade em 

auxiliar – se consubstanciam nos benefícios e serviços assistenciais colocados à 

disposição do necessitado na assistência social pública ou privada e a feição 

negativa, pela divisão constitucional de competência, existente no sistema 

federativo, que repercutirá, na própria organização da assistência social brasileira.  

A saúde e a assistência pública, bem como a proteção e garantia 

das pessoas com deficiência é competência comum da União, Estados, Distrito 

Federal e dos Municípios (art. 23, inciso II, da CF) enquanto que compete, 

concorrentemente, (art. 24 da CF) à União, Estados e Distrito Federal a proteção e 

integração das pessoas com deficiência (inciso XIV).  Dessa forma, se justificam a 

existência de dois programas federais: Bolsa Família e o Benefício de Prestação 

Continuada e a estrutura do Sistema Único de Assistência Social, previsto na LOAS. 

Por outro lado, está preceituado no Cap. VII do Título VII – Da 

Ordem Social -, que a família é a base da sociedade - célula matriz – com toda 

proteção estatal166 e que, primeiro cabe à família, depois à sociedade e, por último, 

ao Estado, como dever, assegurar com prioridade, direitos da criança, do jovem e do 

___________________________________________________________________ 

163BEVERIGDE, William. O plano Beveridge – Relatório sobre o seguro social e serviços afins. Trad. 
Almir de Andrade. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio, 1943, p. 190. 
164Jörg Neuner, Los Derechos Humanos Sociales. In: Anuario Iberoamericano de Justicia 
Constitucional, n. 9. 2005, p. 254-255 apud SARLET, Ingo Wolfgand. Os direitos fundamentos sociais: 
algumas notas sobre seu conteúdo, eficácia e efetividade nos vinte anos da Constituição Federal de 
1988. In Retrospectiva dos 20 anos da Constituição Federal. Coord. Walber de Moura Agra. São 
Paulo: Saraiva, 2009, p. 279. 
165Posição também compartilhada por MEDINA, Paulo. O princípio da subsidiariedade. In As 
Vertentes do Direito Constitucional Contemporâneo. Coord. Ives Gandra da Silva. Rio de Janeiro: 
América Jurídica, 2002, p. 252. 
166Art. 226 da Constituição Federal. 
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adolescente. Portanto, para que o Estado ampare o hipossuficiente será necessário 

demonstrar, primeiro, a impossibilidade de amparo familiar ou da sociedade.  

Em cumprimento ao preceituado na Constituição Federal, o Código 

Civil instituiu o dever de alimentar, em homenagem aos princípios da solidariedade 

familiar e da capacidade financeira – direito decorrente do princípio da dignidade 

humana167, previsto no corpo constitucional. É direito dos parentes, dos cônjuges ou 

dos companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitam para viver, 

de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às 

necessidades de sua educação (art. 1694 do CC).  

Essa responsabilidade é subsidiária, pois, se o parente que deve 

alimentos em primeiro lugar não estiver em condições de suportar totalmente o 

encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato; sendo várias as pessoas 

obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos 

recursos, e, intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a 

integrar a lide (art. 1698 do CC). 

O princípio da subsidiariedade também se aplica em relação aos 

idosos, uma vez que o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e 

filhos e extensivo a todos os ascendentes. Assim, se os pais não forem segurados 

da previdência social e não tiverem meios de se manterem, os parentes terão essa 

obrigação. Na impossibilidade de prover os alimentos necessários, por não 

possuírem condições econômicas, impõe-se essa obrigação ao Poder Público por 

meio da assistência social.168  

___________________________________________________________________ 

167Conceito dado por Ingo Wolfgang Sarlet: A dignidade da pessoa é "a qualidade intrínseca e 
distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do 
Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais 
que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como 
venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e 
promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em 
comunhão com os demais seres humanos”. SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos 
fundamentais – uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. São 
Paulo: Editora do Advogado, 2009, p.14-15. 
168Art. 230 da CF: A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, 
assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-
lhes o direito à vida. Art. 229 Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores e os 
filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. 
Estatuto do Idoso, arts. 11 a 14 e art. 1696 do CC. 
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2.1.2 Universalidade e a identidade própria da assistência social 

Embora a palavra “universal” esteja relacionada ao que se estende a 

tudo ou a todos e que tem o caráter de generalidade absoluta, devendo ser aplicável 

a todos os indivíduos indistintamente, não será aqui usada com esse sentido.  

O sistema da seguridade social é universalista, ou seja, o Estado 

garantirá a todos um mínimo indispensável a uma vida digna. Nesse sentido, ao 

conjunto da proteção social formada pela previdência social, assistência social e 

saúde, ou seja, o sistema da seguridade social deve propiciar escolhas, que 

permitam atingir esses objetivos. 

Já foi exposto nos princípios da seguridade social, que a 

universalidade implicará em duas vertentes: a universalidade de cobertura e a 

universalidade do atendimento. As situações de risco ou as situações de vida que 

serão protegidas foram disciplinadas na LOAS, em obediência ao comando prescrito 

na Constituição Federal. Da mesma forma a universalidade do atendimento, permite 

que as pessoas mais necessitadas, possam perceber um valor determinado, de 

modo a terem um mínimo necessário à sua existência. 

O constituinte elegeu as vulnerabilidades que deverá nortear toda a 

estruturação da assistência social. O sistema deverá amparar a família, a 

maternidade, a infância, a adolescência, a velhice, bem como as pessoas com 

deficiência. 

O tipo de necessidade e a natureza serão objetos de investigação; 

analisa-se se a necessidade impede que o cidadão produza o seu próprio alimento 

pelo trabalho, avalia-se a renda per capita do indivíduo e de sua família e, mesmo 

percebendo uma renda pessoal ou familiar pequena, alguns benefícios somente 

poderão ser contemplados, como é o caso do Benefício de Prestação Continuada, 

para aqueles que perceberem, por exemplo, até ¼ do valor do salário mínimo.  

Em um primeiro momento serão protegidos aqueles que não tenham 

a proteção da previdência social. Para esses a assistência será prestada, se 

preenchidos os requisitos legais e mediante requerimento próprio. Assim, embora 

preceituado, de forma ampla pelo texto constitucional – a quem dela necessitar – na 
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realidade, o seu conteúdo será direcionado a situações de vulnerabilidade, em 

consonância ao princípio da seletividade.  

Portanto ela será prestada por exclusão, de forma residual. Essa 

prática já foi prevista por Lorde Beverigde, em seu relatório de 1942, aplicado na 

Inglaterra. Alertava em suas conclusões para a seguridade social inglesa, que a 

assistência social devia ser menos desejável do que o seguro, pois, se assim não 

fosse, nada lucrariam os segurados com as suas contribuições.169 

Para exemplificar vamos citar o Benefício de Prestação Continuada 

previsto no art. 203, inciso V, da Constituição Federal e regulamentado pela LOAS, 

em seu art. 20,  que demonstra claramente o preceituado acima. O legislador elegeu 

apenas para a percepção do benefício as pessoas com deficiência e os idosos, com 

65 anos ou mais, desde que comprovem, não possuir meios de prover a própria 

manutenção, nem de tê-la provida por sua família. 

A assistência social brasileira foi sedimentada em dois pilares que 

coexistem, mas não se excluem que são: rentabilidade econômica e atendimento às 

necessidades sociais. O primeiro está fundado no trabalho e, por consequência, 

quem não for contribuinte da previdência e estiver em necessidade, poderá ser 

detentor do auxílio assistencial. E o segundo está voltado para a lógica do 

atendimento às necessidades sociais. Nessa perspectiva, a assistência social deve 

impor limites à lógica da rentabilidade econômica e vice-versa. Com esses dois 

pilares, se afastam aquelas interpretações simplistas, que a vêem apenas como 

ação limitada dirigida aos pobres, passando para campo do direito.170  

Com isso queremos dizer que a proteção, dada pela assistência 

social, deve abranger também, situações que independem de trabalho, como 

vivência familiar, drogadição, criminalidade, violência familiar ou abandono, perdas 

das relações familiares situações essas que podem envolver crianças, jovens e 

___________________________________________________________________ 

169BEVERIGDE, William. O plano Beveridge – Relatório sobre o seguro social e serviços afins. Trad. 
Almir de Andrade. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1943, p. 219. 
170BOSCHETTI, Ivanete. Seguridade Social e Trabalho – Paradoxos na Construção das Políticas de 
Previdência e Assistência Social no Brasil. Brasília: LetrasLivres: UnB, 2006, p.188. 
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adolescentes, que necessitarão de abrigo e novo convívio familiar, bem como 

famílias, prioritariamente pela ordem pública, quanto pela ordem privada.171  

A reconstrução de vínculos familiares ou comunitários independe do 

da rentabilidade econômica. As políticas assistenciais públicas, nesse aspecto, 

devem atacar as causas da desestruturação familiar, para permitir que as pessoas 

enfrentem as situações, principalmente se a desagregação é oriunda de violência, 

sempre voltados para o restabelecimento dessas relações sociais e familiares. A 

assistência não garante apenas a segurança da sobrevivência, que virá com 

programas de transferência de renda, mas garante também a segurança da acolhida 

e assegura o direito à convivência familiar e comunitária172.  

Assim, quando o assistido não estiver inserido no mercado de 

trabalho, a proteção social conferida pela assistência social será aplicada de modo 

residual ou complementar. Mas nas outras situações expostas acima, será 

competência da assistência social, atuar nas relações sócio-afetivas de modo 

específico, buscando as soluções mais propícias a cada caso.  

Ainda competirá a análise, por meio da vigilância socioassistencial, 

da capacidade protetiva das famílias, com o objetivo de prevenir as situações de 

risco e vulnerabilidade social, vitimizações, danos ou ameaças. Por último, poderá 

atuar na defesa de direitos, de modo a garantir o pleno acesso dos direitos 

assistenciais àqueles que deles necessitem.  

Dessa forma podemos afirmar que a assistência social ganhou uma 

identidade própria, que não se confunde com a da previdência e nem com a da 

saúde, com características bem específicas.  

___________________________________________________________________ 

171Essa proteção está inserta no Artigo 10 do Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais, do qual o Brasil é signatário. 
172Art. 24-A da LOAS: Fica instituído o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), 
que integra a proteção social básica e consiste na oferta de ações e serviços socioassistenciais de 
prestação continuada, nos CRAS, por meio do trabalho social com famílias em situação de 
vulnerabilidade social, com o objetivo de prevenir o rompimento dos vínculos familiares e a violência 
no âmbito de suas relações, garantindo o direito à convivência familiar e comunitária. 
Art. 24-B.  Fica instituído o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos 
(PAEFI), que integra a proteção social especial e consiste no apoio, orientação e acompanhamento a 
famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos, articulando os serviços 
socioassistenciais com as diversas políticas públicas e com órgãos do sistema de garantia de direitos. 



 

66 
 

2.1.3 A falta de discricionariedade na atribuição dos benefícios 

assistenciais 

Para o estudioso espanhol Luis Enrique de La Villa Gil, a 

discricionariedade na atribuição dos benefícios da assistência social não faz parte 

dos seus elementos constitutivos, porque, em sua origem era um item ligado à 

beneficência173e, portanto, não incorporada como direito subjetivo. No direito 

brasileiro, por expressa determinação constitucional ela foi conceituada como um 

direito social, não mais ligada à discricionariedade da vontade pública ou particular. 

Concordamos com professor porque a história da assistência social 

pública brasileira esteve associada, em grande parte, ao clientelismo, ao 

paternalismo e ao assistencialismo. O necessitado era visto como alguém que 

precisava de uma ajuda provisória e eventual, e o beneficente como alguém 

praticante de um dever moral ou uma caridade.  

Podemos comprovar essa postura, a partir da análise evolucional do 

papel da LBA – Legião Brasileira de Assistência, que será melhor explanado em 

item próprio. Apenas para ilustrar, Ivanete Boschette aduz que a população 

beneficiada pelos 08 (oito) programas da LBA passou de 2.312.000 pessoas, em 

1978, para 14.000.000 em 1988, mas que essa ampliação, “se dava vinculando 

critérios seletivos, meritocráticos e estremeando financiamento público e prática 

fundada na filantropia e no clientelismo político”.174 

É lógico que havia uma proteção e um planejamento estratégico 

estatal, de forma restrita, uma vez que, até então, a assistência era praticada em 

cooperação por particulares de forma privada, sem fonte de custeio pública 

permanente, sem uma estrutura piramidal organizacional, sem centros de irradiação 

pelos municípios e sem legislação própria. Os espaços territoriais municipais ou 

estaduais prestadores da assistência social pública eram em pequeno número, para 

a grande demanda. 

___________________________________________________________________ 

173GIL, Luiz Enrique de La Villa. Derecho del trabajo Y Seguridad Social – Homenaje a sus 50 años de 
dedicación universitaria. Coord. Manuel Carlos Palomeque López e Ignacio García-Perrote Escartín. 
Madrid: CEF – Centro de Estudios Financieros. Jul. 2006, p. 1602. 
174BOSCHETTI, Ivanete. Seguridade Social e Trabalho – Paradoxos na Construção das Políticas de 
Previdência e Assistência Social no Brasil. Brasília: LetrasLivres: UnB, 2006, p. 67. 
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O constituinte integrou a assistência social ao sistema da 

Seguridade Social, como um direito fundamental social, direito esse regulamentado 

pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, posteriormente alterado pela Lei nº 

12.435/2011, o que a tornou cogente, não mais um ato puramente discricionário, 

sendo instrumentalizado por políticas públicas.  

As suas diretrizes devem ser pautadas na descentralização político-

administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e comando único 

das ações em cada esfera de governo; na participação da população, por 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 (art. 5º, LOAS). 

Se ainda existe a miséria ainda em nosso país e pessoas vivendo 

em uma situação indigna, esse problema é de ordem pública e o planejamento para 

a sua erradicação, deve ser de ordem pública também, por meio das políticas 

públicas específicas. 

Patricia Helena Massa-Arzabe ao estudar a dimensão jurídica das 

políticas públicas, ensina que os seus elementos constitutivos estão bem definidos 

nos textos infraconstitucionais, a saber: “a) finalidade da política; b) seus princípios 

reitores; c) as diretrizes; d) a forma de organização e gestão; e) as ações 

governamentais, com atribuição de deveres e competências e f) a identificação das 

fontes de recursos financeiros” e que, por essa razão, acaba criando uma 

vinculação, por parte do poder público que, obrigatoriamente, deverão observar o 

seu cumprimento para que se possa atingir as metas estipuladas.175 Esses 

elementos podem ser constatados no Capítulo III – da organização da gestão, da 

LOAS. 

Uma maneira de se combater à pobreza são os programas de 

transferência direta de renda – prestações econômicas, que restauram a cidadania 

àquele necessitado. Mas, para se evitar abusos, é salutar que sejam sujeitas a 

condicionalidades,176 pois o sistema assistencial, especificamente os benefícios e 

___________________________________________________________________ 

175MASSA-ARZABE, Patricia Helena. Dimensão jurídica das Políticas Públicas. In Políticas Públicas – 
reflexões sobre o conceito jurídico. Org. Maria Paula Dallari Bucci. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 66. 
176As condicionalidades são os compromissos que a família assume para receber o benefício, como 
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serviços, não devem ser mais atrativos que o da previdência social. Preenchidas as 

condicionalidades – frequência escolar mínima, acompanhamento médico e vacinas, 

por exemplo, não se pode impor empecilho ao seu deferimento. O assistido para 

pleitear um benefício assistencial público deverá preencher todos os requisitos 

exigíveis pelo legislador. Cumprindo-se essas exigências, o benefício passa a ser 

direito público subjetivo, não mais sujeito à discricionariedade do agente público. 

 

2.1.4. Interdisciplinaridade  

A eliminação da pobreza e da marginalidade social são tarefas 

árduas, pois exigem, tantos da atividade privada quanto de nossos administradores 

e legisladores uma visão ampla dos problemas que atingem as diversas regiões de 

nosso país, e criatividade para as prováveis soluções. Para atingir esse corolário, na 

ótica pública, a assistência social e a previdência social caminham paralelamente, 

cada qual dentro do seu campo de atuação. A previdência, protegendo o segurado 

e, a assistência atuando de forma residual, em relação à proteção social.  

As atividades privadas se pautam pela lucratividade e pela livre 

iniciativa, caracterizadores do sistema capitalista. A função pública não tem essas 

perspectivas e as soluções apontadas pelo poder público, para solucionar ou atingir 

metas planejadas, voltadas para a área social, nem sempre foram possíveis de 

serem realizadas. O poder público precisa, ao elaborar suas estratégias e metas, 

sensibilizar o poder privado, de modo que haja um comprometimento maior dessa 

atividade, inserindo-a como colaboradora na seara assistencial, realizando o objetivo 

da redução das desigualdades.  

É fundamental, em nome da gestão participativa, que a atividade 

privada assistencial esteja plenamente inserida na rede socioassistencial, passando 

a ser detentora de direitos e deveres. Uma das formas é a criação de projetos para o 

enfrentamento da pobreza, previsto no art. 25 da LOAS,177 a serem realizados 

conjuntamente entre o poder público e a atividade privada, alem da prestacional. 

___________________________________________________________________ 
 

matrícula e frequência escolar; vacinação e cuidados básicos com a saúde; pré e pós-natal. 
177Art. 25. Os projetos de enfrentamento da pobreza compreendem a instituição de investimento 
econômico-social nos grupos populares, buscando subsidiar, financeira e tecnicamente, iniciativas 
que lhes garantam meios, capacidade produtiva e de gestão para melhoria das condições gerais de 
subsistência, elevação do padrão da qualidade de vida, a preservação do meio-ambiente e sua 
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Mas, devemos ponderar que não pode ser objetivo da assistência a 

manutenção do assistido indefinidamente na qualidade de hipossuficiente porque 

isso conflita com a busca do desenvolvimento equilibrado e a erradicação da 

pobreza e marginalização, combinado com a valorização do trabalho humano e mais 

precisamente, na busca do pleno emprego. O auxílio assistencial deve perdurar 

enquanto perdurar a sua necessidade. 

É preciso encontrar alternativas para que esse cidadão, quando tiver 

plenas condições físicas e/ou psicológicas, volte a ser integrado ao mercado de 

trabalho e passe ao papel de segurado. Se for idoso, sem condições laborais, que 

tenha uma velhice com mais dignidade, preferencialmente no seio de sua família ou, 

em sua falta, em local abrigado. Se for deficiente, que lhe sejam oferecidas as 

condições, que lhe permitam se integrar na sociedade, com respeito. A criança, o 

jovem e o adolescente devem ser objeto de atenção da assistência, mas todas as 

suas necessidades também são temporárias. 

Por essa razão, nos pautamos em que os programas públicos de 

transferência de renda que integram as políticas públicas devem ter um tempo de 

duração, curto ou longo, a depender da estratégia governamental. O sistema precisa 

ser dinâmico e não mais calcado apenas em prestações assistencialista pontuais, 

imodificáveis. Como diz o ditado popular: “é preciso ensinar o pescador a pescar”. 

A educação, a saúde, o lazer, a alimentação, moradia, o trabalho, ou 

seja, os direitos sociais estampados no art. 6º da Constituição Federal, que devem 

ser alcançados pelo assistido178.  

A assistência social é um direito, que deve propiciar ao indivíduo os 

meios necessários, para que volte a se sentir produtivo e pertencente ao seio da 

sociedade. 

As estratégias adotadas pelo Executivo e Legislativo devem objetivar 

essa interdisciplinaridade e os programas de ação governamental devem atuar para 
___________________________________________________________________ 

 
organização social. 
Art. 26. O incentivo a projetos de enfrentamento da pobreza assentar-se-á em mecanismos de 
articulação e de participação de diferentes áreas governamentais e em sistema de cooperação entre 
organismos governamentais, não governamentais e da sociedade civil. 
 
178Esse é um dos princípios que norteia a assistência social brasileira, conforme o art. 4º, inciso II, da 
LOAS. 



 

70 
 

que as diversas áreas trabalhem conjuntamente. Para exemplificar, podemos pensar 

em fornecimento de saúde para aqueles que estão doentes; educação para as 

crianças e treinamento para os adultos; política de abrigagem para aqueles que 

estão em situação de rua ou vítimas de agressão e violência; alimentação e nutrição 

adequada; acesso ao saneamento, luz e água, são algumas das áreas que devem 

trabalhar com a assistência social.  

Nesse diapasão foi criado o Serviço de Proteção e Atendimento 

Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI). Ele integra a proteção social especial 

assistencial e consiste no apoio, orientação e acompanhamento a famílias e 

indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos. Prevê a LOAS que esse 

serviço deverá articular os serviços socioassistenciais com as diversas políticas 

públicas e com órgãos do sistema de garantia de direitos (art. 24-B). 

De grande valia será a vigilância social assistencial instituída pela 

Lei 12.435/11, que apontará se o ambiente doméstico está cumprindo com o seu 

papel constitucional em fornecer os elementos necessários para a formação de 

nossas crianças ou jovens. Se constatadas ameaças, vulnerabilidade, vitimizações 

ou danos, o Estado deverá fornecer as soluções, para que essas situações cessem, 

podendo ser compartilhadas com a atividade privada. Todas essas ponderações são 

válidas para a assistência social pública, mas não podem ser impostas para a 

assistência social privada, que se encontrarem desvinculadas da rede SUAS. 

2.1.5 A gestão assistencial  

O constituinte brasileiro pautou-se em determinar, no art. 203, os 

objetivos e as diretrizes da assistência social pública, que devem ser combinados 

com o art. 194, parágrafo único, inciso VII, todos da Constituição Federal. 

A assistência social tem como diretriz constitucional179 a 

descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais 

___________________________________________________________________ 

179Massa-Arzabe afirma que a doutrina não estabeleceu ainda as diferenças entre diretriz e princípio, 
mas que a expressão “diretriz” é comumente utilizada para traçar parâmetros de operacionalização 
da política, como a descentralização político-administrativa, a participação da sociedade civil 
organizada, por meio de conselhos, na formulação das políticas e no controle das ações, a primazia 
da responsabilidade do Estado na condução da política. 
As diretrizes atribuem os eixos operacionais de atuação, os princípios conferem o influxo ético-
jurídico com que esta atuação deve se dar. A estatuição de princípios e diretrizes em textos 
normativos tem a evidente finalidade de vinculação dos órgãos dos poderes públicos à sua 
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à esfera federal, e a coordenação e a execução dos respectivos programas, às 

esferas estaduais e municipais, bem como entidades beneficentes e de assistência 

social. Exige a obrigatoriamente da participação da população, por meio de 

organizações representativas, nas formulações das políticas e no controle das 

ações. Acresce o art. 5º da LOAS que, a primazia da responsabilidade do Estado na 

condução da política de assistência social, em cada esfera do governo, também é 

diretriz da assistência social. 

O constituinte nada tratou acerca da regularização, fiscalização e 

controle das ações assistenciais, mas, sabemos que é competência comum da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da assistência 

social, combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo 

a integração social dos setores desfavorecidos (art. 23, incisos II e X da CF/88). É 

competência privativa da União legislar sobre assistência social, tendo em vista que 

a mesma integra a seguridade social (art. 22, inciso XXIII, da CF/88). 

A Constituição ainda preceituou que a proteção e integração das 

pessoas com deficiência e a proteção à infância e juventude são da competência 

legislativa concorrente entre os Estados/Distrito Federal e a União, com exclusão 

dos Municípios. Assim, os Estados terão legislação específica, desde que 

obedecidas as normas gerais expedidas pela União, e estão autorizados a criarem 

as suas próprias unidades administrativas (art. 24, incisos XIV, XV e § 4º). 

A estrutura da assistência social está organizada em forma de rede 

(semelhante ao sistema de saúde), de tal modo que seja composta dos entes 

federados, dos respectivos conselhos de assistência social e pelas entidades e 

organizações de assistência social, integrando o público e o privado. Desse modo, 

ao Conselho Nacional de Assistência Social competirá, como órgão superior de 

deliberação colegiada, normatizar as ações e regular a prestação de serviços de 

natureza pública e privada e zelar pela efetivação do sistema descentralizado e 

___________________________________________________________________ 
 

observância, assim como a vinculação de sua atuação aos órgãos e instâncias controladoras, com a 
incorporação destes princípios e diretrizes nas ações e burocracias estatais, de sorte que os objetivos 
visados pelas políticas sociais possam se concretizar in MASSA-ARZABE, Patricia Helena. Dimensão 
jurídica das Políticas Públicas. In Políticas Públicas – reflexões sobre o conceito jurídico. Org. Maria 
Paula Dallari Bucci. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 65-66. 
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participativo de assistência social, consolidando a estratégia para a política da 

assistência social. Dessa forma temos a estrutura vertical e horizontal desse direito. 

Os Conselhos Estaduais/Distrital e Municipal terão competência para 

executar e acompanhar a execução da política de assistência social, na esfera 

territorial respectiva. Em observância ao Estado federativo brasileiro, cada Conselho 

deve atentar para as ações de coordenação, execução e controle do sistema, no 

âmbito de sua competência local (art. 204, inciso I, da CF/88). 

A criação dessas unidades assistenciais é decorrência da estrutura 

contida no texto constitucional, para permitir o acesso efetivo daqueles que 

buscarem os serviços e os benefícios assistenciais em seus territórios.   

É importante frisar que a sociedade deve ter nessa construção, um 

papel ativo, pois é fundamental que ela participe do controle, da avaliação, e que 

proponha novas políticas e soluções, por meio dos respectivos Conselhos de 

Assistência Social. É a personificação do princípio da gestão democrática da 

seguridade social, estudada anteriormente, em item próprio. 

A esfera pública necessita da representação dos interesses da 

sociedade e, segundo Raquel Raichelis, são “os interesses dos trabalhadores 

pauperizados e discriminados que devem orientar as ações e práticas dos sujeitos 

na esfera pública da assistência social”.180 Esses interesses podem ser 

demonstrados por meio da participação das entidades e organizações de assistência 

social, certificadas como beneficentes, pelo Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome. 

Por essas razões a representação nos respectivos Conselhos deve 

ser paritária, entre representantes governamentais e representantes da sociedade 

civil, em cumprimento ao estatuído no texto constitucional, para uma gestão 

compartilhada. O CNAS deverá zelar pela efetivação do sistema descentralizado e 

participativo de assistência social (art. 18, inciso V, da LOAS). 

A sociedade também pode se manifestar nas Conferências 

Nacionais de Assistência Social, palco para avaliar e propor diretrizes (art. 18, inciso 

___________________________________________________________________ 

180RAICHELIS, Raquel. Esfera Pública e Conselhos de Assistência Social. Caminhos da construção 
democrática. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2008, p. 284. 
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VI, da LOAS), para o aperfeiçoamento do sistema, que deverão acontecer 

periodicamente.  

 

 

2.1.6.  Recursos para a Assistência Social 

2.1.6.1 Regras Gerais 

O sistema assistencial público não é condicionado à contribuição do 

assistido, como o é a previdência social. A Constituição Federal dispõe no art. 204, 

que as ações governamentais na área da assistência social pública serão realizadas 

com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 195 do texto, 

além de outras fontes, que poderão ser criadas181. Em regra: os recursos públicos é 

que alimentarão a assistência social pública. 

Mas não deve ter uma forma tão rígida que ilida as contribuições 

particulares, pois a assistência social privada além de integrar essa estrutura global, 

também é controlada pelo Estado, e o poder público está autorizado a receber 

doações realizadas por particulares, para a consecução de seus objetivos. O 

orçamento da assistência social deve ser aprovado pelos respectivos conselhos, que 

o remeterão ao órgão responsável pela gestão da assistência social, para 

compilação. Vamos entender melhor essa questão. 

O custeio da seguridade social é a base para o financiamento da 

assistência social. A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de 

forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e 

assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de 

diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos, 

conforme art. 195, § 2º da Constituição Federal. 

O art. 165, § 5º, da CF é cogente ao afirmar que a lei orçamentária 

anual compreenderá os orçamentos: o orçamento fiscal referente aos Poderes da 

União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive 

fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; o orçamento de investimento 

das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital 

___________________________________________________________________ 

181Art. 195, § 4º c.c. o art.154, inciso I, da Constituição Federal. 
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social com direito a voto e, por último, o orçamento da seguridade social, 

abrangendo todas as entidades e os órgãos a ela vinculados, da administração 

direta ou indireta, bem como os fundos e as fundações instituídos e mantidos pelo 

Poder Público. Os orçamentos fiscais e de investimentos, compatibilizados com o 

plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades inter-

regionais, segundo critério populacional.  

Em âmbito federal, o Fundo Nacional de Ação Comunitária 

(FENARC) foi transformado em Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS -

fundo especial, instituído pela Lei nº 8.742/93 e regulamentado pelo Decreto nº 

1.605/95, que tem por objetivo proporcionar recursos e meios para financiar o 

benefício de prestação continuada e apoiar serviços, programas e projetos de 

assistência social. Esse fundo é composto das seguintes receitas: 

Recursos da União; doações, contribuições em dinheiro, valores, 
bens móveis e imóveis, que venha a receber de organismos e 
entidades nacionais ou estrangeiras, bem como de pessoas físicas e 
jurídicas; contribuição social dos empregadores; recursos 
provenientes de concursos, sorteios e loterias, no âmbito do Governo 
Federal; receitas de aplicações financeiras de recursos do Fundo; 
receitas provenientes da alienação de bens móveis da União, no 
âmbito da assistência social e transferências de outros fundos.182 
(grifo nosso). 

 

Ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, 

criado em 23.01.2004, regulamentado pela Lei nº 10.869, de 13.05.2004, compete, 

como órgão responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência 

Social, por intermédio de sua Secretaria de Assistência Social, gerir o Fundo 

Nacional de Assistência Social, sob orientação e controle do Conselho Nacional de 

Assistência Social – CNAS, bem como, coordenar, supervisionar, controlar e avaliar 

a operacionalização dos programas de transferência de renda.183.  

Os recursos desse fundo, além daqueles destinados ao BPC 

(operacionalizado pelo INSS184) serão aplicados, a saber: a) no apoio técnico e 

___________________________________________________________________ 

182Disponível em: http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/financiamento/fundos-da-assistencia-social, 
acessado em 04.05.2011. 
183SANFELICE, Patrícia de Mello. Assistência Social. In Cadernos de Direto Previdenciário, nº 03, vol. 
II. Porto Alegre: EMAGIS, 2005, p. 103. 
184Art. 29 - LOAS. Os recursos de responsabilidade da União destinados à assistência social serão 
automaticamente repassados ao Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), à medida que se 
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financeiro aos serviços e programas de assistência social aprovados pelo Conselho 

Nacional de Assistência Social - CNAS, com prioridade à infância e à adolescência 

em situação de risco pessoal e social; b) para atender, em conjunto com os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios as ações assistenciais de caráter de emergência; 

e, por último, c) na capacitação de recursos humanos e no desenvolvimento de 

estudos e pesquisas relativos à área de assistência social (art. 5º do Dec. nº 

1.605/95). 

O governo federal condicionou o repasse de verbas aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios, somente após a efetiva instituição e 

funcionamento dos respectivos: Conselho de Assistência Social; do Fundo de 

Assistência Social e do Plano de Assistência Social, razão pela qual os municípios 

cadastrados para percepção de recursos, tiveram que se adequar e cumprir as 

exigências legais.185 

Em cumprimento ao estatuído, no art. 30 da LOAS, foram criados, 

por lei, os Fundo de Assistência Social do Distrito Federal (FAS/DF), os Fundos 

Estaduais de Assistência Social (FEAS)186 e os Fundos Municipais de Assistência 

Social (FMAS). Todos eles geridos pelos órgãos responsáveis pela assistência 

social, nas suas respectivas esferas de governo, sob orientação e fiscalização dos 

respectivos Conselhos Estaduais e Municipais de assistência social. 

Nos mesmos moldes do fundo federal, os fundos municipais além do 

repasse do fundo federal, recebem verbas do respectivo tesouro municipal; de 

___________________________________________________________________ 
 

forem realizando as receitas. Parágrafo único.  Os recursos de responsabilidade da União destinados 
ao financiamento dos benefícios de prestação continuada, previstos no art. 20, poderão ser 
repassados pelo Ministério da Previdência e Assistência Social diretamente ao INSS, órgão 
responsável pela sua execução e manutenção. 
185Art. 30-LOAS. É condição para os repasses, aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal, dos 
recursos de que trata esta lei, a efetiva instituição e funcionamento de: I - Conselho de Assistência 
Social, de composição paritária entre governo e sociedade civil; II - Fundo de Assistência Social, com 
orientação e controle dos respectivos Conselhos de Assistência Social; III - Plano de Assistência 
Social. 
186Apenas título de ilustração, no Estado de São Paulo a Lei n.º 9177/95 criou o Conselho Estadual de 
Assistência Social e o Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS. No art. 7º da citada lei está 
previsto que as receitas do FEAS são, a saber: a) dotação consignada anualmente no orçamento do 
Estado e créditos suplementares que lhe forem destinados; b) Repasse de recursos financeiros de 
órgãos federais; c) Doações de entidades nacionais ou internacionais, governamentais ou não 
governamentais; d) Doações particulares; e) Legados; f) Contribuições voluntárias e g) Resultados de 
suas aplicações financeiras. 
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projetos financiados por organizações privadas; doações de empresas e pessoas 

físicas, entre outros187.  

Dessa forma o financiamento da rede socioassistencial do SUAS, se 

dá mediante aporte próprio e repasse de recursos fundo a fundo (federal, estadual e 

municipal), bem como de repasses de recursos para projetos e programas que 

venham a ser considerados relevantes para o desenvolvimento da política de 

assistência social em cada esfera de governo, de acordo com os critérios de partilha 

e elegibilidade de Municípios, bem como regiões e, ou, Estados e Distrito Federal, 

pactuados nas comissões intergestoras e deliberados nos Conselhos de Assistência 

Social.188 É um cofinanciamento dos serviços, programas, projetos e benefícios 

eventuais nas três esferas do governo. 

 

 

2.1.6.2 Imunidades Tributárias 

Visando incentivar e manter as práticas assistenciais prestadas pela 

sociedade, de forma contínua, permanente e planejada, o constituinte instituiu as 

imunidades tributárias, para as entidades beneficentes de assistência social,189 

desde que atendam aos requisitos da lei. É uma medida política importante, que 

funciona como estímulo dirigido para a participação do setor privado.  

É necessária a certificação como entidades beneficentes de 

assistência social, para auferir essas imunidades subjetivas tributárias (art. 195, § 7º, 

da CF), das pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que prestem 

serviços ou realizem ações assistenciais, de forma gratuita, continuada e planejada, 

para os usuários e a quem deles necessitar, sem qualquer tipo de discriminação. 

___________________________________________________________________ 

187A cidade de São Paulo criou o Conselho Municipal da Assistência Social – COMAS, por meio da 
Lei nº 12.524/97, o qual compete gerir o Fundo Municipal de Assistência Social. O art. 8º da Lei diz 
que: Constituirão receitas do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS): I – dotação consignada 
anualmente no orçamento municipal e verbas adicionadas que a lei estabelecer no decurso do 
período; II – recursos provenientes dos Conselhos Estaduais e Nacional de Assistência Social; III – 
doações, auxílios, contribuições e legados que lhe venham a ser destinados; IV – contribuições dos 
governos e organismos nacionais, estrangeiros e internacionais; V – rendas eventuais, inclusive as 
resultantes de depósitos e aplicações de capitais. 
188Item 3.1.4 do Financiamento da Política Nacional da Assistência Social.  POLÍTICA NACIONAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL PNAS/2004 NOB/SUAS. Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome – SNAS. Brasília, novembro 2005, p. 48-49. 
189A nova redação da LOAS adotou a expressão entidades e organizações de assistência social – art. 
3º. 
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Essas entidades devem estar inscritas no Conselho Municipal ou Distrital de 

Assistência Social e integrar o cadastro nacional de entidades, nos termos da Lei nº 

12.101/09, regulamentado pelo Decreto nº 7.237/10.190 A certificação terá prazo de 

validade de três anos, conforme determina o art. 5º do referido decreto, permitida 

sua renovação por iguais períodos. 

Também as entidades de assistência social que prestam serviços, 

com o objetivo de habilitação e reabilitação, de pessoa com deficiência e de 

promoção da sua integração à vida comunitária, bem como as entidades 

filantrópicas ou casa-lar para abrigagem dos idosos, poderão ser certificadas, desde 

que comprovem a oferta, no mínimo, de 60% (sessenta por cento) da sua 

capacidade de atendimento ao sistema de assistência social (art. 18 da Lei nº 

12.101/09).  A análise dos estatutos dessas entidades nos dará a sua finalidade, se 

assistencial ou não. 

Não existe a obrigatoriedade que a entidade preste atendimento 

exclusivamente de assistência social, nos casos da filantrópica ou casa-lar, 

bastando que a maior parte o seja. Com a certificação, essas entidades também 

farão jus à imunidade do art. 195, § 7º - não podendo a mesma ser estendida, a 

entidade com personalidade jurídica própria, constituída e mantida, pela entidade à 

qual a isenção foi concedida, devido ao seu caráter naturalmente personalíssimo 

(art. 30 da Lei nº 12.101/09). 

O principal requisito, para a obtenção da imunidade, é que essas 

pessoas jurídicas apliquem suas rendas, seus recursos e eventual superávit 

integralmente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus 

objetivos institucionais, e, que não distribuam resultados, dividendos, bonificações, 

participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto (art. 29 

da citada lei).  

Toda documentação será submetida à apreciação do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que deverá analisar o tipo de atividade 

que a entidade realiza191. O objeto da relação assistencial deverá estar relacionado 

___________________________________________________________________ 

190Esses requisitos são os mesmo para que se vinculem ao SUAS. Na LOAS, passarão a ser 
denominadas entidades ou organizações assistenciais. 
191Lei 12.101/09: Art. 21.  A análise e decisão dos requerimentos de concessão ou de renovação dos 
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com práticas “que busquem retirar o cidadão de toda e qualquer situação de 

indigência,”192 com o tipo de prestação ou serviço fornecido, bem como pelo modo 

como eles são prestados. 

Se deferido o pedido do requerimento de concessão dos 

certificados, essas entidades passarão a ser reconhecidas como entidades 

beneficentes de assistência social e gozarão de prerrogativas fiscais, como 

imunidades do pagamento de contribuições patronais para a seguridade social e 

contribuições sobre o faturamento e do lucro, desde que atendidos os requisitos 

legais193, além da imunidade tributária constitucional, prevista no art. 150, inciso VI, 

alínea “c”, que é uma desoneração de impostos pertencentes ao orçamento fiscal.194 

Reafirma-se, não são imunes a todos os impostos, mas apenas os impostos 

relacionados ao patrimônio, renda e os serviços, desde que relacionados à sua 

atividade essencial. 

Essa renúncia de receitas se justifica, segundo José Guilherme 

Ferraz Costa, em razão da “gigantesca tarefa de inclusão social” a que se propõe a 

assistência social, “onde a iniciativa privada sempre teve uma participação 

substancial” e “cujo atendimento, dirige-se primordialmente à camada mais carente 

da população”.195  

 

___________________________________________________________________ 
 

certificados das entidades beneficentes de assistência social serão apreciadas no âmbito dos 
seguintes Ministérios: I - da Saúde, quanto às entidades da área de saúde; II - da Educação, quanto 
às entidades educacionais; e III - do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, quanto às 
entidades de assistência social. 
192MARQUES, Carlos Gustavo Moimaz. O benefício assistencial de prestação continuada: Reflexões 
sobre o trabalho do poder judiciário na concretização dos direitos à seguridade social. São Paulo: LTr 
Editora Ltda., 2009, p. 41. 
193Vide Lei 12.101 de 27.11.2009 e Lei 8.212/91, arts. 29 e 22, respectivamente. A lei nº 12.101/09 
usa a terminologia isenção, quando o correto é imunidade. 
194CF. art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: VI - instituir impostos sobre: c) patrimônio, renda ou 
serviços das instituições  de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da Lei,  
relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas (§ 4º do art. 150). 
Pactuamos que as entidades beneficentes de assistência social e as instituições de assistência 
social, sem fins lucrativos, para efeitos da percepção dessa imunidade, são equivalentes 
juridicamente. 
195COSTA. José Guilherme Ferraz. Seguridade Social & Incentivos Fiscais. Curitiba: Juruá, 2007, p. 
70-71. 
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2.2 CONCEITO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

A partir do texto constitucional e de todas essas especificidades 

enumeradas acima, podemos conceituar a assistência social como sendo:  

um subsistema de proteção social, direito fundamental social do 
cidadão necessitado e dever do Estado, que provê os mínimos 
sociais, realizado por meio de um conjunto integrado de ações de 
iniciativa pública e privada, com caráter subsidiário, específico e 
gratuito, de natureza não contributiva, por meio de benefícios e 
serviços, prestados com eficiência e qualidade, de modo a promover 
a universalização dos direitos sociais. 

A assistência social abarca aquelas ações prestadas tanto pelo 

poder público quanto pela atividade privada. A constituição federal traçou as 

diretrizes para a assistência social pública, que deverá ser instrumentalizada por 

políticas públicas196 197. Essas diretrizes deverão ser pautadas pela descentralização 

político-administrativa e pela participação da população.  

Além dos princípios estampados no corpo do texto constitucional 

preconiza a LOAS, em seu art. 4º, a assistência social deverá ser regida pelos 

seguintes princípios: 

supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as 
exigências de rentabilidade econômica; 

universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da 
ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas; 

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 de 
necessidade; 

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. 

___________________________________________________________________ 

196Política pública é o programa de ação governamental que resulta de um processo ou conjunto de 
processos juridicamente regulados - processo eleitoral, processo de planejamento, processo judicial - 
visando coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas, para a realização de 
objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados. Como tipo ideal, a política pública 
deve visar a realização de objetivos definidos, expressando a seleção de prioridades, a reserva de 
meios necessários à sua consecução e o intervalo de tempo em que se espera o atingimento dos 
resultados, BUCCI, Maria Paula Dallari. O Conceito de política pública em direito. In Políticas Públicas 
– reflexões sobre o conceito jurídico. Org. Maria Paula Dallari Bucci. São Paulo: Saraiva. 2006, p.39 
197A Política Nacional de Assistência Social foi aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência 
Social, em 14.10.2004 e instrumentalizada por meio da Resolução nº 145, de 15.10.2004. A Lei 
12.435/2011, que alterou a LOAS, apenas incorporou a redação prevista pela PNAS. 
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Todos esses princípios nada mais são do que a aplicação daqueles 

princípios da seguridade social, inscritos no texto constitucional, com algumas 

especificidades da área de assistência social. A assistência social pública tem como 

característica básica a gratuidade, e que o assistido possa voltar a se reintegrar no 

seio da sociedade, por meio da família ou do trabalho.  Por essa razão o sistema é 

pautado pela não contributividade. 

Mas, para que esse direito social fundamental seja prestado, pelo 

Estado, é necessário um conjunto integrado de ações de iniciativa pública, para 

garantir o atendimento às necessidades básicas dos hipossuficientes, que não foram 

assistidos por suas famílias ou por particulares. Ressaltamos que a assistência 

social é direito do cidadão, direito esse que será instrumentalizado, na seara pública, 

por meio de políticas públicas. A participação da população, por meio de suas 

organizações representativas será fundamental para a constituição e formulação 

dessas políticas e para a mensuração e o controle das ações assistenciais. 

Os assistidos devem ser tratados com urbanidade e respeito, não 

podendo a sua qualidade de necessitado lhe demandar discriminações. Portanto, a 

forma como comprovará a sua necessidade ou o estado de sua vulnerabilidade não 

pode ser vexatória. Os serviços e benefícios colocados à sua disposição devem ser 

pautados pela qualidade e eficiência e os assistentes sociais, bem como todo o 

suporte de pessoal, devem ter capacitação adequada para essa tarefa.  

Os programas desenvolvidos pela área assistencial que ofereçam 

soluções, àqueles que estão em necessidade, devem desenvolver técnicas de 

disseminação da informação, pois os benefícios não podem ser concedidos de 

ofício, por parte da Administração Pública. O assistido deve se dirigir aos órgãos 

assistenciais (CRAS ou CREAS) e pleitear os serviços ou benefícios, comprovando 

a sua qualidade de necessitado. 

Os direitos prestacionais, mais especificamente da assistência 

social, se pautam pela progressividade, comando esse inserido no Pacto 

Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais - PIDESC, em seu 

art. 2º, a saber: 
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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, que prediz: 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. 

Os serviços, benefícios, programas e projetos assistenciais, bem 

como dos recursos oferecidos pelo Poder Público devem, paulatinamente, serem 

ampliados, até atingirem a sua potencialização máxima, atingindo o máximo de 

vulnerabilidades possíveis e àqueles de dele necessitam. 

A conjugação dos princípios da seguridade social, mais os princípios 

específicos da assistência social e as diretrizes do sistema é que farão com que uma 

verdadeira implementação desse direito, tenha eficácia e efetividade. 

 

 

2.3 A FUNDAMENTALIDADE DO DIREITO À ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

2.3.1 Assistência Social: Direito Fundamental Social 

Vamos resgatar a conceituação prolatada no item acima do presente 

trabalho. A assistência social é um subsistema de proteção social, direito 

fundamental social do cidadão necessitado e dever do Estado, que provê os 

mínimos sociais, realizado por meio de um conjunto integrado de ações de iniciativa 

pública e privada, com caráter subsidiário, específico e gratuito, de natureza não 

contributiva, por meio de benefícios e serviços, prestados com eficiência e 

qualidade. 

Partindo-se das premissas contidas no próprio conceito, podemos 

afirmar que assistência social é um direito social fundamental e por essa razão, não 

se encontra topograficamente inclusa no art. 5º da CF, que disciplina os direitos e 

garantias individuais. A assistência social tem sua previsão constitucional no art. 6º - 

Dos Direitos Sociais, que se desdobram no Título VIII - da Ordem Social, situando-se 

entre os vários capítulos, no Capítulo II, Seção IV.  

O princípio da dignidade da pessoa humana e, por consequência, a 

preservação da vida são bases constitucionais que embasam e justificam grande 
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parte dos direitos individuais e coletivos. Mas a assistência social integra os direitos 

sociais e sua fundamentação deve estar embasada, em outros princípios 

constitucionais, que não apenas nesse. A ordem social tem como base o primado do 

trabalho e como objetivo o bem estar e a justiça social, conforme art. 193 da 

Constituição Federal. 

É lógico que a situação dos hipossuficientes tem amparo 

constitucional, com supedâneo em seu direito à dignidade da pessoa humana e a 

preservação da vida. Com muito acerto esses princípios são norteadores da 

assistência social, o que leva ao 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 (art. 4º, inciso III, Lei nº 8.472/93).  

O trabalho é o instrumento que lhe propiciará a preservação da vida 

com dignidade. Sem trabalho a vida digna pode estar ameaçada e, a partir de então, 

os direitos assistenciais existem para minimizar essa situação, o que, por si só, já 

justificaria a fundamentalidade.  

Para justificar a nossa posição, vamos nos socorrer dos 

ensinamentos de Robert Alexy. O autor alemão conceitua os direitos fundamentais, 

“como posições jurídicas a tal ponto relevantes, que o seu reconhecimento não pode 

ser pura e simplesmente ser deixada à disposição da maioria parlamentar 

simples”.198 Para ele, os direitos sociais são direitos subjetivos, com natureza 

principiológica, sujeitando-se a um processo de ponderação no caso concreto.  

Nessa ponderação estará, de um lado, o direito social e, do outro, 

princípios como os da democracia e da separação de poderes. A possibilidade da 

tutela jurisdicional dependerá da proporcionalidade. Assim, serão levadas em 

consideração todas as dificuldades fáticas e jurídicas envolvidas no processo, bem 

como a existência da margem de liberdade para os poderes públicos.199 

___________________________________________________________________ 

198ALEXY, Robert. Constitucionalismo Discursivo. 2. ed.Trad. Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2008, p. 335/446. 
199SARMENTO, Daniel. A proteção Judicial dos Direitos Sociais: Alguns Parâmetros Ético-Jurídicos. 
In Direitos Sociais – Fundamentos, Judicialização e Direitos Sociais em Espécie. Coord. Cláudio 
Pereira de Souza Neto e Daniel Sarmento. Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2010, p. 567. 



 

83 
 

Flavia Piovesan ao se manifestar sobre os direitos fundamentais 

(que ela chama de direitos humanos200) ensina que na seara dos direitos 

fundamentais sociais incide uma principiologia própria, diferente dos outros direitos, 

pois  

Aplica-se, pois, aos direitos sociais o regime jurídico dos direitos 
humanos, com sua lógica e principiologia próprias. A adequada 
hermenêutica dos direitos sociais requer princípios específicos 
atinentes a estes direitos e princípios gerais aplicáveis aos direitos 
humanos. Dentre os princípios relacionados aos direitos sociais, 
destacam-se: a) o princípio da observância do minimum core 
obligation; b) o princípio da aplicação progressiva; do qual decorre o 
princípio da proibição do retrocesso social; c) o princípio da inversão 
do ônus da prova; e d) os deveres dos Estados em matéria de 
direitos sociais e níveis mínimos essenciais de cada direito.201 

A assistência social tem um regime jurídico diferente do direito 

privado, principalmente em razão da análise dos resultados alcançados. Foram 

estabelecidos critérios diferenciadores dos direitos civis, porque compete ao 

Executivo e a toda a sociedade, em gestão participativa, implementar as situações 

fáticas. Ela atua nas vulnerabilidades e nas situações de necessidade, tendo como 

objetivo a proteção da família, maternidade, infância, adolescência e velhice.  

Ainda, deve habilitar e reabilitar as pessoas com deficiência, 

integrando-as na vida comunitária. Também se instituiu o programa de transferência 

de renda, para as pessoas com deficiência e aos idosos, com 65 (sessenta e cinco) 

anos ou mais, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, 

nem de tê-la provida por sua família. São situações que justificam a sua 

classificação como um direito social fundamental, uma vez que, nas palavras de 

Robert Alexy são “posições jurídicas a tal ponto relevantes, que o seu 

___________________________________________________________________ 

200A grande diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais pode ser traduzida pelas lições 
de Ingo Wolfgang Sarlet: Em que pese sejam ambos os termos (‘direitos humanos’ e ‘direitos 
fundamentais’) comumente utilizados como sinônimos, a explicação corriqueira e, diga-se de 
passagem, procedente para a distinção é de que o termo ‘direitos fundamentais’ se aplica para 
aqueles direitos do ser humano reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional positivo 
de determinado Estado, ao passo que a expressão ‘direitos humanos’ guardaria relação com os 
documentos de direito internacional, por referir-se àquelas posições jurídicas que se reconhecem ao 
ser humano como tal, independentemente de sua vinculação com determinada ordem constitucional, 
e que, portanto, aspiram à validade universal, para todos os povos e tempos, de tal sorte que revelam 
um inequívoco caráter supranacional (internacional). In SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos 
direitos fundamentais – uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 10. 
ed. São Paulo: Editora do Advogado, 2009, p. 29. 
201PIOVESAN, Flávia. Direitos Sociais: Proteção Nos Sistemas Internacional e Regional 
Interamericano. Revista Internacional de Direito e Cidadania / Instituto Estudos Direito e Cidadania, v. 
2,  n. 5. Erechim, RS: Habilis. Out. 2009, p. 80 
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reconhecimento não pode ser pura e simplesmente ser deixada à disposição da 

maioria parlamentar simples”.202 

A LOAS corrobora com essa assertiva quando, em seu art. 1º, 

anuncia que “a assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, 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.“  

A justificativa que a assistência não integra o rol dos direitos 

fundamentais não pode ser aceito. Com muito acerto, Ingo Wolfgang Sarlet, ao 

analisar a concepção dos direitos fundamentais na Constituição Federal, se 

posicionava no seguinte sentido: 

A acolhida dos direitos fundamentais sociais em capítulo próprio no 
catálogo de 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.203  

[...] Aliás, na doutrina nacional já foi virtualmente pacificado o 
entendimento de que o rol dos direitos sociais (art. 6º) e o dos 
direitos sociais dos trabalhadores (art. 7º) são – exemplo do art. 5º, § 
2º, da CF – meramente exemplificativos”, de tal sorte que ambos 
podem ser perfeitamente qualificados como cláusula de abertura204. 

A assistência social, por ser um direito fundamental social, também 

tem uma dimensão objetiva e, por essa razão, segundo Daniel Sarmento, uma das 

suas consequências é o reconhecimento de sua eficácia irradiante. Irradiante porque 

penetra no ordenamento jurídico, condicionando a interpretação das normas legais e 

atuando como impulsos e diretrizes para a legislação, a administração e o judiciário.  

O autor ainda afirma que essa eficácia não se exaure com a 

utilização da técnica, mas que transcende, uma vez que deve ser operacionalizada 

no dia a dia do direito, em suas aplicações mais corriqueiras e não apenas em 

momento de crise. Concluiu sua linha de raciocínio ao dizer que “os direitos 
___________________________________________________________________ 

202ALEXY, Robert. Constitucionalismo Discursivo. 2. ed.Trad. Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2008, p. 335/446. 
203SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais – uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. São Paulo: Editora do Advogado, 2009, p. 66. 
204SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais – uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. São Paulo: Editora do Advogado, 2009, p. 82-83. 
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fundamentais deixam de ser concebidos como meros limites para o ordenamento, e 

se convertem no norte do direito positivo, no seu verdadeiro eixo gravitacional”.205  

Mas, apenas criar o direito não é certeza de que o mesmo será 

eficaz. Para que esse direito seja realizado plenamente e entregue ao necessitado, 

será necessário um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da 

sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. A Constituição 

instituiu a assistência social como direito do cidadão, direito esse que será 

instrumentalizado por meio de políticas públicas. 

Coadunando com essa visão, Alessandra Gotti Bontempo nos diz  

que a preocupação com a eficácia das normas constitucionais é: 

[...] redimensionada em se tratando dos direitos sociais, na medida 
em que a grande maioria desses direitos previstos na Constituição de 
1988 são enunciados sob a roupagem de normas programáticas que 
são, em um primeiro momento, endereçadas aos Poderes Públicos: 
ao legislador, já que necessitam de concretização legislativa; ao 
administrador, para a implementação das políticas públicas que 
buscam efetivá-los; e aos juízes, quando apreciam as demandas 
judiciais que visam garantir a sua concretização.206 

Assim, será necessário analisarmos as ações dos três poderes. O 

Executivo deve propor as políticas públicas207, com ação-coordenação, processo e 

programa. Para isso será necessário um planejamento constante das 

vulnerabilidades sociais; a alocação de recursos necessários e todo o instrumento 

que permita que se implemente a política pública. Como toda e qualquer política, 

deve ter um ciclo: formação, execução, controle e avaliação.208 O Legislativo deve 

cumprir o seu papel normativo e, fiscalizar, dentro da sua competência, as ações do 

Executivo.  

___________________________________________________________________ 

205SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. 2. ed., 3ª tiragem. Rio de 
Janeiro: Lumen Júris, 2010, p. 125. 
206BONTEMPO, Alessandra Gotti. Direitos sociais: eficácia e acionabilidade à luz da Constituição de 
1988. Curitiba: Juruá, 2005. p. 193. 
207Política pública é o programa de ação governamental que resulta de um processo ou conjunto de 
processos juridicamente regulados - processo eleitoral, processo de planejamento, processo judicial - 
visando coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas, para a realização de 
objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados. Como tipo ideal, a política pública 
deve visar a realização de objetivos definidos, expressando a seleção de prioridades, a reserva de 
meios necessários à sua consecução e o intervalo de tempo em que se espera o atingimento dos 
resultados. BUCCI, Maria Paula Dallari. O Conceito de política pública em direito. In Políticas Públicas 
– reflexões sobre o conceito jurídico. Org. Maria Paula Dallari Bucci. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 39. 
208MASSA-ARZABE, Patricia Helena. Dimensão jurídica das Políticas Públicas. In Políticas Públicas – 
reflexões sobre o conceito jurídico. Org. Maria Paula Dallari Bucci. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 70. 
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O Congresso Nacional poderá sustar os atos normativos do Poder 

Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação 

legislativa, bem como fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas 

Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta209. O 

Tribunal de Contas, ao exercer sua competência constitucional, será um auxiliar 

técnico do Poder Legislativo, na análise das contas prestadas. Ao Judiciário 

competirá a avaliação da lógica distributiva e da existência de ofensa à legalidade, 

quando judicializada a matéria. 

 

2.3.2 A teoria da dimensão dos Direitos e sua repercussão na 

Assistência Social Pública  

Os direitos fundamentais foram classificados, inicialmente, em três 

gerações,210 isto é, civis e políticos (essencialmente individuais), direitos sociais 

(garantidos pelo PIDESC211) e os direitos de fraternidade ou solidariedade. 

A doutrina criticou o emprego dessa terminologia por entender que 

se está ferindo o princípio da solidariedade, como Antonio Augusto Cançado 

Trindade,212 que outorgou a autoria a Ingo Wolfgang Sarlet213 da expressão “fantasia 

das chamadas gerações de direitos”214 e, também, na doutrina internacional, por 

Joaquín Herrera Flores215, em razão da não existência de gerações que se 

___________________________________________________________________ 

209 Art. 49, incisos V e X da Constituição Federal. 
210LIMA Jr., Jayme Benvenuto. Os Direitos Humanos Econômicos, Sociais e Culturais. Renovar. Rio 
de Janeiro: São Paulo, 2001, p. 77. 
211A Assembleia Geral das Nações Unidas, em 16 de dezembro de 1966, aprovou dois pactos: o 
Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais (PIDESC), que passaram a incorporar, com maior precisão e detalhamento, os 
direitos constantes da Declaração Universal. O PIDESC incorporou os direitos sociais como: o direito 
ao trabalho, à liberdade de associação sindical, à previdência social, à alimentação, à moradia, ao 
mais elevado nível de saúde física e mental, à educação, à participação na vida cultural e no 
progresso científico 
212TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos. 
Porto Alegre: Fabris, 1997, p. 24-25. 
213Vide a obra de SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos direitos fundamentais – uma teoria geral 
dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2009, p. 45-46.  
214Réplica de Ingo Wolfgang Sarlet. In SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais – 
uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. São Paulo: Editora 
do Advogado, 2009, p. 45. 
215Herrera Flores assim se manifesta: Daí nosso repúdio à famosa e exitosa formulação das 
chamadas gerações de direitos: direitos que vão se sucedendo evolutivamente uns aos outros na 
medida em que se vai manifestando a condição humana. A metáfora das gerações de direitos não é 
algo neutro, inocente, com efeitos meramente retóricos e/ou pedagógicos. Pelo contrário, ostenta um 
rol constitutivo e quase ontológico dos direitos como direitos universais, pois tem muito a ver com os 
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sobrepõem umas às outras. Paulo Bonavides216 permanece adotando esse termo 

“gerações” em homenagem à evolução histórica que esses direitos tiveram ao longo 

do tempo, tendo sido seguido por vários autores217. 

Para efeitos de precisão terminológica, não vamos adotar o termo 

“geração” para sugerir a falsa impressão da substituição gradativa de uma geração 

por outra, e, sim, a palavra dimensão, por concordar que a expressão pode induzir a 

ideia falsa da substituição de uma geração por outra, o que não é verdade.218 

Os direitos fundamentais de primeira dimensão foram os primeiros 

reconhecidos pelos ordenamentos constitucionais. Surgiram no final do século XVIII 

e dominaram todo o século XIX, correspondendo, dentro dos ideais franceses de 

liberdade, igualdade e fraternidade, aos direitos da liberdade. Têm um status 

negativo, pois exigem uma abstenção do Estado em favor da esfera de liberdade do 

indivíduo, além de corresponder aos direitos civis e políticos (direito de locomoção, 

direito de manifestação, direito de propriedade etc.). 

___________________________________________________________________ 
 

objetivos da UNESCO e com a teoria de Arendt de uma condição humana universal e eterna que se 
desenvolve geracionalmente, superando continuamente as fases anteriores como se já estivessem 
definitivamente fundamentadas e efetivadas. Também, tal metáfora constitutiva dos direitos tem muito 
a ver com as teses metafísicas e “Jusnaturalistas" conservadoras que consideram a evolução 
humana, primeiro, como uma queda do paraíso em direção à terra e, segundo, como a construção de 
uma escada mágica que nos conduz diretamente à contemplação do mais alto, seja uma ideia 
transcendental, um direito natural inacessível à ação humana ou uma determinada concepção da 
divindade. O cume resplandecente do ''palácio dos direitos humanos" seriam os direitos individuais e, 
pouco a pouco, vamos descendo degraus e instâncias até encontrarmos pretensos direitos que 
ninguém pode levar diante de um juiz e que, como naquele jogo de experiências e expectativas, 
sempre irão se afastando de nossa vista à medida que nos vamos aproximando deles. FLORES, 
Joaquín Herrera. Teoria Crítica dos Direitos Humanos – os direitos humanos como produtos sociais. 
Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris. 2009, 52. Em outra obra, afirma que “No hay generaciones de 
derechos; hay generaciones de problemas que nos obligan a ir adaptando y readaptando nuestros 
anhelos y necesidades a las nuevas problemáticas”. In: Una visión compleja de los derechos 
humanos. San José Costa Rica: Ed. Educa, 1988, p. 14. 
216BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 563. 
217LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah 
Arendt. 2ª reimp. São Paulo: Companhia das Letras. 1988, p. 125; CHIMENTI, Ricardo Cunha e 
outros. Curso de Direito Constitucional. 2ª ed. São Paulo: Saraiva. 2005, p. 45-47; MORAES, 
Alexandre. Direito Constitucional. 10ª ed. São Paulo: Atlas.  2001, p. 57; FERRAJOLI, Luigi. Direito e 
Razão, Teoria do Garantismo Penal. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006; 
FERRAJOLI, Luigi. Los Fundamentos de los derechos fundamentales. 3ª ed. Madrid: Editorial Trotta. 
2007. LUÑO, Antonio-Enrique Perez. La tercera generación de derechos humanos. In: Revista Del 
Centro de Estudios Constitucionales nº 10. septiembre-diciembre. 1991. MARTINEZ, Gregorio Peces-
Barba. Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: su Génese y su Concepto in Revista del 
Instituto Bartolomé de las Casas, n. 6, febrero, Madrid: Universidad Carlos III,  1998. p. 32. 
218SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais – uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. São Paulo: Editora do Advogado, 2009, p. 45. 
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Em um segundo momento, com a industrialização e os problemas 

sociais e econômicos vivenciados pela doutrina socialista, em meados do séc. XIX, 

os ordenamentos constitucionais começaram a expressar a preocupação com os 

desamparados; com a necessidade de se assegurar o mínimo de igualdade entre os 

homens, o trabalhador rural abandonou o campo e mudou para a cidade, 

enfrentando toda uma agitação decorrente do desenvolvimento tecnológico.219 

O indivíduo passou a participar de novos espaços, como a fábrica e 

os partidos políticos, começou a aspirar a um bem-estar material propiciado pela 

modernidade, desenvolvendo-se, então, os direitos econômicos, culturais e sociais, 

assim como os direitos coletivos, fazendo nascer a segunda dimensão de direitos 

fundamentais, então ligados ao ideal de igualdade: correspondem aos direitos 

sociais, culturais e econômicos. (É o segundo ideal da Revolução Francesa – a 

igualdade).  São as liberdades sociais que se reportam aos indivíduos e, nas 

palavras de Ingo Sarlet: “não se cuida mais, portanto, de liberdade do e perante o 

Estado, e sim de liberdade por intermédio do Estado”220. 

No final do século XX, observou-se uma terceira dimensão de 

direitos fundamentais, com a finalidade de tutelar o próprio gênero humano, direitos 

considerados transindividuais, direitos de pessoas consideradas de forma coletiva. 

São os direitos de fraternidade, de solidariedade, traduzindo-se em um meio 

ambiente equilibrado, no avanço tecnológico, numa vida tranquila, à 

autodeterminação dos povos, à comunicação, à paz. É a fraternidade do ideal da 

Revolução francesa. 

Antonio-Enrique Perez Luño221 acresce na classificação dos direitos 

de terceira dimensão, além da paz, da qualidade de vida e da liberdade de 

informática, que para ele já estão consagrados outros, como: a garantia frente à 

manipulação genética, o direito de morrer com dignidade, o direito de desfrute do 

patrimônio histórico e cultural da humanidade, o direito dos povos em 
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219SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais – uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. São Paulo: Editora do Advogado, 2009, p. 47. 
220 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais – uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. São Paulo: Editora do Advogado, 2009, p. 47-48. 
221LUÑO, Antonio-Enrique Pérez. La generation de Derechos Humanos. In: Revista Del Centro de 
Estudios Constitucionales nº 10. septiembre-diciembre. 1991, p. 209 e Los derechos fundamentales.  
7. ed. Madrid: Tecnos,1998, p. 43. 
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desenvolvimento, o direito à troca de sexo, ou das reivindicações das feministas em 

aborto livre e gratuito. Na obra, Los derechos fundamentales, sustenta que: 

[...] los derechos fundamentales han sido fruto de una doble 
confluencia: a) de un lado, suponen el encuentro entre La tradición 
filosófica humanista, representada prioritariamente por el 
jusnaturalismo de orientación democrática, con las técnicas de 
positivación y protección reforzada de las libertades propias del 
movimiento constitucionalista, encuentro que se plasma en el Estado 
de Derecho; b) de otro lado, representan un punto de mediación y de 
síntesis entre las exigencias de las libertades tradicionales de signo 
individual, con el sistema de necesidades radicales de carácter 
económico, cultural y colectivo a cuya satisfacción y tutela se dirigen 
los derechos sociales222. 

Atualmente se cogita em direitos fundamentais de quarta, quinta e 

sexta dimensões. Paulo Bonavides223, um dos adeptos, afirma que os de quarta 

dimensão são aqueles ligados à globalização política, fenômeno mundial que atinge, 

em maior ou menor grau, todas as nações, correspondendo ao direito de 

informação, de democracia e de pluralismo. O autor, na 25ª edição, atualizada de 

seu manual, traslada os direitos antes classificados em terceira para a quinta 

dimensão. 

Por outra perspectiva Luigi Ferrajoli, denomina o conjunto de todas 

as pessoas independentemente da cidadania, como direito da pessoa ou direito da 

personalidade, e o conjunto das outras classes de direitos como direitos dos 

cidadãos ou de cidadania, além dos direitos primários ou substanciais, secundários 

ou formais. Assim, da combinação dos direitos fundamentais resultará: os direitos da 

pessoa (direitos humanos), com base nos direitos primários, e dos direitos dos 

cidadãos (direito público) e, dos direitos secundários, teremos os direitos das 

pessoas (direitos civis) e os direitos dos cidadãos (direitos políticos). 224 

Robert Alexy pontua que o direito a prestações deve ser 

compreendido de forma ampla. Todo direito a uma ação positiva é um direito a uma 

prestação, e nesse sentido, “o conceito de direito a prestação é exatamente o oposto 

do conceito de direito de defesa, no qual se incluem todos os direitos uma ação 

___________________________________________________________________ 

222LUÑO, Antonio-Enrique Pérez. Los derechos fundamentales.  7. ed. Madrid: Tecnos,1998, p. 43. 
223BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 566-
570. 
224FERRAJOLI, Luigi. Los fundamentos de los derechos fundamentales. 3. ed. Madri:Editorial Trotta,  
2007, p. 292-294. 
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negativa, ou seja, uma abstenção estatal”. Mas o autor acresce que o direito a 

prestações deve ser estendido, para além do direito a prestações fáticas, agregando 

“os direitos a prestações normativas, como a proteção por meio de normas de direito 

penal ou a criação de normas organizacionais e procedimentais.225 

Seja por uma teoria ou por outra, a assistência social é um direito 

fundamental de segunda dimensão,226 e, por esta razão, impõe precipuamente o 

fornecimento de prestações, por meio de políticas públicas, objetivando garantir o 

atendimento às necessidades básicas do hipossuficiente. Mas, não podemos deixar 

de mencionar que é equívoco entender que os direitos sociais apenas demandam 

fornecimento de prestações, enquanto que os direitos fundamentais demandariam 

apenas um status negativo.  

Coadunando com a posição de Ingo Wolfgang Sarlet, os direitos 

sociais, bem como os individuais, exigem obrigações negativas e positivas por parte 

do Estado. Os direitos civis e políticos são realizados não apenas mediante 

obrigações negativas, assim como os direitos sociais, econômicos e culturais não 

são realizados apenas com obrigações positivas.227 

Portanto, em relação à assistência social pública, o cidadão tem o 

direito de ser protegido contra a violação por parte do Estado e dos particulares, no 

sentido de não ser privado, daqueles mínimos sociais, prescritos no texto 

constitucional e regulamentado na LOAS – direito de defesa. Mas, o assistido tem o 

direito, por exemplo, ao Benefício de Prestação Continuada – direito prestacional -, 

se preenchidos os requisitos, exigidos na lei nº 8.472/9. Uma vez que atender a 
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225ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2008, p. 87-88. 
226Voto do Min. Celso de Mello: "enquanto os direitos de primeira geração (direitos civis e políticos) – 
que compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais – realçam o princípio da liberdade e 
os direitos de segunda geração (direitos econômicos, sociais e culturais) – que se identifica com as 
liberdades positivas, reais ou concretas – acentuam o princípio da igualdade, os direitos de terceira 
geração, que materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas as 
formações sociais, consagram o princípio da solidariedade e constituem um momento importante no 
processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados, 
enquanto valores fundamentais indisponíveis, pela nota de uma essencial inexauribilidade". (STF, MS 
22164/SP, jul. em 30/10/1995). SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais – uma 
teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2009, p. 118. Deduz que a assistência é direito fundamental fora do catálogo previsto, no 
início do texto constitucional, direito que inicialmente consagrado como norma de eficácia limitada, já 
devidamente concretizada pelo legislador. 
227SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais – uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 205-206. 
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todos os itens exigíveis, não pode ser criado óbice para sua concessão, pois essas 

prestações positivas deverão contribuir para a redução das desigualdades sociais, 

econômicas e culturais e resgatar a cidadania, reintegrando o cidadão no seio da 

sociedade ou de sua família.  

Nesse sentido, Ingo Wolfgang Sarlet aduz que na noção de direitos 

sociais negativos deve ser enquadrados o direito subjetivo correlato à proteção. E 

exemplifica: “O Estado deve implementar medidas que alcancem, na sua função 

protetiva, um mínimo de eficácia, não sendo exigível uma exclusão absoluta da 

ameaça que se objetiva prevenir”.228 Dessa forma, o indivíduo tem o direito de 

impugnar judicialmente os atos que considere maculadores de seus direitos. 

Podemos inferir que, a alteração feita pela Lei nº 12.435/2011 na LOAS, no art. 2º, 

que acresceu o direito de defesa de direitos, é um dos objetivos da assistência 

social, como reconhecimento da posição analisada acima. 

Victor Abramovich sustenta, fundamentado nas obras de Van Hoof e 

Asbjorn Eide, um novo modo de interpretar o direito social. É proposta uma 

sistemática que consiste em assinalar níveis de obrigação do Estado. Esses níveis 

são: obrigação de respeitar, de proteger, de garantir e de promover o direito em 

questão. 

As obrigações de respeitar se definem pelo dever do Estado de não 
interferir nem obstaculizar ou impedir o acesso ao desfrute dos bens 
que constituem o objeto do direito. As obrigações de proteger 
consistem em evitar que terceiros interfiram, obstaculizem ou 
impeçam o acesso a esses bens. As obrigações de garantir 
pressupõem assegurar que o titular do direito tenha acesso ao bem 
quando não puder fazê-lo por si mesmo. As obrigações de promover 
se caracterizam pelo dever de criar condições para que os titulares 
do direito tenham acesso ao bem229. 

 

Dessa forma constata-se que os direitos fundamentais sociais, assim 

como os direitos fundamentais em geral, tanto podem ser classificados como direitos 
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228SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais – uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 193. 
229ABRAMOVICH, Victor.  Linha de Trabalho em Direitos Econômicos, Sociais e Culturais: 
Instrumentos e Aliados. Trad. Maria Lucia de Oliveira Marques. Revista Internacional de Direitos 
Humanos – SUR – Rede Universitária de Direitos Humanos, ano 2, nº 2, São Paulo: Prol, 2005, p. 
194. 
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de defesa quanto como direito a prestações230. Assim, o Estado tem o dever de “não 

intervenção na esfera de liberdade pessoal dos indivíduos, garantido pelo direito de 

defesa”, bem como deve, “colocar à disposição os meios materiais e implementar as 

condições fáticas que possibilitem o efetivo exercício das liberdades 

fundamentais.”231 Por meio de políticas públicas se buscará atingir as metas 

traçadas – direito a prestações. Por outro lado, o Estado deve abster-se ou não deve 

criar obstáculos para que a assistência seja prestada – direito de defesa.  

Aquele que está em situação de hipossuficiência precisa do amparo 

emergencial estatal para que possa ser restabelecida sua integridade, física e 

mental e voltar a ser produtivo para a sociedade. Esse restabelecimento pressupõe 

programas eficientes que não criem dependência do assistido, de modo que, uma 

vez atingida a recuperação, a assistência não lhe seja mais necessária.  

Esses programas precisam estar disponibilizados, de tal modo, que 

o acesso seja uma realidade. A dignidade da pessoa humana é tão importante, que 

Ingo Sarlet afirma ser ela, elemento integrante da essência e da própria identidade 

da Constituição. Funciona como um verdadeiro limite material implícito ao poder de 

reformar da Constituição.232 Dessa forma, é necessária a oferta da prestação, em 

forma de um comportamento ativo por parte do órgão competente e o usufruto, por 

parte do necessitado. 

 

2.3.3 Reserva do possível 

A constituição federal, em seu art. 195, § 5º determina que “nenhum 

benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido, 

sem a correspondente fonte de custeio”. É uma garantia do sistema brasileiro. As 

necessidades dos usuários são imensas, mas os recursos, não seguem a mesma 

proporção.  

___________________________________________________________________ 

230Robert Alexy divide os direitos a prestações em três grupos: direito a proteção; direito a 
organização e procedimento e direitos a prestação em sentido estrito. O direito a uma prestação 
material é enquadrado no grupo dos direitos a prestações em sentido estrito. Ainda acresce que os 
direitos dessa natureza, podem ser considerados direitos a prestações somente se se tratar de 
direitos subjetivos e de nível constitucional. ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. 
Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 444-445. 
231SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais – uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 184-185. 
232SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais – uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 108. 
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Na Alemanha, por não ter os direitos sociais previstos em texto 

constitucional, foi elaborada uma teoria como forma de garantir o exercício dos 

direitos prestacionais, que recebeu a denominação de “reserva do possível”. 

A reserva do possível, segundo Daniel Sarmento, deve ser 

entendida como “a razoabilidade da universalização da prestação exigida, 

considerando os recursos efetivamente existentes”.233 Funciona como um limite à 

realização dos direitos fundamentais, no nosso caso, limite ao direito fundamental 

social da assistência social pública. Seu fundamento está na escassez de recurso 

frente à grande demanda de prestações, que devem ser prestadas, uma vez que, 

somente é possível pleitear juridicamente, aquilo que é possível de ser realizado.  

Os direitos prestacionais, dentre outros, dependem de recursos para 

que sejam progressivamente implementados. Como direito fundamental social, de 

segunda dimensão, pressupõe a realização de prestações de fazer (direitos a 

prestações) e, por essa razão, será necessário avaliar as condições de possibilidade 

de disponibilização integral desse direito, porque todo direito gera um custo estatal. 

E, em regra, tudo o que tem custo, não pode ter um tratamento de forma absoluta. 

Flávio Galdino estudou a obra de Cass Sunstein e Stephen Holmes, 

denominada The Cost of Rights e propôs uma teoria pragmática do Direito e dos 

direitos, e nos ensina que todos os direitos geram custos, sejam direitos de primeira 

dimensão, de segunda ou outras234. Os direitos sociais – naturalmente prestativos, 

geram custos235. Afirma o autor que, por muito tempo, ingenuamente, acreditou que 

os direitos de liberdade seriam apenas negativos e, que não existem prestações 

públicas gratuitas.236  
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233SARMENTO, Daniel. A proteção Judicial dos Direitos Sociais: Alguns Parâmetros Ético-Jurídicos. 
In Direitos Sociais – Fundamentos, Judicialização e Direitos Sociais em Espécie. Coord. Cláudio 
Pereira de Souza Neto e Daniel Sarmento. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2010, p. 572. 
234GALDINO. Flávio. Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos – direitos não nascem em árvores. 
Rio de Janeiro: Editora Lumem Júris, 2005, p. 342. 
235 O autor destaca em outro artigo cinco modelos teóricos sobre o custo dos direitos: modelo teórica 
da indiferença, em que são desconsiderados os direitos positivos: modelo teórico do reconhecimento, 
em que se reconhece direito a prestações e a sua exigibilidade; c) modelo teórico da utopia – 
reconhecimento ideológico de direitos positivos e negativos e d) modelo da superação em que todos 
os direitos são positivos, GALDINO, Flávio. O custo dos direitos. In Legitimação dos Direitos 
Humanos. Org. Ricardo Lobo Torres. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p.140-192. 
236GALDINO. Flávio. Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos – direitos não nascem em árvores. 
Rio de Janeiro: Lumem Júris, 2005, p. 337. 
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Comprova o autor que todos os direitos – positivos ou negativos, 

geram custos e que, o melhor seria a integração desse elemento - os custos - ao 

conceito de direito fundamental, porque se evitaria a ruptura do sistema, quando se 

observasse situações fictícias pois, muitas vezes, o indivíduo tem direito de receber 

uma prestação, mas é impossível ao Estado fornecê-la em razão da falta de verbas.  

Conclui que 

só se reconhecerá um alegado direito subjetivo como sendo de 
direito subjetivo fundamental, quando, dentre outras condições, 
houver possibilidade real de torná-lo efetivo, ou seja, quando a 
análise dos respectivos custos e benefícios autorizar o 
reconhecimento do direto em questão.237 

Não concordamos com o autor ao integrar a noção de custos à 

conceituação de direito subjetivo fundamental, porque qualquer direito de liberdade 

tem um custo para a sua manutenção e desde o nascimento da noção de proteção, 

a própria noção, já gerou um valor. Nesse aspecto concordamos com Ingo Sarlet, 

em que deve ser   

tomada a referida neutralidade econômico-financeira dos direitos de 
defesa, visto que a sua eficácia jurídica (ou seja, a eficácia dos 
direitos fundamentais na condição de direitos negativos) e a 
efetividade naquilo que depende da possibilidade de implementação 
jurisdicional não tem sido colocada na dependência da sua possível 
relevância econômica.238 

É certo que os direitos sociais implicam em uma dotação 

orçamentária para a sua disponibilização. Sempre será necessário perguntar se é 

possível haver a efetiva disponibilidade do seu objeto, por parte do Estado, pois o 

mesmo arrecada valores da sociedade e, nem sempre o que é coletado consegue 

cobrir todas as despesas e propostas previstas. 

A dimensão econômica deve ser levada para o jurídico. Ingo 

Wolfgang Sarlet faz a seguinte construção teórica: distinta da possibilidade material 

da disposição do recurso encontra-se a possibilidade jurídica da disposição, já que o 

Estado deve também ter a capacidade jurídica, o poder de dispor.  Para ele, os 

direitos fundamentais sociais prestacionais estão sob a reserva do possível, ou seja, 

abrangendo a possibilidade, quanto ao poder de disposição por parte do destinatário 
___________________________________________________________________ 

237GALDINO. Flávio. Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos – direitos não nascem em árvores. 
Rio de Janeiro: Lumem Júris, 2005, p. 343. 
238SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais – uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. São Paulo: Editora do Advogado, 2009, p. 285. 



 

95 
 

da norma.  Portanto, a reserva do possível apresenta uma tríplice dimensão: efetiva 

disponibilidade fática dos recursos; disponibilidade jurídica dos recursos materiais e 

humanos e a proporcionalidade da prestação a ser concedida ao titular do direito. 239 

Ana Paula de Barcellos aponta que os recursos, considerados 

disponíveis, devem ser aplicados, de preferência, no atendimento dos fins 

considerados essenciais pela Constituição Federal e que deverão ser canalizados  

na prestação de serviços ou entrega de bens, necessários para garantir o valor 

fundamental da dignidade da pessoa humana.240 

A questão orçamentária influenciará muitas vezes a vontade política 

e a discricionariedade do legislador, em fazer as suas opções. Além disso, já 

estudamos que pelo princípio da seletividade serão feitas escolhas e riscos sociais.  

O que levará o legislador a escolher esse ou aquele risco, o motivo, não poderá ser 

questionado ao Poder Judiciário. O desvio de finalidade ou o abuso de poder por 

parte do administrador público pode ser judicializada. Por ex: para combater a fome 

foi criado o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, cujos recursos deverão 

ser utilizados somente para os programas para o combate à fome. Qualquer desvio 

pode ser passível de apreciação pelo Judiciário. 

Os direitos subjetivos serão entendidos como a dimensão do direito 

de agir, um poder.241 Canotilho diz que a norma garante um direito subjetivo quando 

o titular de um direito tem, em face de seu destinatário, o direito a um determinado 

ato, e, este último, tem o dever de praticar tal ato.242 Por sua vez, o direito público 

subjetivo, segundo Seixas, confere ao indivíduo a possibilidade de transformar a 

norma geral e abstrata, contida em um determinado ordenamento jurídico, em algo 

que possua como próprio. A maneira de fazê-lo é acionando as normas jurídicas 

(direito objetivo) e transformando-as em seu direito (direito subjetivo).243  
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239SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais – uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. São Paulo: Editora do Advogado, 2009, p. 287. 
240BARCELLOS, Ana Paula. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais – o princípio da 
dignidade da pessoa humana. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 272. 
241PEREZ LUNO, Antonio Enrique. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución. 9. ed. 
Madrid: Editorial Tecnos, 2005, p. 33. 
242CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6. ed. revista, 2ª reimpressão. Coimbra: 
Livraria Almedina, 1996, p. 533. 
243DUARTE, Clarice Seixas. Direito Público Subjetivo e Políticas Educacionais. São Paulo em 
Perspectiva, 18(2) 2004, p. 113. 
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Na assistência social pública, se o necessitado pedir um benefício 

de prestação continuada, cumprir todos os requisitos e ainda assim, lhe for negado o 

pedido, terá ele todo o direito de pleitear pelas vias judiciárias a sua realização. 

Concordamos com Ingo Wolfgang Sarlet em que a reserva do 

possível funciona como limitador jurídico e fático dos direitos fundamentais e 

garantidor dos mesmos, mas não tem um grande campo de atuação na seara 

assistencial.  

No Brasil, os direitos sociais foram garantidos constitucionalmente, e 

existe toda uma estrutura constitucional de proteção. A seguridade social está 

organizada com os seus três subsistemas: saúde, previdência e assistência social e 

o próprio § 5º, do art. 195, funciona como um limite material, para a criação de 

serviços indiscriminadamente. 

Os benefícios, os serviços, os programas e os projetos assistenciais 

foram regulamentados pela LOAS e os mesmos podem e devem ser 

progressivamente ampliados, desde que exista a contrapartida necessária. A 

assistência foi instituída para aqueles que dela necessitar e, o constituinte 

determinou um norte, por exemplo: o Benefício de Prestação Continuada, o qual 

deverá ser limitado a situações em que a renda mensal per capita for inferior a ¼ do 

salário mínimo. 

Nesse campo, em regra, não existe a necessidade de se empregar a 

reserva do possível, em face da própria estrutura criada. Enquanto a LOAS vincular 

as prestações e serviços ao mínimo social esses serviços e benefícios devem ser 

prestados aos necessitados, sem necessidade de judicialização. Atualmente, os 

objetivos centrais da assistência social estão centrados, em grande parte, nas 

questões relacionadas à miserabilidade e no ingresso ou reingresso, no mercado de 

trabalho. 

É notório que uma das características da fundamentalidade de um 

direito social é que a ele se aplica o princípio da progressividade e seletividade, 

entre outros. Sobre essa aplicação progressiva dos direitos econômicos, sociais e 

culturais, aplicáveis à assistência social, Flávia Piovesan afirma que  

o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais estabelece a 
obrigação dos Estados em reconhecer e progressivamente de 



 

97 
 

implementar os direitos nele enunciados, utilizando o máximo dos 
recursos disponíveis. 244 

Mas, devemos nos perguntar: até que ponto o legislador 

infraconstitucional pode voltar atrás e deixar de continuar implementando, ou deixar 

de implementar, ou mesmo desmontar, total ou parcialmente o que já está em 

funcionamento? A Constituição Federal instituiu que a lei garantirá o ato jurídico 

perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, institutos que estão relacionados com a 

proibição do retrocesso. O assistido pode se amparar por esses institutos frente a 

uma modificação estatal na seleção do risco? O Estado pode parar de conceder o 

Benefício do Bolsa Família ou o Benefício de Prestação Continuada?  

As constituições, como ministrado por Daniel Sarmento, amparado 

na teoria dos princípios de Robert Alexy, são compostas por regras jurídicas e 

princípios. “Uma constituição que só contivesse princípios não emprestaria a 

segurança jurídica e previsibilidade necessárias ao ordenamento, mas uma 

Constituição, fundada exclusivamente em regras, não possuiria a plasticidade 

necessária à acomodação dos conflitos que eclodem na sociedade”.245 

Os princípios são normas que exigem a realização de algo, da 

melhor forma possível, de acordo com as possibilidades fáticas e jurídicas, no 

sentido de que os princípios não proíbem, permitem ou exigem algo em termos de 

tudo ou nada, apenas impõem a otimização de um direito ou de um bem jurídico, 

têm em conta a reserva do possível, fática ou jurídica.246 E salientamos que existe 

uma diferença de grau e de qualidade entre normas e princípios, e que para a teoria 

dos direitos fundamentais essa diferenciação é uma de suas colunas mestras.247  

Os princípios admitem uma ponderação entre eles, resolvendo-se o 

problema no plano do peso. Do próprio conceito de princípio resulta que a 

ponderação não é uma questão de “tudo ou nada”, mas uma tarefa de otimização.248  
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244PIOVESAN, Flávia. Direitos Sociais: Proteção Nos Sistemas Internacional e Regional 
Interamericano. Revista Internacional de Direito e Cidadania / Instituto Estudos Direito e Cidadania, v. 
2,  n. 5. Erechim, RS: Habilis. Out. 2009, p. 76. 
245SARMENTO, Daniel. A ponderação de interesses na Constituição Federal. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2000, p. 195. 
246CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6. ed. Coimbra: Almedina, 1996, p. 534. 
247ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2008, p. 85-86. 
248ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2008, p. 90-91. 
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Não há qualquer direito fundamental e nem direito fundamental 

social que se aplique de maneira inflexível. Sem ponderação não será possível 

verificar o exato conteúdo dos direitos fundamentais e, por consequência, dos 

direitos econômicos, sociais e culturais. A teoria da proibição do retrocesso social 

pode ser assim conceituada 

O princípio da proibição do retrocesso social pode formular-se assim; 
o núcleo essencial dos direitos sociais já realizado e efetivado 
através de medidas legislativas, considera-se constitucionalmente 
garantido, sendo inconstitucionais quaisquer medidas estaduais, que 
sem a criação de outros esquemas alternativos ou compensatórios, 
se traduzam, na prática, numa “anulação”, “revogação”  ou 
“aniquilação” pura a simples desse núcleo essencial”249 

Luiz Roberto Barroso depois de afirmar que a proibição do 

retrocesso, é um princípio implícito da constituição, o associa a uma espécie de 

eficácia negativa, ou seja, se o direito foi concretizado pelo legislador pátrio, o 

mesmo, deve ser progressivamente ampliado. Dá-se a invalidade, por 

inconstitucionalidade, quando se revoga uma norma infraconstitucional concessiva 

de um direito, deixando um vazio em seu lugar, esvaziando o comando 

constitucional.250 

Por ser a assistência social direito fundamental social, a ela se aplica 

essa blindagem de proteção, contra as intempéries legislativas, ou seja, o limite 

material à reforma constitucional prevista no art. 60, § 4º, inciso IV, da Constituição 

Federal/88. O constituinte instituiu que não seria objeto de deliberação a proposta de 

emenda constitucional tendendo a abolir os direitos e garantias individuais. 

Todavia, deve-se tomar o cuidado para não fazer uma interpretação 

restritiva das cláusulas pétreas e enrijecer a Constituição, o que criaria obstáculos 

das futuras mudanças, necessárias em razão da evolução da nossa sociedade e no 

decorrer do tempo, adaptações devem ser feitas. Por esse motivo foi preceituado 

que os direitos e garantias individuais não são passíveis de emenda constitucional 

tendentes à sua abolição. Protege-se o núcleo central, a sua essência. Se houver a 

___________________________________________________________________ 

249CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: 
Livraria Almedina, 2002, p. 340. 
250BARROSO. Luís Roberto. O começo da história. A nova interpretação constitucional e o papel dos 
princípios no direito brasileiro. In Temas de Direito Constitucional. 2. Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 
Tomo III. 2005, p. 44. 
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preservação do núcleo essencial do princípio ou do direito individual, não há óbice, 

segundo Ingo Sarlet, para que sejam feita as devidas adequações.251 

O BPC e o BF foram criados para atacar a miséria, por esse motivo, 

cumprem o prescrito no o art. 1º da LOAS, o qual afirma ser a assistência social,  

provedora dos mínimos sociais252, realizada por meio de um conjunto integrado de 

ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às 

necessidades básicas. 

Temos que partir do princípio que sem o mínimo necessário à 

existência cessa “a possibilidade de sobrevivência do homem e desaparecem as 

condições iniciais de liberdade”, segundo Ricardo Torres. Concordamos com o 

professor quando este afirma que a “dignidade humana e as condições materiais da 

existência não podem retroceder aquém de um mínimo, do qual nem os prisioneiros, 

os doentes mentais e os indigentes podem ser privados”253e que, o “mínimo 

existencial está imbricado no problema da felicidade do homem”.254 

Os dois benefícios mencionados atacam situações de miséria, pois 

envolvem a renda per capita de, no máximo ¼ salário mínimo (BPC) ou R$ 140,00 

reais (BF), renda insuficiente para a manutenção digna do assistido.  Se os direitos 

assistenciais forem ampliados, para além do mínimo existencial, concordamos com 

Rodrigo Brandão que a cláusula do retrocesso não impede que se “dê qualquer 

passo atrás na efetivação de um direito social, ou que sejam transferidos recursos 

de uma política pública para outra”255. Na realidade, se isso não acontecesse 

estaríamos impingindo a nossa constituição um caráter fechado, o que não condiz 
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251SARLET, Ingo Wolfgand. Os direitos fundamentos sociais: algumas notas sobre seu conteúdo, 
eficácia e efetividade nos vinte anos da Constituição Federal de 1988. In Retrospectiva dos 20 anos 
da Constituição Federal. Coord. Walber de Moura Agra. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 267. 
252Expressão adotada por RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. Trad. Jussara Simões. São Paulo: 
Martins Fontes, 2008, p. 344 e 355. O autor afirma na p. 355, que “deve-se estabelecer o mínimo no 
ponto em que, levando-se em conta os salários, maximize as expectativas do grupo menos 
favorecido” e que tudo depende do nível a ser fixado para o mínimo social. A posição equitativa de 
oportunidades é um pressuposto indispensável para a sua teoria. 
253TORRES. Ricardo Lobo. O mínimo existencial e os direitos fundamentais. Revista de Direito 
Administrativo. Vol. 177. Jul-set. Rio de Janeiro: Renovar, 1989, p. 30. 
254TORRES. Ricardo Lobo. O mínimo existencial e os direitos fundamentais. Revista de Direito 
Administrativo. Vol. 177. Jul-set. Rio de Janeiro: Renovar, 1989, p. 31. 
255BRANDÃO, Rodrigo. São os direitos sociais cláusulas pétreas? Em que medida? In Direitos Sociais 
– Fundamentos, Judicialização e Direitos Sociais em Espécie. Coord. Cláudio Pereira de Souza Neto 
e Daniel Sarmento. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2010, p. 482. 
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com  a nossa realidade. Apenas são impedidas as emendas que atacariam o núcleo 

existencial. 

A assistência social é um direito subjetivo prima facie256, conforme o 

escólio de Robert Alexy, e tem por objetivo atacar as situações de necessidade ou 

indigências já configuradas e restabelecer a cidadania da pessoa. Não contém um 

mandamento definitivo, mas permitem uma ponderação, a depender de caso a 

caso.257 Portanto, desde que se preserve o núcleo protegido, pode o legislador 

alterar as políticas públicas assistenciais e fazer as alterações necessárias, mas não 

poderá deixar um vazio legal ou deixar ao desamparo, aqueles que estavam 

amparados. 

No caso específico dos dois benefícios mencionados, o mínimo 

existencial está sendo garantido ou às famílias ou ao assistidos hipossuficiente e por 

essa razão, não podem ser retirados do ordenamento jurídico. 

Quando estivermos com uma assistência social que, não mais atinja 

apenas as situações de miserabilidade extrema ou pobreza, com certeza teremos 

erradicado a marginalidade e diminuído a desigualdade social e regional. O 

magistrado ao qual seja submetida uma questão judicializada deverá usar de 

ponderação, discernimento e proporcionalidade, pois sendo também um agente 

público, deve zelar pela sua efetivação e, ainda, trabalhar com cautela e 

responsabilidade.258 Mas terá de atentar aos princípios da seguridade social, 

estampados no texto constitucional e, principalmente, naquele relacionado à fonte 

de custeio. 
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256Um direito prima facie significa que o fato de um princípio valer para um caso não infere que valha 
como resultado definitivo. ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da 
Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 515. 
257ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2008, p. 104. 
258 FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner e SARLET, Ingo Wolfgang. Reserva do Possível, mínimo 
existencial e direito à saúde: algumas aproximações. In Direitos Fundamentais orçamento e “reserva 
do possível”. Org. Ingo Wolfgang Sarlet e outros; 2. Ed., ver. e ampl. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2010, p. 30-31. 
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2.4 EVOLUÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL  

Na raiz da formação da sociedade brasileira está um “profundo 

processo de exclusão da maior parte de sua população”, na visão de Paulo Cesar 

Carbonari259. As marcas dessa exclusão, diz o autor, estão sedimentadas em três 

frentes: a pobreza e a desigualdade; o racismo e o sexismo. A pobreza, em razão da 

economia sempre privilegiou as elites, desde os donatários das capitanias 

hereditárias, senhores de engenho, donos de minas, fazendeiros, até os donos de 

indústrias e banqueiros, que procuram sempre defender seus interesses 

particulares. Os escravos, trabalhadores do campo, imigrantes pobres e trabalhadores 

urbanos sempre ficaram distanciados do acesso aos bens e à riqueza do país.  

O racismo - prossegue o autor, é uma herança da prática da 

escravidão e da irresolução pós-abolição. Os africanos construíram suas formas de 

resistência, mas não encontraram espaço para se expressar livremente. Por sua 

vez, o sexismo é a marca cultural das relações privadas e públicas e se manifesta 

na subordinação da mulher, na dificuldade em se acolher a opção sexual de cada 

um, no machismo e patriarcalismo.260 Portanto, desde o nosso descobrimento, a 

sociedade conviveu com a exclusão social, em maior ou em menor grau, o que 

levava a discriminações, seja por sexo, cor ou idade.  

Foi um longo caminho percorrido pelos direitos fundamentais desde 

a Carta Imperial até a promulgação do texto atual, em 05 de outubro de 1988, 

embora a história da assistência social brasileira tivesse começado desde o período 

da colonização. Há notícias que, para socorrer os marinheiros e as famílias que aqui 

fixavam seus domicílios, foi fundada, sob a égide do domínio português, da primeira 

instituição hospitalar e assistencial na cidade de Santos, a Santa Casa de 

Misericórdia, por Brás Cubas, em 15 de abril de 1543. Foi feita a construção do 

segundo prédio, concluída em 1665, e de um terceiro, em 1836, junto ao morro de 

São Jerônimo, atual Monte Serrat.261 
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259CARBONARI, Paulo César. Direitos Humanos no Brasil – uma leitura da situação em perspectiva. 
In: Direitos Humanos no Brasil 2 – Diagnóstico e Perspectivas. Coord. Daniel Rech. Rio de Janeiro: 
Ceris-Mauad, 2003, p. 20. 
260CARBONARI, Paulo César. Direitos Humanos no Brasil – uma leitura da situação em perspectiva. 
In: Direitos Humanos no Brasil 2 – Diagnóstico e Perspectivas. Coord. Daniel Rech. Rio de Janeiro: 
Ceris-Mauad, 2003, p. 20. 
261Segundo Henrique Seiji Ivamoto, membro-fundador da Sociedade Brasileira de História da 
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Na Constituição Imperial de 1824, encontramos com a rubrica “Das 

Disposições Gerais e Garantias dos Direitos Civis e Políticos dos Cidadãos 

Brasileiros” os primeiros direitos fundamentais brasileiros. O art. 31 previa a figura 

dos socorros públicos262 mas, na prática, nunca foram implementados totalmente. 

Até a constituição republicana, a assistência, segundo Ivanete 

Boschetti, era prestada de forma desordenada e restritiva a grupos específicos, em 

forma pública ou privada. Datam desse período: associações privadas como a 

Sociedade Musical de Benemerência, de 1834, e a Sociedade de Animação e 

Corporação dos Artífices, de 1838, bem como os estabelecimentos ou programas 

públicos, como o Plano de Assistência aos órfãos e às viúvas, dos profissionais da 

marinha, de 1795, o Montepio do Exército, de 1827, e o Montepio Geral da 

Economia, de 1837.263  

A primeira Constituição Federal Republicana de 1891 trouxe uma 

Seção, denominada Declaração de Direitos, que contém direitos e garantias 

individuais, mas foi silente em relação à assistência social. No campo da previdência 

havia a previsão de aposentadoria no art. 75, custeada pelos cofres públicos, para 

os funcionários públicos, em caso de invalidez no serviço da Nação.  

A assistência brasileira continuava a ser praticada de forma privada, 

e ficou sendo associada ao assistencialismo, ao clientelismo político, à troca de favores, à 

concepção filantrópica e beneficente, postura que prevaleceu por muitos anos.  

Exemplos da legislação desse período podem ser mencionados, 

como a Lei nº 3397, de 24 de novembro de 1888 – criação de uma caixa de socorro 

para os trabalhadores das estradas de ferro de propriedade do Estado; Decreto 

9.212-1, de 26 de março de 1889, cria o montepio obrigatório para os empregados 

do correio; Decreto nº 10.269, de 20 de junho de 1889, cria o Fundo Especial de 

Pensões para os Trabalhadores das oficinas das imprensas régias; Decreto nº 221, 

de 26 de fevereiro de 1890, sobre aposentadoria dos trabalhadores da Estrada de 

Ferro Central do Brasil; Decreto nº 942-A, de 31 de outubro de 1890, cria o montepio 
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Medicina, disponível em: <http://www.sbhm.org.br/index.asp?p=instituicoes_view&codigo=18> 
Acesso em: 24 dez. de 2010. 
262Constituição de 1824: XXXI. A Constituição também garante os socorros públicos. 
263BOSCHETTI, Ivanete. Seguridade Social e Trabalho – Paradoxos na Construção das Políticas de 
Previdência e Assistência Social no Brasil. Brasília: LetrasLivres: UnB, 2006, p. 13. 
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obrigatório dos empregados do Ministério da Fazenda; Lei nº 3.724, de 15 de janeiro 

de 1919, Lei do Acidente do Trabalho; Decreto nº 4.682, de 24 de janeiro de 1923, 

Lei Eloy Chaves, com vistas a amparar o trabalhador ferroviário contra riscos, 

doenças, velhice, invalidez e morte.264 

Aldaíza de Oliveira Sposati, na abertura da IV Conferência Nacional 

de Assistência Social, realizada em Brasília, em 07 de dezembro de 2003, resgatou 

a importância da figura pública de Ataulpho Nápole de Paiva, juiz da Corte de 

Apelação do Rio de Janeiro. Esse magistrado foi um dos defensores da assistência 

pública, e no período entre 1898 a 1905, escrevia  

livros e artigos em jornais sobre a assistência pública. Representou o 
Brasil na Exposição Universal em Paris em 1898 na virada do século 
e após em Milão, defendendo a assistência pública. Acompanhou a 
tramitação do projeto de lei no Congresso Nacional Brasileiro 
propondo criar a Direção Geral de Assistência Pública como já existia 
na França, mas que nunca chegou a se efetivar no Brasil. [...] 
Defendia idéias de Laroche Foucauld – Liancourt, para quem a 
assistência pública não era benefício, mas sim, um dever de 
Estado.265 

Em todo o período relatado, a normatização estava sedimentada na 

filosofia das relações do trabalho. A Lei Eloy Chaves foi muito importante para a 

sistemática legal, em razão de ter sido a primeira lei que disciplinou a previdência 

social, baseada no modelo de Bismarck, o qual viria a assegurar prestações de 

substituição de renda. Essa lei foi implantada progressivamente, com base na 

solidariedade profissional e na lógica dos riscos de coberturas, gérmen futuro de um 

sistema nacional único,266 concedendo aos trabalhadores as aposentadorias por 

invalidez, ordinária e morte e a assistência médica. A partir de então, houve uma 

grande disseminação de caixas de aposentadorias e pensões, que mais tarde, 

deram origem aos institutos autárquicos de aposentadorias e pensões.267  

A Constituição Federal de 1934, na esteira da Constituição de 

Weimar, trouxe uma inovação: aos direitos e às garantias individuais foram 

acrescidos os direitos à nacionalidade e os direitos políticos, além do Título da 
___________________________________________________________________ 

264HORVATH JÚNIOR. Miguel. Direito Previdenciário. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2002, p. 21. 
265SPOSATI, Aldaiza de Oliveira. A menina Loas: um processo de construção da assistência social. 5. 
ed. São Paulo: Cortez, 2010, p. 11. 
266BOSCHETTI, Ivanete. Seguridade Social e Trabalho – Paradoxos na Construção das Políticas de 
Previdência e Assistência Social no Brasil. Brasília: LetrasLivres: UnB, 2006, introdução, vi. 
267BOSCHETTI, Ivanete. Seguridade Social e Trabalho – Paradoxos na Construção das Políticas de 
Previdência e Assistência Social no Brasil. Brasília: LetrasLivres: UnB, 2006, p. 16. 
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“Ordem Econômica e Social”, reflexo do constitucionalismo social que estava 

difundido pela Europa. 

Nesse texto encontramos a menção expressa aos direitos 

previdenciários no art. 121, § 1º, letra h.268 Esse inciso prevê o custeio tripartite, 

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. A assistência social também recebeu atenção do constituinte nos arts. 138 e 

141, e se tornou obrigação estatal.269 

Constatamos então que, até essa Constituição Federal (1934), a 

prestação social era regida por legislação infraconstitucional e a assistência social 

fazia parte do cenário político econômico, mas de forma dependente, inexistindo 

legislação expressa, como “um parente pobre das demais políticas sociais”270, em 

regra direcionada para a população incapaz de trabalhar ou de realizar um trabalho 

produtivo.  

A normatização da previdência social disciplinava o regramento da 

prestação social; por sua vez, a assistência social era interpretada como “categoria 

específica, não contributiva, condicional, não obrigatória, ligada à ideia de 

independência e de incapacidade” e sempre em oposição ao trabalho, não tendo, 

portanto, a chance de consolidar-se como direito, pois era apenas vista como um 

instrumento de reparação e compensação, paliativa e pouco eficaz.271 
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268Art. 121, § 1º, letra 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; 
269Art. 138 – Incumbe à União, aos Estados e aos Municípios, nos termos das leis respectivas:  
a) assegurar amparo aos desvalidos, criando serviços especializados e animando os serviços sociais, 
cuja orientação procurarão coordenar; b) estimular a educação eugênica; c) amparar a maternidade e 
a infância; d) socorrer as famílias de prole numerosa; e) proteger a juventude contra toda exploração, 
bem como contra o abandono físico, moral e intelectual; f) adotar medidas legislativas e 
administrativas tendentes a restringir a moralidade e a morbidade infantis; e de higiene social, que 
impeçam a propagação das doenças transmissíveis;  
g) cuidar da higiene mental e incentivar a luta contra os venenos sociais. 
Art 141 – É obrigatório, em todo o território nacional, o amparo à maternidade e à infância, para o que 
a União, os Estados e os Municípios destinarão um por cento das respectivas rendas tributárias. 
270Expressão usada por BOSCHETTI, Ivanete. Seguridade Social e Trabalho – Paradoxos na 
Construção das Políticas de Previdência e Assistência Social no Brasil. Brasília: LetrasLivres: UnB, 
2006, introdução, vi. 
271BOSCHETTI, Ivanete. Seguridade Social e Trabalho – Paradoxos na Construção das Políticas de 
Previdência e Assistência Social no Brasil. Brasília: LetrasLivres: UnB, 2006, introdução, vi. 
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A Constituição Federal de 1937, ancorada no trabalho, como um 

dever social, pautou-se pela omissão das questões sociais assistenciais, apenas 

mencionando no art. 127 que a infância e a juventude deveriam ser objeto de 

cuidados e garantias especiais por parte do Estado, que tomaria todas as medidas 

destinadas a assegurar-lhes condições físicas e morais de vida sã e de harmonioso 

desenvolvimento de suas faculdades. Ainda prescreveu que aos pais miseráveis 

assistia o direito de invocar o auxílio e proteção do Estado para a subsistência e 

educação de sua prole.  

No campo da divisão da competência, entre os entes federados, era 

permitido aos Estados-membros, independentemente de autorização, legislar sobre 

a assistência pública, de forma plena, até que a lei federal disciplinasse sobre o 

assunto. O serviço social deveria ser organizado, em todo país, como uma 

modalidade específica do serviço público, pela União, cabendo-lhe a direção, a 

execução, a cargo dos Estados e em regime de cooperação nos Municípios.  

Devemos mencionar que, “os direitos trabalhistas brasileiros, pela 

intervenção do Estado, deram acesso à cidadania aos trabalhadores”272, na 

contramão da evolução dos direitos humanos, em outros países, onde foram os 

direitos políticos que levaram à cidadania. Portanto, foram os direitos sociais que 

permitiram a cidadania regulada273, sendo a carteira de trabalho o instrumento 

jurídico que comprovava o vínculo do indivíduo com a cidadania. As leis trabalhistas 

foram feitas para “promover, com relativo controle do Estado, a organização e a 

estruturação da classe trabalhadora nos centros urbanos”.274 Somente tinham 

acesso aos serviços públicos aqueles que detinham uma carteira assinada, com 

profissão e sindicatos reconhecidos.  
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272BERGOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Constituição Dirigente. In: Constituição e 
Democracia – Estudos em homenagem ao Professor J. J. Gomes Canotilho. Coord. Paulo Bonavides 
e outros. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 230-231. 
273 Por cidadania regulada entendo o conceito de cidadania cujas raízes encontram-se, não em um 
código de valores políticos, mas em um sistema de estratificação ocupacional, e que, ademais, tal 
sistema de estratificação ocupacional é definido por norma legal. Em outras palavras são cidadãos 
todos aqueles membros da comunidade que se encontram localizados em qualquer uma das 
ocupações reconhecidas e definidas em lei. SANTOS, Wanderley Guilherme. Cidadania e Justiça. 
Rio de Janeiro: Campos, 1979, p. 75. apud FIORI. José Luis. Estado de Bem-Estar Social: Padrões e 
Crises. Revista Physys – Revista de Saúde Coletiva. Rio de Janeiro nº 7, 1997, p. 137. 
274BERGOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Constituição Dirigente. In: Constituição e 
Democracia – Estudos em homenagem ao Professor J. J. Gomes Canotilho. Coord. Paulo Bonavides 
e outros. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 230-231. 
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Em nível infraconstitucional o Decreto-lei nº 525, de 1º de julho de 

1938, criou o Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS), vinculado ao Ministério 

da Educação e Saúde, com a competência de ser órgão central, com o objetivo de 

diminuir ou suprimir as deficiências ou sofrimentos causados pela pobreza ou pela 

miséria, ou oriundas de qualquer outra forma do desajustamento social, além de 

reconduzir, tanto o indivíduo quanto a família. Ainda assim, não ficou clara a 

distinção legal entre os limites da assistência social e do seguro social, pois os 

benefícios de aposentadoria e pensões ficariam a cargo deste último e as consultas 

médicas e os medicamentos, no campo da assistência social.275 E, muitos anos 

levaríamos para fazer essa distinção no âmbito legislativo. 

Um passo importante para encontramos o caminho da autonomia da 

assistência social, se deu quando, Darcy Vargas, esposa de Getúlio Vargas, reuniu 

as senhoras da sociedade para “acarinhar” com cigarros e chocolates, os soldados 

da Força Expedicionária Brasileira, combatentes da Segunda Guerra Mundial, e 

instalou a Legião Brasileira de Assistência – LBA –, em meados de 1942. 276 

Em outubro de 1942 a legião campanhista se torna uma sociedade 

civil de finalidades não econômicas, voltada para “congregar as organizações de boa 

vontade”. Aqui a assistência social como ação social é ato de vontade e não direito 

de cidadania. Do apoio às famílias dos pracinhas, ela vai estender sua ação às 

famílias da grande massa não previdenciária. Passa a atender as famílias quando 

da ocorrência de calamidades, trazendo o vínculo emergencial à assistência social. 

Agora as secas, as enchentes, entre outras ocorrências que fragilizam grupos e 

coletivos da população, demarcam a presença do caráter da urgência e do 

circunstancial no campo genético da menina LOAS.277 

Por ter sido considerado um sucesso, redirecionou-se, no pós-

guerra, para a assistência às crianças e às suas mães necessitadas, vindo a se 
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275BOSCHETTI, Ivanete. Seguridade Social e Trabalho – Paradoxos na Construção das Políticas de 
Previdência e Assistência Social no Brasil. Brasília: LetrasLivres: UnB, 2006, p. 31-32. 
276SPOSATI, Aldaíza de Oliveira. A menina Loas: um processo de construção da assistência social. 5. 
ed. São Paulo: Cortez, 2010, p. 19 
277SPOSATI, Aldaíza de Oliveira. A menina Loas: um processo de construção da assistência social. 5. 
ed. São Paulo: Cortez, 2010, p. 19-20. 
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tornar um órgão de colaboração do Estado, representando a simbiose entre a 

iniciativa privada e a pública, função que exerceria até sua extinção.278 

No mesmo ano da promulgação da nova constituição, ou seja, em 

1946, o estatuto da entidade foi reformulado, tendo sido assegurada a presidência à 

primeira-dama, nascendo uma política de “damismo”, que perdurou durante toda a 

sua existência.279 Importante salientar que essa instituição era subordinada às 

diretrizes traçadas pelo Departamento Nacional da Criança280, criado em 1940, 

vinculado ao Ministério da Educação e Saúde, tendo por política pública o 

atendimento à maternidade e à infância. Para as questões disciplinares ligadas à 

“criança infratora”, foi criado em 1941, o Serviço de Assistência do Menor – SAM –, 

vinculado ao Ministério da Justiça, o qual detinha a competência para administrar a 

questão da delinquência infantil.281  

A Constituição Federal de 1946 voltou à sistemática da constituição 

anterior, trazendo em seu bojo a Declaração de Direito (Título IV) com dois 

capítulos: Direitos e Garantias Individuais e Nacionalidade e a Cidadania. O trabalho 

ficou vinculado à Ordem Econômica e, os direitos sociais eram destinados aos 
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278SPOSATI, Aldaíza de Oliveira. A menina Loas: um processo de construção da assistência social. 5. 
ed. São Paulo: Cortez, 2010, p. 20. 
279Essa entidade foi extinta em 01.01.1995, pela Medida Provisória nº 813, na gestão do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso. O custeio da LBA, no período de 1946 a 1966, foi feito por recursos 
oriundos dos institutos de pensões e aposentadorias, além dos donativos públicos e privados. Em 
1966, foram unificados os institutos de aposentadorias e pensões. Em 1969, a LBA é transformada 
em fundação e vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social. Em 1977, pela Lei nº. 
6.439/77, foi criado o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social (SINPAS), sendo a 
política de assistência social implantada e gerenciada pela LBA, que passou a ter os privilégios de 
autarquia federal. Sua competência era a de prestar assistência social à população carente, mediante 
programas de desenvolvimento social e de atendimento às pessoas. Confira: CARDONE. Marly 
Antonieta. Previdência, assistência, saúde: o não trabalho na Constituição de 1988. São Paulo: LTr, 
1990, p. 84-88. 
280Gustamara Freitas apresenta um artigo, síntese de sua dissertação, no qual estudou com 
profundidade o DNCr. Esse Departamento tinha por política o desenvolvimento de uma raça brasileira 
forte e sadia, que somente seria alcançada através do combate à mortalidade infantil, do tratamento 
pré-natal das mães e de uma educação voltada para a boa formação dos hábitos morais e higiênicos. 
A escola passa a distribuir a merenda escolar, a ensinar hábitos morais e higiênicos. VIEIRA, 
Gustamara Freitas. Educação, Saúde e Assistência no Estado Novo: O Departamento Nacional da 
Criança. <www.sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe3/Documentos/.../082.pdf >Acesso em 26.12.2010. 
281Posteriormente, esse instituto foi transformado na Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor – 
Funabem, pela Lei nº. 4.513/64, de 1º de dezembro de 1964. Era uma entidade administrativa e 
financeiramente autônoma, com competência exclusiva para definir, implantar e fiscalizar a chamada 
“Política Nacional de Bem-Estar do Menor – PNABEM”. Para a execução e implementação dessa 
política nos Estados, foram criadas as chamadas FEBEM – Fundação Estadual do Bem-Estar do 
Menor. A Funabem foi extinta em 1990 e criada a Fundação Centro Brasileiro da Infância e 
Adolescência (FCBIA), já na égide dos moldes do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
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trabalhadores e seus dependentes.282 Também foi instituída a imunidade tributária, 

para as instituições voltadas às ações assistenciais.283 

O trabalho, previsto nessa constituição, foi estabelecido como uma 

obrigação social, e inserido na ordem econômica. Este devia ser organizado 

conforme os princípios da justiça social, conciliando a liberdade de iniciativa com a 

valorização do trabalho humano.284 O texto constitucional disciplinava, como dever, 

a obrigação estatal na proteção à maternidade, à infância e à adolescência, e que 

seria regulamentada por lei própria a prestação de amparo às famílias de prole 

numerosa.285 

Em consequência desse mandamento constitucional surgiram: em 

1946 o auxílio-funeral e em 1952, o salário-maternidade. Ivanete Boschetti explana 

que, embora fossem “auxílios”, na prática “eles seguiam a lógica do seguro, pois só 

eram assegurados mediante contribuição direta”.286 

A LBA já havia se tornado uma instituição articuladora da assistência 

social e paralelamente à previdência social, continuava a atuar nessa área. Entre 

1945 a 1964, segundo a autora acima, mantinha uma forte rede de instituições 

privadas conveniadas. Possuía um corpo de funcionários próprios e estrutura 

administrativa, o que lhe permitiu expandir-se e seu patrimônio cresceu em razão 

das contribuições dos empregadores, que lhe eram transferidas e pelas doações de 

particulares. 287 
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282BOSCHETTI, Ivanete. Seguridade Social e Trabalho – Paradoxos na Construção das Políticas de 
Previdência e Assistência Social no Brasil. Brasília: LetrasLivres: UnB, 2006, p. 45. 
283Prescreve o art. 31 da CF/46: que à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios é 
vedado V – lançar impostos sobre: b) instituições de assistência social. 
284Art. 145 da Constituição Federal. 
285Art 157 – A legislação do trabalho e a da previdência social obedecerão aos seguintes preceitos, 
além de outros que visem à melhoria da condição dos trabalhadores: [...] XV – assistência aos 
desempregados;  XVI – previdência, mediante contribuição da União, do empregador e do 
empregado, em favor da maternidade e contra as conseqüências da doença, da velhice, da invalidez 
e da morte; XVII – obrigatoriedade da instituição do seguro pelo empregador contra os acidentes do 
trabalho.  
Art 164 – É obrigatória, em todo o território nacional, a assistência à maternidade, à infância e à 
adolescência. A lei instituirá o amparo de famílias de prole numerosa. 
286BOSCHETTI, Ivanete. Seguridade Social e Trabalho – Paradoxos na Construção das Políticas de 
Previdência e Assistência Social no Brasil. Brasília: LetrasLivres: UnB, 2006, p. 46. 
286Art. 145 da Constituição Federal. 
287BOSCHETTI, Ivanete. Seguridade Social e Trabalho – Paradoxos na Construção das Políticas de 
Previdência e Assistência Social no Brasil. Brasília: LetrasLivres: UnB, 2006, p. 52. 



 

109 
 

Ainda, segundo a autora, a LBA executava as ações assistenciais 

em todo o território nacional, como creche, hospitais e centros sociais e de forma 

não contínua, fornecia alimentação, vestuário e medicamentos. Ofertava cursos 

profissionalizantes e subvenções a instituições não governamentais. Era uma 

instituição pública de assistência social, mas, vinculada e paralela ao sistema 

previdenciário nacional, pois suas ações não eram asseguradas em legislação, 

(eram tecnocratas) e não dispunham de orçamento definido.288 As ações 

assistenciais eram executadas pelos funcionários e por grupos voluntários privados, 

sempre em nome dos princípios da beneficência e benevolência privada.289 

A Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS) foi promulgada no ano 

1960, pela Lei nº 3.807/60. Enquanto a previdência crescia e se estruturava 

nacionalmente, o mesmo não acontecia com a assistência social. Até a vigência do 

novo texto constitucional foram introduzidos outros benefícios previdenciários, como: 

salário-família, para cada filho menor de 18 anos; a gratificação natalina e o 

Funrural. 

Com o texto constitucional de 1967 e a Emenda Constitucional de 

1969, se mantém a imunidade tributária para as instituições que prestarem 

assistência social, e no Capítulo da Ordem Econômica, se reitera o amparo à 

família, determinando que a lei institua a assistência à maternidade, à infância e à 

adolescência, além da educação de excepcionais.290  

Não houve inovação em relação à previdência e assegurou-se ao 

trabalhador, mediante contribuição da União, do empregador e do empregado, o 

seguro-desemprego, proteção da maternidade e, nos casos de doença, velhice, 

invalidez e morte e clínicas de repouso, recuperação e convalescença, mantidas 

pela União, conforme dispuser a lei.291 

___________________________________________________________________ 

288BOSCHETTI, Ivanete. Seguridade Social e Trabalho – Paradoxos na Construção das Políticas de 
Previdência e Assistência Social no Brasil. Brasília: LetrasLivres: UnB, 2006, p. 52. 
289BOSCHETTI, Ivanete. Seguridade Social e Trabalho – Paradoxos na Construção das Políticas de 
Previdência e Assistência Social no Brasil. Brasília: LetrasLivres: UnB, 2006, p. 52. 
290Art. 175. A família é constituída pelo casamento e terá direito à proteção dos Poderes Públicos. [...] 
§ 4º Lei especial disporá sobre a assistência à maternidade, à infância e à adolescência e sobre a 
educação de excepcionais. 
291Art. 165. A Constituição assegura aos trabalhadores os seguintes direitos, além de outros que, nos 
termos da lei, visem à melhoria de sua condição social: XV – assistência sanitária, hospitalar e 
médica preventiva; XVI – previdência social nos casos de doença, velhice, invalidez e morte, seguro-
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Em nível infraconstitucional nasceu o Programa de Assistência ao 

Trabalhador Rural – PRORURAL, pela Lei Complementar nº 11, de 25-05-1971, a 

ser executado pelo FUNRURAL, com personalidade jurídica de natureza autárquica. 

Esse programa consistia na prestação dos seguintes benefícios: aposentadoria por 

velhice; aposentadoria por invalidez; pensão; auxílio-funeral, serviço de saúde e 

serviço social. Esses benefícios foram estendidos aos domésticos, por meio da Lei 

nº 5.859/72.  

Em 1974, é criado o Ministério da Previdência e Assistência Social, 

deslocando-se as competências assistenciais que estavam anteriormente alocadas 

no Ministério da Saúde para esse ministério. Nesse mesmo ano, foi concedida às 

pessoas com mais de setenta anos ou com deficiência física, a Renda Mensal 

Vitalícia, no montante de 50% do salário mínimo, como política pública 

previdenciária (ao exigir pelo menos 12 meses de contribuição ou ter exercido 

atividade remunerada por pelo menos 5 anos).292 

Consolida-se novamente a legislação previdenciária e, no ano de 

1977 é criado o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social (SINPAS), por 

meio da Lei nº 6.439/77, com a competência para coordenar as ações da saúde, 

previdência e assistência social. Esse tripé será o alicerce da seguridade social da 

futura CF/88.293  

Podemos constatar que o período de 1970 a 1980 a assistência 

passou a ser fornecida seletivamente aos beneficiários, não se estendendo a todos 

aqueles que dela necessitavam; heterogênea, no plano dos benefícios, e 

fragmentada, no plano institucional e financeiro, o que levou Liana Aureliano e Sonia 

Draibe a concluírem  

“que o princípio do mérito294 constitui a base sobre a qual se ergueu 
o sistema brasileiro de política social, além do que como a relação 
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desemprego, seguro contra acidentes do trabalho e proteção da maternidade, mediante contribuição 
da União, do empregador e do empregado; XVIII – colônias de férias e clínicas de repouso, 
recuperação e convalescença, mantidas pela União, conforme dispuser a lei. 
292BOSCHETTI, Ivanete. Seguridade Social e Trabalho – Paradoxos na Construção das Políticas de 
Previdência e Assistência Social no Brasil. Brasília: LetrasLivres: UnB, 2006, p. 67. 
293NASCIMENTO, Ricardo de Castro. Breve Histórico da Previdência Social. Revista de Direito Social 
vol. 28, out/dez. Porto Alegre: Notadez, 2007, p. 42. 
294Vamos entender aqui mérito como a posição ocupacional e de renda adquirida em nível da 
estrutura produtiva, que constitui a base sobre a qual se ergue o sistema brasileiro de política social, 
SILVA. Izabella Régis da e outros. Família e Pactos Sociais – Dos Contratualistas ao Welfare Mix In: 
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renda-contribuição-benefício seguiu dominante, as políticas sociais, 
na sua maioria, reproduzem o sistema de desigualdades 
predominante na sociedade”.295 

Enquanto inúmeras leis ordinárias foram confeccionadas 

disciplinando a Previdência (Lei Orgânica da Previdência Social nº 3.807/60, Lei nº 

5.316/67, Lei nº 6.439/77296 e outras), o acesso aos direitos assistenciais sempre 

estiveram atrelados à legislação social trabalhista e não à situação da cidadania 

brasileira, condicionada ao exercício de um trabalho formal297, com exceção dos 

deficientes físicos ou mentais, que, muitas vezes, não ingressavam no mercado de 

trabalho, necessitando de uma formação profissional que os habilitassem a viver da 

produção de seu trabalho.298 Embora de natureza jurídica assistencial, legalmente 

eram tratados como direitos previdenciários. 

Para a Constituição Federal de 1988 foi adotada uma técnica 

diferente: o Título I enuncia os Princípios Fundamentais e logo após vem o Título II – 

Dos Direitos e Garantias Fundamentais, com um catálogo de direitos e garantias. 

Também encontraremos os títulos: VII – Da Ordem Econômica e Financeira e VIII – 

A Ordem Social.299  

Desde a Constituição de 1934 que encontramos um “capítulo sobre 

a Ordem Econômica e Social,  que tratava da intervenção do Estado na economia e 

dos direitos trabalhistas.”300 Essa sistemática foi quebrada com a Constituição 

Federal de 1988, que deslocou os direitos trabalhistas para um capítulo próprio (Dos 
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Simpósio sobre Família: Políticas de Atendimento – Anais [do] Simpósio sobre Família: Políticas de 
Atendimento/Realização UNISUL Curso de Serviço Social. Maio 6-7. Tubarão: Unisul, 2009, p. 40. 
295AURELIANO, Liana e DRAIBE, Sonia. A Especificidade do Welfare State Brasileiro. In: Economia e 
Desenvolvimento 3. Brasília: MPAS e CEPAL. 1989, p. 143. 
296Essa lei criou o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social – SINPAS e também a 
Central de Medicamentos, com o objetivo de garantir e distribuir remédios gratuitamente ou a baixo 
custo (natureza jurídica assistencial), mas sua prioridade eram os segurados do INPS, fazendo parte 
da estrutura do SINPAS. 
297SPOSATI, Aldaiza. Assistência social: da ação individual a direito social. Revista Brasileira de 
Direito Constitucional nº 10, jul-dez. Escola Superior de Direito Constitucional (ESDC). São Paulo: 
ESDC, 2007, p. 441. 
298CARDONE. Marly Antonieta. Previdência, assistência, saúde: o não trabalho na Constituição de 
1988. São Paulo: LTr, 1990, p. 86. 
299AFONSO DA SILVA, José. Curso de Direito Constitucional Positivo. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 
1996, p. 170. 
300BERGOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Constituição Dirigente. In: Constituição e 
Democracia – Estudos em homenagem ao Professor J. J. Gomes Canotilho. Coord. Paulo Bonavides 
e outros. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 226. 
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Direitos Sociais) logo no início do texto, mas integrado ao Título: Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais. 

O constituinte instituiu a Seguridade Social como um sistema, 

desvinculada da Ordem Econômica301, um conjunto integrado de ações de iniciativa 

dos Poderes Públicos e da sociedade, com enunciados genéricos (194-195) e 

subsistemas específicos (art. 196-203), destinada a assegurar os direitos relativos à 

saúde (196-200), à previdência (201-202) e à assistência social (203-204).  

Esse sistema está apoiado em três ideias fundamentais, segundo 

Heloisa Hernandez Derzi: valorização do trabalho e na busca do pleno emprego; a 

busca do bem-estar social e, para tanto, “a integração dos mecanismos jurídicos 

preventivos, reparadores ou reabilitadores e integradores das necessidades vitais do 

ser humano” e na realização da justiça social, a se perfazer “por meio de um sistema 

equinânime de repartição de renda nacional” e um instrumental jurídico a serviço da 

justiça social.302 

Preceitua a Constituição (conteúdo reproduzido na Lei n º 8.212/91, 

art. 4º e na Lei nº 8.742/90 – Lei de Organização da Assistência Social – LOAS, art. 

2º), que 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 aos adolescentes carentes; III – a promoção da integração ao 

mercado de trabalho; IV – a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e 

a promoção de sua integração à vida comunitária; V – a garantia de um salário 

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

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

família (art. 203).303 

___________________________________________________________________ 

301José Afonso da Silva esclarece que não é muito fácil extremar os direitos sociais dos econômicos, 
e que nada há a censurar uma vez que “porque, em verdade, o trabalho é um componente das 
relações de produção e, nesse sentido, tem dimensão econômica indiscutível. A Constituição tomou 
partido a esse propósito, ao incluir o direito dos trabalhadores como espécie dos direitos sociais, e o 
trabalho como primado básico da ordem social”, In: AFONSO DA SILVA, José. Curso de Direito 
Constitucional Positivo. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 277.  
302DERZI, Heloisa Hernandez. Os benefícios da pensão por morte: regime geral de previdência social. 
São Paulo: Lex, 2004, p. 88 e 125. 
303Reproduzido na Lei nº 8.212/91, art. 4º e Lei nº 8.742/90 – LOAS, art. 2º. 
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Com a positivação constitucional podemos afirmar que até 5.10.1988 

a atuação da assistência era limitada, quase sempre vista como instrumento de 

reparação e compensação e não como direito a uma política social. Reconheceu-se 

o dever legal do Estado em assistir os necessitados e, finalmente, o constituinte 

traçou contornos específicos entre a assistência social e a previdência social. 

As ações assistenciais sociais privadas e até mesmo as públicas, 

ligadas à LBA, estavam à margem da previdência social, e encontraram dificuldade 

em serem reconhecidas como direito social.  

Embora a assistência privada seja inerente a própria existência do 

homem em sociedade, foi somente na década de 1940, que verificamos ações 

públicas organizadas. Falar de assistência social no Brasil, diz Ivanete Boschetti304, 

“significava falar de uma ação residual em termos de recursos, fragmentada em 

termos de programas e ações e indefinida quanto aos objetivos e à ‘clientela’”. 

Paralelamente à discussão da regulamentação da assistência social, 

no Senado Federal começam a surgir as primeiras discussões sobre transferência 

de renda e projetos de renda mínima. Em 1991 foi apresentado pelo Senador 

Eduardo Suplicy um projeto de renda mínima, propondo uma complementação de 

renda para todas as pessoas maiores de 25 anos, que auferissem rendimentos 

brutos mensais inferiores a 2,5 salários mínimos, para serem implementados no 

decorrer de oito anos, a começar pelos idosos. O projeto foi aprovado pelo Senado, 

mas não chegou a ser aprovado na Câmara dos Deputados. Desse modo, os 

direitos sociais assistenciais passaram a estar na pauta das casas legislativas, 

voltados para programas de transferências de renda, que desembocaram no atual 

Bolsa Família.305 

A Lei Orgânica da Assistência Social foi aprovada pelo Congresso 

Nacional, no Governo do Presidente Collor de Melo mas, foi vetada pelo Presidente. 

___________________________________________________________________ 

304 BOSCHETTI, Ivanete. Seguridade Social e Trabalho – Paradoxos na Construção das Políticas de 
Previdência e Assistência Social no Brasil. Brasília: LetrasLivres: UnB, 2006, introdução, vii. 
305Vide: http://www.senado.gov.br/senadores/Senador/esuplicy/Programa/programa_portugues1.asp. 
Acesso em: 20.08.2011. 
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A Seguridade foi fragmentada em vários ministérios, o que se persevera até os dias 

atuais, e ignorou-se a determinação constitucional, acerca do orçamento único306.  

Raquel Raichelis aponta dados dessa época, alertando que houve 

uma redução em 1991, comparados a 1989, da ordem de 30% aos beneficiários 

com os programas da LBA. Creches públicas receberam um corte de 70,5%; o 

projeto “apoio à pessoa portadora de deficiência” – 64,25%; alimentação e nutrição – 

84,7%; saúde 30,5%; trabalho – 39,0%; educação 39,9%; e que os gastos públicos 

nessa área caíram 17%. A área que mais sofreu corte de recursos foi a assistencial, 

da ordem de 46,8%.307 

Esse quadro mencionado acima precisava ser mudado e na gestão 

do Presidente Itamar Franco, promulgou-se a Lei nº 8.742, em 07 de dezembro de 

1993 - Lei Orgânica da Assistência Social passando, agora, a assistência a ter 

autonomia própria.308 São transferidas da previdência os seguintes benefícios: renda 

mensal vitalícia, concedida aos idosos e às pessoas com deficiência, o auxílio 

natalidade e o auxílio-funeral, chamados de benefícios eventuais. 

A implantação desse direito não aconteceu efetivamente nessa 

gestão, em razão da própria desarticulação encontrada do governo anterior e da 

falta de sustentação de bases partidárias. Em maio de 1993, integrado por 21 

membros da sociedade social e 09 membros governamentais foi criado o CONSEA 

– Conselho de Segurança Alimentar para atuar, efetivamente, junto à população, 

principalmente no programa de merenda escolar.309 

Foram estabelecidas algumas prioridades sociais: Programa de 

Assistência ao Desnutrido (leite e saúde); programa de distribuição emergencial de 

alimentos (PRODEA); programa de alimentação do trabalhador – PAT; 

descentralização da merenda escolar e a garantia de recurso para 200 dias/ano, 

uma vez que o orçamento cobria apenas 28 dias/ano de alimentação aos alunos do 

primeiro grau da rede pública.  

___________________________________________________________________ 

306Art. 165, § 5º, inciso III, da Constituição Federal/88. 
307Notas de rodapé de nº.s 36 e 37 RAICHELIS, Raquel. Esfera Pública e Conselhos de Assistência 
Social. Caminhos da construção democrática. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2008, p. 98. 
308RAICHELIS, Raquel. Esfera Pública e Conselhos de Assistência Social. Caminhos da construção 
democrática. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2008, p. 99. 
309RAICHELIS, Raquel. Esfera Pública e Conselhos de Assistência Social. Caminhos da construção 
democrática. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2008, p. 99. 
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O presidente Fernando Henrique Cardoso em seu governo, gestões 

de 1995/1998 e 1999/2002, extinguiu o CONSEA e a Legião Brasileira de 

Assistência. Criou o Programa Comunidade Solidária, em 1995, constituído por 

personalidades individuais e alguns renomados artistas, o que negava toda a política 

democrática do país vigente até então, recebendo inúmeras críticas da sociedade. 

Seu objeto era a coordenação das ações governamentais dirigidas ao atendimento 

dos segmentos sociais sem meios de garantir a sua subsistência, especialmente 

programas de combate à fome e à pobreza. Com o agravamento da pobreza e da 

miséria, a necessidade de programas na área social se tornou premente e, em 04 de 

fevereiro de 1994 o Conselho Nacional de Assistência Social foi instalado, com a 

finalidade de atuar com os necessitados. 

As principais competências desse Conselho eram: aprovar a Política 

Nacional de Assistência Social; normatizar as ações e regular a prestação de 

serviços de natureza pública e privada no campo da assistência social; zelar pela 

efetivação do sistema descentralizado e participativo de assistência social; convocar 

ordinariamente a Conferência Nacional de Assistência Social; apreciar e aprovar a 

proposta orçamentária da Assistência Social a ser encaminhada pelo órgão da 

Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional 

de Assistência Social; divulgar, no Diário Oficial da União, todas as suas decisões, 

bem como as contas do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) e os 

respectivos pareceres emitidos. 

Importante frisar que os programas de renda mínima, se tornaram 

programas estatais, e em 1997, foi criado os Programas de Garantia de Renda 

Mínima Vinculada à Educação. A União concederia apoio financeiro, em torno de 

50%, a programas ligados à educação, em âmbito municipal, desde que preenchidos 

requisitos preestabelecidos. O projeto não teve muito sucesso em razão dos 

municípios não terem fonte para custear os 50% restantes.  

Com a criação do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, por 

meio da Emenda Constitucional nº 31/2000 e, após todo um amadurecimento 
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estratégico, surgiram programas como Bolsa Alimentação, Bolsa Escola310, que mais 

tarde foram consolidados no Bolsa Família.  

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2006 e 2007-2010) 

objetivou, dentre outros, pela manutenção do controle dos gastos públicos e a 

orientação estratégica em aumentar o poder aquisitivo das famílias brasileiras mais 

pobres, por meio de política social, programas de transferência de renda311.  

O Programa do Bolsa Família foi criado pela Lei n. 10.836, de 

09/01/2004, com finalidade de unificar os programas existentes, especialmente as 

prestações do Programa Nacional de Renda Mínima vinculado à educação – bolsa-

escola312, do Programa Nacional de Acesso à Alimentação – PNAA (cartão-

alimentação)313, do Programa Nacional de Renda Mínima vinculado à saúde – o 

bolsa-alimentação314 e do Programa Auxílio-gás (vinculado ao Ministério das Minas 

e Energia)315. Esse programa será estudado com mais profundidade no item 3.4.2. 

A realização da IV Conferência Nacional da Assistência Social, em 

dezembro de 2003, propiciou que a Plenária aprovasse a Política Nacional de 

Assistência Social – PNAS, publicada em setembro de 2004, trazendo a lume princípios 

e diretrizes e planejamento, voltado para a erradicação da pobreza. Finalmente, em 06 

de julho de 2011, pela Lei nº 12.435 a Assistência Social ganhou a estrutura de rede 

socioassistecial, formada pelos entes federativos, pelos respectivos conselhos de 

assistência social e pelas entidades e organizações de assistência social. 

Manteve-se como instância coordenadora da Política Nacional de 

Assistência Social o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e 

foram feitas alterações importantes, como integrar o setor privado à rede 

socioassistencial e ampliar o benefício de prestação continuada, que será objeto de 

análise no próximo capítulo. 

___________________________________________________________________ 

310Na área municipal existia o programa de transferência de renda em Ribeirão Preto, Santos e 
Campinas, no Estado de São Paulo e no Distrito Federal. Os programas do Estado de São Paulo 
estavam voltados para a eliminação do trabalho infantil e combate à pobreza. 
311Dados extraídos do site < www.tse.jus.br >. Acesso em 15.12.2010. 
312O Bolsa-Escola foi criado pela Lei nº 10.219, de 11/4/2001. 
313O Cartão Alimentação está previsto no art. 2º da Lei 10.689/00. 
314O Bolsa Alimentação, criado pela Medida Provisória nº 2206-1, de 6.9.2001. 
315No Auxílio-Gás - benefício criado pela Medida Provisória nº 18, de 28/12/2001, convertida na Lei 
10.453/02, regulamentada pelo Decreto nº 4.102, de 24/01/02, concedia-se um subsídio ao preço do 
gás liquefeito de petróleo - GLP às famílias de baixa renda, sendo pagos bimestralmente à mãe ou, 
na sua ausência, ao responsável pela família.  
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CAPÍTULO III: RELAÇÃO JURÍDICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PÚBLICA 

Toda relação jurídica pressupõe a figura de um sujeito ativo, de um 

lado e um sujeito passivo, de outro, ligados por um liame jurídico. Encontramos na 

Constituição Federal que a assistência social deve ser prestada a quem dela 

necessitar. A partir dessa conceituação, vamos estudar os elementos da relação 

jurídica assistencial, ou seja, o usuário, o fornecedor e o objeto a ser prestado.  

 

3.1 USUÁRIOS DO SISTEMA: INDIVÍDUO E FAMÍLIAS 

A assistência social, segundo conceituado no art. 1º da LOAS é 

direito do cidadão e dever do Estado. Essa palavra “cidadão” aparece nessa lei, por 

mais duas vezes. No art. 4º, inciso II, quando trata dos princípios, a lei se reporta ao 

respeito à dignidade do cidadão e no art. 22, que trata dos benefícios eventuais. 

Para o benefício de prestação continuada o legislador se utilizou da palavra 

“pessoa”. 

Para se obter as prestações sociais públicas é necessário, segundo 

a LOAS, que haja o preenchimento de determinados requisitos. Precipuamente, que 

se encontre em estado de necessidade, que não possa ser suprido por si ou por 

qualquer pessoa de sua família e que se encontre, temporariamente ou 

permanentemente incapacitado para sair desse estado de extrema pobreza ou 

pobreza.316 

Desse modo, observados esses requisitos podem ser usuários da 

assistência social aqueles que se encontram fora dos canais naturais de proteção 

pública: o trabalho, as redes sociais e, finalmente, os serviços sociais públicos.   

Esses cidadãos são as crianças, jovens, adolescentes, idosos, 

pessoas com deficiência, que estejam nessa situação de necessidade. Ao morador 

em situação de rua deve ser assegurada a acolhida, garantindo um espaço 

___________________________________________________________________ 

316MARQUES, Carlos Gustavo Moimaz. O benefício assistencial de prestação continuada: Reflexões 
sobre o trabalho do poder judiciário na concretização dos direitos à seguridade social. São Paulo: LTr, 
2009, p. 36. 
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provisório para suas necessidades pessoais, além da alimentação e vestuário. 

Famílias em situação de pobreza, ou de fragilização dos vínculos sociais. 

As famílias e indivíduos que foram atingidos por situações de 

emergência e calamidade pública ou removidas das áreas consideradas de risco; as 

vítimas de violência: física, sexual ou psicológica ou abandono. Adolescentes ou 

jovens em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida e de 

prestação de serviço à comunidade. 

Portanto, o sujeito ativo dessa relação jurídica só pode ser pessoa 

física em vulnerabilidade social. A redação do art. 1º da LOAS, ao se utilizar o termo 

“cidadão” em vez de pessoa, indivíduo ou necessitado, gerou dubiedade de 

interpretação. A assistência social deve ser disponibilizada para brasileiros natos e 

naturalizados ou para qualquer pessoa, e aí nesse caso, estende-se aos 

estrangeiros? Especificamente: o programa do BPC pode ser estendido aos 

estrangeiros, em razão do legislador ter usado o termo “pessoa”? O programa Bolsa 

Família pode ser estendido a famílias de estrangeiros? 

Para responder a essas questões vamos analisar o que estabelece a 

Constituição Federal. Ela preceitua que um dos objetivos da assistência social é 

atender as crianças, os jovens e os adolescentes carentes (art. 203, inciso II). Em 

regra esses indivíduos não possuem direitos políticos, em razão de não terem 

efetuado o seu alistamento eleitoral, por não preencherem o requisito da idade 

mínima de 16 anos.  

Acreditamos que  o termo “cidadão” usado pela LOAS está 

desvinculado dos direitos políticos. Para confirmar essa assertiva, o sistema 

concede o benefício da prestação continuada, para menores de idade e para as 

pessoas com graves deficiências, que ainda não são cidadãos, no sentido político do 

termo.  

Portanto, a palavra “cidadão” não se refere aos exercício dos direitos 

políticos. Então temos ainda de investigar duas outras possibilidades. Ou a 

cidadania está relacionada à nacionalidade ou a cidadania está relacionada a um 

sentido mais genérico – sócio e cultural,  desvinculado do caráter nacional. 

Advogamos que a interpretação dada ao termo “cidadão”, previsto 

no art. 1º da Lei Orgânica da Assistência Social, seja feita de forma mais ampla, no 
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sentido social e cultural e não restritivamente, ligado apenas à questão de 

nacionalidade. Acreditamos que a cidadania, nas exatas lições de Ricardo Lobo 

Torres, pode ser conceituada como o “pertencer à comunidade, que assegura ao 

homem a sua constelação de direitos e o seu quadro de deveres”.317 

Se realmente o legislador optou pela exclusão dos estrangeiros – 

talvez em razão da falta de previsão da fonte do custeio, esse não foi um bom 

critério e nem representa o espírito do constituinte, uma vez que tal postura não 

inclui e nem resgata o indivíduo em sua cidadania. 

A discriminação é uma conduta coibida e que deve ser evitada. Não 

se pode privilegiar a situação de vulnerabilidade de um brasileiro em detrimento da 

de um estrangeiro, residente no país, em situação regular. Tanto um quanto o outro, 

se estiverem em situação de pobreza, ambas deverão ser combatidas.  

O próprio texto constitucional afirma que todos são iguais perante a 

lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Com as devidas 

exceções previstas no texto constitucional, vigora em nosso país o princípio da 

equiparação de direitos e deveres entre nacionais e estrangeiros.  

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen afirma que a igualdade é um 

valor, que só pode ser estabelecido mediante a comparação entre duas ou mais 

ordens de grandeza. Igualdade em sentido jurídico está relacionada à afirmação do 

princípio da não discriminação, ou seja, não pode haver discriminações que excluam 

determinadas pessoas ou grupos do exercício de determinado direito por terem 

realizado determinadas escolhas de modo de vida. Essa ideia, para ela, pressupõe 

delimitar o conceito do que é justiça e quais são os seus critérios. Se justiça é a 

possibilidade de todos terem acesso a bens e direitos considerados essenciais em 

uma determinada sociedade, a igualdade será um critério possíveis de distribuição 

de justiça.318 

___________________________________________________________________ 

317TORRES, Ricardo Lobo. A cidadania multidimensional na era dos direitos. In: Teoria dos Direitos 
Fundamentais. 2. ed., rev. e atualizada. Org. Ricardo Lobo Torres. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 
251. 
318FRISCHEISEN. Luiza Cristina Fonseca. Construção Da Igualdade E O Sistema De Justiça No 
Brasil: Alguns Caminhos E Possibilidades. Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2007, p.14-19. 
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Desenvolvendo a tese da igualdade, associado à justiça, Nancy 

Fraser afirma ser injusto, que a alguns indivíduos e grupos, seja negada a condição 

de parceiros integrais na interação social, “simplesmente em virtude de padrões 

institucionalizados de valoração cultural, de cujas construções eles não participaram 

em condições de igualdade, e os quais depreciam as suas características distintivas 

ou as características distintivas que lhe são atribuídas”.319  

Sabemos que o estrangeiro em situação regular não participa do 

movimento político democrático pelas eleições, mas são atingidos diretamente, por 

toda construção legal realizada pelo Poder Legislativo, principalmente nas questões 

tributárias. 

Posição contrária a essa postulação pode ser encontrada no art. 2º, 

inciso II, do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, do qual 

o nosso país é signatário, que prevê que “os países em desenvolvimento, levando 

devidamente em consideração os direitos humanos e a situação econômica 

nacional, poderão determinar em que medida garantirá os direitos econômicos 

reconhecidos no presente Pacto àqueles que não sejam seus nacionais”. Nosso país 

é um país em desenvolvimento e pode criar situações diferenciadas entre os 

nacionais e os estrangeiros, fundamentadas no PIDESC, além daquelas previstas no 

texto constitucional320. 

Também corrobora essa tese o ordenamento pátrio que, no art. 7º 

do Decreto nº 6214/2007321, estendeu ao brasileiro naturalizado, domiciliado no 

Brasil, idoso ou com deficiência o Benefício de Prestação Continuada. Se somente 

permite ao brasileiro naturalizado, possibilita-se a interpretação restritiva da exclusão 

do benefício para os estrangeiros, residentes no território nacional. No decreto não 

há necessidade de ser cidadão, conforme exige a LOAS. 

___________________________________________________________________ 

319FRASER. Nancy. Reconhecimento sem ética. Lua Nova Revista de Cultura e Política nº 70. São 
Paulo: Editora Marco Zero. 2007, p. 112. 
320Não podem ser Art. 14, § 2º - Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros. 
321Art. 7º 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 e no 
caso de recebimento de pensão especial de natureza indenizatória, observado o disposto no inciso VI 
do art. 4º, é também beneficiário do Benefício de Prestação Continuada. 
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Mas, reiteramos, não é porque o decreto estendeu aos brasileiros 

naturalizados o Benefício de Prestação Continuada, que essa categoria não tem 

esse direito desde a promulgação do texto constitucional. Se esse direito não estava 

sendo exercido é porque a interpretação da norma dada pelos administradores era 

viciada. 

O decreto, tardiamente, apenas declarou a igualdade que a 

Constituição Federal já mencionava. Os brasileiros natos e brasileiros naturalizados 

são iguais em diretos e obrigações, estando assegurados a todos os direitos e as 

garantias constitucionais, não podendo a lei infraconstitucional estabelecer distinção 

entre eles, salvo as ressalvas do próprio texto constitucional (art. 12, § 2º).  

Também é necessário mencionar que a exigência de naturalização 

para a obtenção do benefício, a nosso ver, é inconstitucional, uma vez que qualquer 

discriminação entre brasileiros e estrangeiros não pode ser veiculada por Decreto, 

por não ser a espécie legislativa adequada. A assistência deve ser prestada a quem 

dela necessitar, essa é a redação do texto constitucional, sem preterições. 

Ultrapassada essa questão, apontamos como último argumento, a 

favor, que o art. 5º da Constituição Federal, determina que todos são iguais perante 

a lei, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros, residentes no país, a 

inviolabilidade do direito à vida e igualdade, dentre outros e, ainda, frisamos ser 

fundamento de nossa organização estatal a dignidade da pessoa humana.  

Podem surgir ponderações, no sentido de que a assistência social é 

um direito social, amparada pelo art. 6º da Constituição Federal e que a igualdade, 

está enumerada como direito fundamental, no art. 5º. Mas, salientamos, a dignidade 

da pessoa humana é fundamento estampado na Constituição Federal, no art. 1º. 

Sem dignidade, por estar em situação de penúria, como podemos afirmar que a vida 

estaria sendo preservada? 

Mas, voltamos a insistir, os idosos ou pessoas com deficiências, ao 

usufruírem do Benefício de Prestação Continuada são pessoas e, calcados na lição 

de José Joaquim Gomes Canotilho, que prescreve: a norma garante um direito 
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subjetivo quando o titular de um direito tem, em face de seu destinatário, o direito a 

um determinado ato, e, este último, tem o dever de praticar tal ato,322  

Acreditamos que interpretar a cidadania, como sinônimo de nacional, 

ou seja, em sentido estrito, como um dos requisitos exigido pela LOAS, para 

obtenção da assistência social, seria aceitar uma inconstitucionalidade material, e 

esse não foi o objetivo do constituinte.  

São princípios da seguridade social a seletividade e a 

distributividade das prestações, o que poderia nos levar a pensar na impossibilidade 

da concessão do benefício. Mas, observamos que o legislador infraconstitucional 

não exclui os estrangeiros, residentes no país. A Constituição Federal assegurou a 

assistência social para todos que dela necessitar e a lei infraconstitucional, 

simplesmente qualificou de “cidadão” essas pessoas necessitadas. Entendemos que 

a questão é puramente de interpretação. 

Dessa forma, se o estrangeiro residente no país, em situação 

regular, for idoso323, ou deficiente físico e a renda per capita do núcleo familiar for 

inferior a ¼  do salário mínimo, a sua condição não o impede de receber o benefício 

assistencial de prestação continuada, previsto no art. 2º, inciso V, da LOAS, uma vez 

que, de acordo com ao art. 1º, do texto constitucional, a República Federativa do 

Brasil se pauta, como fundamento, entre outros, na dignidade da pessoa humana.  

Também, acrescemos que, por decorrência natural desse 

fundamento, será assegurado ao estrangeiro, residente no país, o gozo dos direitos 

e garantias individuais em igualdade de condições com o nacional, bem como o 

direito à vida e, por consequência, a uma vida digna. 

A universalidade que a seguridade social deve atingir não é 

sinônima de uniformidade, ou seja, não há obrigatoriedade que ao estrangeiro seja 

dado a mesma proteção e os mesmos valores que são dados ao nacional. A lei 

poderá criar mecanismos diferenciadores, de modo que haja o atendimento a todos 

___________________________________________________________________ 

322CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6. ed. revista, 2ª reimpressão. Coimbra: 
Livraria Almedina, 1996, p. 533. 
323Na hipótese de idoso, a idade mínima de 70 (setenta) anos foi reduzida para 67 (sessenta e sete) 
anos, pela Lei nº 9.720/98, a partir de 1º de janeiro de 1998 e, para 65 (sessenta e cinco) anos, com a 
entrada em vigor do Estatuto do Idoso - Lei nº 10.741/03. A Lei nº 12.435/2011 deu nova redação ao 
art. 20 da LOAS, para alterar a idade do idoso para 65 anos, ou mais. 
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que estiverem naquela situação. Mas, como não há essa diferenciação em termos 

legais para a assistência social, até o momento, se essa pessoa, estiver em estado 

de indigência, pode vir a ser contemplado com o Benefício da Prestação 

Continuada, previsto no art. 203, inciso V, da Constituição Federal. 

A questão já foi submetida ao Supremo Tribunal Federal, que 

reconheceu a repercussão geral324 do Recurso Extraordinário nº 587.970-4-SP, em 

04.06.2009, mas que até junho/2011 ainda não havia sido julgado. O último 

andamento desses autos foi em junho, quando foi admitida a participação da União, 

como amicus curie. 

No Tribunal Regional Federal da 3ª Região encontramos decisões 

recentes que substanciam o nosso entendimento325, bem como no Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região. O Desembargador Federal Rômulo Pizzolatti (4ª Região) em 

sede de reexame necessário em MS,  se manifestou com as seguintes palavras, em 

seu voto: 

O benefício assistencial, como direito fundamental, é devido não 
apenas aos brasileiros, mas também aos estrangeiros que, vivendo 
no Brasil, estão sob a proteção do Estado brasileiro à desigualdade 
da pessoa humana (Constituição Federal, art. 5º, 'caput'). Aliás, o 
artigo 203 da Constituição dispõe expressamente que a assistência 
social será prestada a quem dela necessitar... 

Comprovado que a impetrante reside no Brasil (fls. 03 e 11), 
irrelevante é a questão da sua nacionalidade, pelo que se mostra 
ilegal o ato impugnado, ao indeferir o benefício assistencial a 
pretexto de que a Lei nº 8.742, de 1993 (LOAS) não prevê 
expressamente a concessão do benefício assistencial a estrangeiros. 

326 

Por todas essas razões sustentamos que o estrangeiro, em situação 

regular no país, pode ser beneficiário da assistência social, para garantia de sua 

subsistência, e, portanto, do direito à vida, desde que esteja no país há mais de 
___________________________________________________________________ 

324A repercussão geral ocorre em situações onde a matéria tem relevância social, política, econômica 
ou jurídica, transcendendo os interesses individuais da causa. 
325Apel. Cível nº 0009354-36.2009.4.03.6104-SP, Rel. Des. Fed. Sergio Nascimento, Dec. 
03.12.2010, pub. DJF3- CJ1 (DJE da Justiça Federal da 3ª Região) em 16.12.2010, p. 917-919; 
Apelação em Mandado de Segurança nº 2009.61.27.001408-5. Rel. Des. Fed. Antonio Cedenho: 7ª 
Turma Data do Julgamento: 13/12/2010 pub.: DJF3- CJ1 DATA:17/12/2010 p.: 988; Apel. Cível 
2004.61040065711. Rel. Therezinha Cazerta, publ. DJF3- CJ1 12.01.2010, p. 313. 
326Reexame Necessário Cível nº 2005.70.01.005335-9 em MS nº 2005.70.01.005335-9 (PR), Des. 
Federal RÔMULO PIZZOLATTI, 5ª Turma. Em outra oportunidade, em Apelação Cível 
2007.71.10.006079-0 o Desembargador sobrestou o feito, aguardando o julgamento, pelo STF do RE 
587.970, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 25-06-2009, que reconheceu haver repercussão 
geral em relação ao assunto. 
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cinco anos327, pois o legislador ao se utilizar da palavra “cidadão” não a usou no 

sentido de nacional.  

Situação mais delicada é a do estrangeiro que está de forma 

irregular no país e que se encontre em indigência. A situação demandará a 

deportação, com a sua devolução ao país de origem. Aliado a esse argumento, 

acresceremos que todo benefício demanda um custo, um impacto custeado, em 

regra, pela população brasileira e que não faz parte de nossos objetivos 

constitucionais a eliminação das desigualdades sociais e regionais mundiais.  

Se estendêssemos o benefício assistencial a todos os estrangeiros, 

indistintamente, poderia ocorrer a invasão indiscriminada de imigrantes ilegais, 

oriundos de países com situação econômica muito pior que a nossa, o que oneraria 

os cofres públicos e poderia criar rivalidades entre os nacionais e os não nacionais. 

Mas vale ressaltar que adotamos, nas relações internacionais, a prevalência dos 

direitos humanos.  

Posição contrária foi prolatada nos autos do Processo 0507062-

90.2009.4.05.8100 (Juizado Federal do Ceará) pelo Juiz Federal George 

Marmelstein Lima, permitindo o pagamento do benefício assistencial a Mama Selo 

Djalo328, estrangeiro (procedente de Guiné-Bissau) em situação irregular no Brasil, 

em razão de estar com insuficiência renal crônica terminal por nefroesclerose 

hipertensiva.  

No julgado o magistrado fundamentou que, desde 2005 o Senhor 

Mama vem se submetendo a hemoadiálise, três vezes por semana. Reconheceu 

que o direito à vida e à dignidade da pessoa humana deveria ser preponderante, 

garantindo-se a permanência desse estrangeiro no Brasil. Foi concedido a ele o 

benefício assistencial de prestação continuada, enquanto perdurar o tratamento, 

___________________________________________________________________ 

327Sobre visto ver o Dec. 86.715/1981, arts. 22 a 25  
328Nessa Região consta outro processo sob nº 2009.81.00.000642, em nome desse autor, cujo pedido 
foi deferido, em parte, tão-somente para assegurar a permanência do autor no território brasileiro, em 
caráter precário, enquanto necessitar de tratamento médico-hospitalar. A sentença de lavra do Juiz 
Alcides Saldanha Lima, da 10ª Vara/CE, em 18.01.2010, e encontra-se em grau de apelação, desde 
setembro/2010 no TRF-5ª Região, com o Desembargador Federal Edilson Pereira Nobre Júnior. 
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uma vez que inexistia, em seu país, o tratamento médico adequado, o que o levaria 

à morte.329  

Não concordamos com a decisão prolatada, mas a situação de cada 

estrangeiro, ao ser judicializada, deve ser objeto de análise e ponderação por parte 

do magistrado que decidir a causa, uma vez que, se a concessão se tornar 

corriqueira, poderá abrir um precedente que aviltaria o próprio texto constitucional.  

Como um dos princípios constitucionais que norteia a assistência 

social é a gestão participativa, entendemos que o Conselho Nacional de Assistência 

Social, como órgão superior de deliberação colegiada, vinculado à estrutura do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, poderia propor a solução 

da celeuma.  

É de sua competência convocar, ordinariamente, a cada quatro anos, a 

Conferência Nacional de Assistência Social, que terá a atribuição de avaliar a situação 

da assistência social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema, bem como 

normatizar as ações e regular a prestação, de serviços de natureza pública e privada, 

no campo da assistência social (art. 18 da Lei nº 8.472/93).  

A recente Lei nº 12.435, de 06.07.2011, que reestruturou a 

assistência social, infelizmente não tratou dessa ambiguidade, perdendo o legislador 

a oportunidade de dissipação das dúvidas.  

 

3.1.1 O conceito de família e a assistência social 

A família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. 

O constituinte reconheceu, para efeito da proteção do Estado, a união estável entre 

o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão 

em casamento e instituiu, também, como entidade familiar, a comunidade formada 

por qualquer dos pais e seus descendentes (§ 4º do art. 226, da CF/88). 

___________________________________________________________________ 

329Decisão de 19.04.2010 proferida na Turma Recursal do Ceará - Processo 0507062-
90.2009.4.05.8100, Recorrente: INSS e Recorrido: MAMA SELO DJALO, negando provimento ao 
recuso da autarquia. Disponível no blog do próprio magistrado 
http://direitosfundamentais.net/page/5/?archives-list&archives-type=months Acesso em: 23.04.2010. 
Foi determinado o pagamento dos atrasados relativo ao BPC por Requisição de Pequeno Valor e o 
valor foi efetuado em 25.06.2010. 
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A constituição instituiu deveres precípuos que a família deve ter para 

com a criança, com o adolescente e com o jovem. São eles: assegurar com absoluta 

prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Deveres esses que 

devem ser compartilhados entre a sociedade e o Estado, de forma subsidiária. O 

Estado deve assegurar a assistência à família, na pessoa de cada um dos que a 

integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. A 

vigilância socioassistencial e a proteção social disponibilizada cumprirão esse papel. 

Para o membro da família com deficiência física, sensorial ou 

mental, o Estado tem a obrigação de criar programas de atendimento especializado, 

bem como de integração social do adolescente com deficiência, mediante o 

treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e 

serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos  

(art. 227 da CF/88). 

Os pais têm responsabilidade em assistir, criar e educar os filhos 

menores. Na velhice os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na 

velhice, carência ou enfermidade. (art. 229 da CF). Não só os filhos maiores, mas a 

família, bem como toda sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas 

idosas, assegurando a sua participação na comunidade, defendendo a sua 

dignidade e o seu bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. (art. 230 da CF).   

As políticas públicas na área da assistência social são voltadas para 

os indivíduos e para as suas famílias, mas não há homogeneidade para o conceito. 

Dependendo do programa, o conceito de família é ampliado ou restrito. Para o 

combate da fome e da erradicação da pobreza, surgiram vários programas e 

benefícios e para esses programas foram adotados conceitos diferentes. 

O Programa de Garantia de Renda Mínima, criado pela Lei nº 9.533, de 

10.12.1997, autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro, a programas de 

garantia de renda mínima, instituídos por Municípios que não disponham de recursos 
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financeiros suficientes, para financiar integralmente a sua implantação330. Na referida lei 

considera-se família a unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros indivíduos 

que com ela possuam laços de parentesco, que forme um grupo doméstico, vivendo 

sob o mesmo teto e mantendo sua economia pela contribuição de seus membros. Para 

tal a renda familiar per capita deve ser inferior a ½ salário mínimo. 

A título de efetivação desse programa em Municípios acima 

mencionado, na cidade de São Paulo, desde 2001, foi criado o Programa de 

Garantia de Renda Familiar Mínima Municipal, estabelecido pela Lei nº 14.255/2006, 

que tem por escopo desenvolver ações, programas e atividades conjuntas 

destinadas ao atendimento integral da família, criança e adolescente, em articulação 

com outras secretarias do Município de São Paulo, tendo como principal critério a 

matrícula e permanência dos filhos de 6 (seis) a 15 (quinze) anos na escola.331 Essa 

lei, em seu art. 4º, § 1º adotou o conceito de família332 acima transcrito. 

O Bolsa-Família é um programa de transferência de renda, voltado 

para a família. Foi criado pela Lei n. 10.836, de 09/01/2004, com finalidade de 

unificar os programas existentes, especialmente as prestações do Programa 

Nacional de Renda Mínima vinculado à educação – bolsa-escola333, do Programa 

Nacional de Acesso à Alimentação – PNAA (cartão-alimentação)334, do Programa 

___________________________________________________________________ 

330Os recursos federais serão transferidos mediante convênio entre o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE e o Município ou, se for o caso, o Estado, observado o 
disposto neste artigo quanto à forma de acompanhamento, ao controle e à fiscalização do programa 
municipal. 
331Disponível em: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/gestao_de_beneficios/renda_cid
ada/index.php?p=2008, acessado em 10.05.2011. 
332Estabelece o art. Art. 6º, da citada lei: O Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima 
Municipal - PGRFMM consistirá na complementação mensal da renda familiar através da concessão 
de benefício no valor de até R$ 140,00 (cento e quarenta reais) para famílias que tenham apenas 1 
(um) filho ou dependente, de até R$ 170,00 (cento e setenta reais) para famílias que tenham 2 (dois) 
filhos ou dependentes e de até R$ 200,00 (duzentos reais) para as famílias que tenham 3 (três) ou 
mais filhos ou dependentes... 
333O Bolsa-Escola, criado pela Lei 10.219, de 11/4/2001, tinha como “beneficiárias as famílias 
residentes no Município, com renda familiar per capita inferior ao valor fixado nacionalmente em ato 
do Poder Executivo para cada exercício e que possuam sob sua responsabilidade crianças com idade 
entre seis e quinze anos, matriculadas em estabelecimentos de ensino fundamental regular, com 
freqüência escolar igual ou superior a oitenta e cinco por cento”. 
334Para o Cartão Alimentação, está previsto no art. 2º da Lei 10.689/0, que a família era a unidade 
nuclear, eventualmente ampliada por outros indivíduos que com ela possuíssem laços de parentesco, 
que formassem um grupo doméstico, vivendo sob o mesmo teto e mantendo sua economia pela 
contribuição de seus membros. Aqui era ampliado o conceito de família. 
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Nacional de Renda Mínima vinculado à saúde – o bolsa-alimentação335 e do 

Programa Auxílio-gás (vinculado ao Ministério das Minas e Energia)336.   

Seu objetivo são as famílias hipossuficientes, que receberão os 

valores,  condicionada ao controle da freqüência escolar da criança e de sua saúde. 

Beneficia famílias em situação de pobreza (com renda mensal por pessoa de R$ 70 

a R$ 140)337 e extrema pobreza (com renda mensal por pessoa de até R$ 70), de 

acordo com a Lei nº 10.836, de 09.01.2004 e o Decreto nº 5.209, de 17.09.2004. 

Essa renda é calculada a partir da soma dos rendimentos de todos 

os membros da família, por mês (como salários e aposentadorias). Esse montante  

deve ser dividido pelo número de pessoas que vivem na casa, obtendo assim a 

renda per capita da família. 

Para a Lei nº 10.836/2004 (inciso I, do § 1º, do art. 2º) o conceito de 

família é: “família, a unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros indivíduos 

que com ela possuam laços de parentesco ou de afinidade, que forme um grupo 

doméstico, vivendo sob o mesmo teto e que se mantém pela contribuição de seus 

membros.” 

É salutar que o legislador tenha se utilizado de um conceito bem 

amplo para esse programa, diferentemente do Benefício de Prestação Continuada. 
___________________________________________________________________ 

335O Bolsa Alimentação, criado pela Medida Provisória 2206-1, de 6.9.2001, instituiu que a família é a 
unidade nuclear formada por pais e filhos, podendo ser eventualmente ampliada pela inclusão de 
outros indivíduos com parentesco, que formasse grupo doméstico vivendo sob a mesma moradia e 
que se mantivesse economicamente com a renda dos próprios membros. Aqui, havia uma ampliação 
do conceito usado pelo art. 16 da lei 8.213/9 
336No Auxílio-Gás - benefício criado pela Medida Provisória nº 18, de 28/12/2001, convertida na Lei 
10.453/2002, regulamentada pelo Decreto 4.102, de 24/01/2002, concedia-se um subsídio ao preço 
do gás liquefeito de petróleo - GLP às famílias de baixa renda, sendo pagos bimestralmente à mãe 
ou, na sua ausência, ao responsável pela família.  
Para Eduardo Tonetto Picarelli, embora para o auxílio-gás não tenha sido estabelecida uma definição 
legal para família, como uma das condições para ser beneficiário do programa é também ser 
beneficiário do “Bolsa-Escola” ou do “Bolsa-Alimentação”, a definição de família devia ser a mesma 
contida nos referidos programas e, como a do “Bolsa-Escola” é mais ampla, é esta a que deve ser 
adotada, PICARELLI. Eduardo Tonetto. O Conceito de Família na Assistência Social. Revista de 
Doutrina da 4ª Região, Porto Alegre, n. 21, dez. 2007. Disponível em: < 
http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao021/Eduardo_Picarelli.htm>Acesso em: 19 maio 
2010 
337Inicialmente o Decreto nº 5.209/2004 determinava que os valores seriam de R$100,00 e R$50,00, 
respectivamente. Esses valores foram alterados pelo Decreto nº 5.749, de 2006, para R$ 120,00 e R$ 
60,00, respectivamente. O Decreto nº 6.824, de 2009 modificou para R$ 137,00 e R$ 69. Por fim, o 
Decreto nº 6.917, de 2009, determinou os valores que estão sendo utilizados atualmente, ou seja: 
R$140,00 e R$ 70,00. Esses valores estão sendo aplicados, sem alteração, até setembro de 2011. 
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Isso se deve em razão do Bolsa Família transferir renda para pessoas, que estão em 

situação de grande necessidade e necessitando serem amparadas com urgência. 

Se os membros da família encontrarem respaldo econômico no próprio grupo 

familiar, não há o por quê de se transferir renda. 

Para efeitos do Benefício de Prestação Continuada, a família é 

composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um 

deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e 

os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto (art. 20, § 1º, da LOAS, 

com redação dada pela Lei nº 12.435/2011).338 

Não é considerada família a relação tios e sobrinho, primos e primas 

ou netos e avós que vivam sob o mesmo teto, embora essas uniões afetivas sejam 

estáveis e públicas. Também os irmãos divorciados que tenham retornado ao lar 

paterno, não integram o conceito de família. Acreditamos que essa não foi a 

intenção do constituinte, que adotou um conceito de família mais amplo.  

O Tribunal de Contas da União, no Relatório de Auditoria 

Operacional - Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC), 

realizado em 2009 (Acórdão nº 668/2009 – TCU/Plenário - Processo nº TC 

013.337/2008-0)  concluiu, no item 386, que o conceito de família utilizado no BPC, 

representa fonte de risco para sua efetividade, porque pode excluir familiares “que 

possuem renda e que deveriam compor o cálculo da renda familiar, principalmente, 

nos percentis mais altos de renda”, bem como “retira a possibilidade de inclusão de 

parentes que habitam no mesmo domicílio e não têm renda”. Os Ministros do TCU 

alertam que os principais efeitos relacionados ao emprego do atual conceito de 

família são:  

i) não alinhamento do conceito com os preceitos constitucionais de 
que cabe a famílias prósperas sustentar o idoso ou a pessoa com 
deficiência, quando possível; ii) limitação dos efeitos redistributivos 
do BPC, pois a alteração para um conceito de família mais próximo 

___________________________________________________________________ 

338O art. 20, da LOAS, na sua redação original conceituava família, para efeitos de concessão do 
BPC, como  sendo uma unidade mononuclear, vivendo sob o mesmo teto, cuja economia é mantida 
pela contribuição de seus integrantes. Em 30.11.1998 esse artigo foi alterado pela Lei nº 9.720/98, a 
saber: entende-se como família o conjunto de pessoas elencadas no art. 16 da Lei no 8.213, de 24 de 
julho de 1991, desde que vivam sob o mesmo teto. Desta forma são integrantes da família o cônjuge 
ou companheiro(a), os filhos menores ou inválidos, desde que não emancipados, inclusive os 
enteados e menores tutelados, os pais dependentes e os irmãos, menores ou inválidos e não 
emancipados, desde que, em qualquer caso, residam sob o mesmo teto. 
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da unidade de consumo e do núcleo protetivo permitiria a inclusão de 
pessoas extremamente pobres e a exclusão de pessoas não pobres; 
iii) a falta de homogeneidade dos conceitos de família entre o BPC e 
o PBF dificulta a integração dessa ação com as demais políticas de 
assistência social e o acompanhamento das famílias nesses 
programas.339 

Outro ponto a ser considerado são as relações homoafetivas. A lei 

nº 9.278/96, que regulamentou o art. 226, § 3º, da Constituição Federal reconheceu 

como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, apenas de um 

homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família, com 

total exclusão das uniões homoafetivas. 

Respondendo aos anseios de grupos específicos, o Supremo 

Tribunal Federal reconheceu em decisão proferida em abril de 2011, em Adin nº 

4277, a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Essa ação discutia a 

interpretação da redação dada pelo art. 1.723, do Código Civil, que determinava ser 

entidade familiar, apenas a união estável entre o homem e a mulher, desde que 

configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o 

objetivo de constituição de família. Para os autores da ação, o artigo em si, não 

obstava que a união de pessoas do mesmo sexo, pudesse ser reconhecida como 

entidade familiar, apta a merecer proteção estatal. 

O relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade, Min. Ayres Britto, 

ao falar sobre a família, declarou em seu voto, que a parte mais importante do art. 

226 da Constituição Federal é a sua cabeça, pois a família foi contemplada com a 

referida cláusula da especial proteção estatal,  

mas família em seu coloquial ou proverbial significado de núcleo 
doméstico, pouco importando se formal ou informalmente constituída, 
ou se integrada por casais heterossexuais ou por pessoas 
assumidamente homoafetivas. Logo, família como fato cultural e 
espiritual ao mesmo tempo (não necessariamente como fato 
biológico). (fls.31-2) 

O mesmo acontecendo com outros dispositivos constitucionais, de 
que servem de amostra os incisos XXVI, LXII e LXIII do art. 5º; 
art.191; inciso IV e §12 do art. 201; art. 203; art. 205 e inciso IV do 
art. 221, nos quais permanece a invariável diretriz do não-
atrelamento da formação da família a casais heteroafetivos nem a 
qualquer formalidade cartorária, celebração civil ou liturgia religiosa; 

___________________________________________________________________ 

339Brasil. Tribunal de Contas da União. Relatório de auditoria operacional: Benefício de Prestação 
Continuada da Assistência Social (BPC)/ Relator Ministro Augusto Nardes. – Brasília: TCU. 2009, p. 
103. 
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vale dizer, em todos esses preceitos a Constituição limita o seu 
discurso ao reconhecimento da família como instituição privada que, 
voluntariamente constituída entre pessoas adultas, mantém com o 
Estado e a sociedade civil uma necessária relação tricotômica. (fls. 
31). 

De todo modo, também aqui a Constituição é apenas enunciativa no 
seu comando, nunca taxativa, pois não se pode recusar a condição 
de família monoparental àquela constituída, por exemplo, por 
qualquer dos avós e um ou mais netos, ou até mesmo por tios e 
sobrinhos. Como não se pode pré-excluir da adoção ativa pessoas 
de qualquer preferência sexual, sozinhas ou em regime de 
emparceiramento. (fls.47). (grifo nosso) 

Pelo que dou ao art. 1.723 do Código Civil interpretação conforme à 
Constituição para dele excluir qualquer significado que impeça o 
reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre 
pessoas do mesmo sexo como “entidade familiar”, entendida esta 
como sinônimo perfeito de “família”. Reconhecimento que é de ser 
feito segundo as mesmas regras e com as mesmas conseqüências 
da união estável heteroafetiva. 340 

Com essa interpretação dada ao art. 1.723 do Código Civil, se abre 

caminho para a rediscussão dos critérios para o conceito de família, utilizado pela 

seguridade social, bem como aquela dada pela Lei nº 9.278/96.  O Tribunal Superior 

entende que se deve utilizar um conceito de família mais amplo e a decisão, tem 

efeito vinculativo e erga omnes, a partir de sua publicação. 

Pautamos-nos pela necessidade de se modernizar o conceito de 

família, sob uma ótica mais moderna e dinâmica, trazendo à tona a própria 

ponderação feita no Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de 

Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, a saber: 

Vimos, agora, surgir a imperiosa necessidade de reconhecimento do 
direito à diferença, desde que respeitado o referencial dos direitos de 
cidadania. Ou seja, a família nuclear tradicional, herança da família 
patriarcal brasileira, deixa de ser o modelo hegemônico e outras 
formas de organização familiar, inclusive com expressão histórica, 
passam a ser reconhecidas, evidenciando que a família não é 
estática e que suas funções de proteção e socialização podem ser 
exercidas nos mais diversos arranjos familiares e contextos 

___________________________________________________________________ 

340ADIN 4277 - Decisão: Prosseguindo no julgamento, o Tribunal conheceu da Argüição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental 132 como ação direta de inconstitucionalidade, por 
votação unânime. Prejudicado o primeiro pedido originariamente formulado na ADPF, por votação 
unânime. Rejeitadas todas as preliminares, por votação unânime. Em seguida, o Tribunal, ainda por 
votação unânime, julgou procedente as ações, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, 
autorizados os Ministros a decidirem monocraticamente sobre a mesma questão, independentemente 
da publicação do acórdão. Votou o Presidente, Ministro Cezar Peluso. Impedido o Senhor Ministro 
Dias Toffoli. Plenário, 05.05.2011. 
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socioculturais, refutando-se, assim, qualquer idéia preconcebida de 
modelo familiar “normal”.341 

Embora o conceito adotado pelas leis referidas acima, seja 

realmente restritivo, a adoção encontra-se justificada pelo princípio da seletividade, 

princípio genérico da seguridade social, e na necessidade de fonte de custeio, para 

a ampliação do benefício. Isso não impede, que com base no mesmo princípio, o 

conceito aplicado até então, seja ampliado. 

3.2 FORNECEDOR  

3.2.1 Poder Público 

Um dos fornecedores da assistência pública é o Poder Público. 

Atualmente, a assistência social é gerenciada pelo Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate a Fome (MDS), que desenvolve programas, administra, controla 

todos os programas e políticas dessa área. Esse Ministério, que abarcou o antigo 

Ministério da Assistência Social foi criado em 23.01.2004 e, ao lado do Ministério da 

Previdência e do Ministério da Saúde, compõe o esquema operacional das políticas 

de seguridade social. A ele cabe a missão de coordenar, supervisionar, controlar e 

avaliar a operacionalização dos programas de transferência de renda.342  

Toda ação governamental relacionada a essa área deverá obedecer 

às diretrizes constitucionais prescritas que são duas: a descentralização político-

administrativa e a participação da sociedade civil, por meio de organizações 

representativas, na formulação das políticas e no controle das ações. 

A coordenação e as normas gerais competirão à esfera federal e a 

coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e 

municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social.343 Todas 

essas esferas, repita-se: federal, estadual, distrital e municipal integram o sistema 

único, formando uma unidade, uma rede, com ações integradas e coordenadas, haja 

___________________________________________________________________ 

341Brasil. Presidência da República. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Conselho Nacional 
dos Direitos da Criança e do Adolescente. Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito 
de Crianças e à Convivência Familiar e Comunitária - Secretaria Especial dos Direitos Humanos. – 
Brasília-DF: Conanda, 2006, p. 29. 
342SANFELICE, Patrícia de Mello. Assistência Social. In Cadernos de Direto Previdenciário, nº 03, vol. 
II. Porto Alegre: EMAGIS, 2005, p. 103. 
343Art. 204, inciso I, da Constituição Federal. 
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vista o princípio da gestão democrática e descentralizada, estampado no art. 194, 

parágrafo único, inciso VII, da Constituição Federal. 

Mas isso somente será possível com a cooperação entre as três 

esferas. A União não executará as ações de proteção social, mas é responsável 

pela concessão e manutenção do Benefício de Prestação Continuada, bem como, 

atende, junto com os Estados, Distrito Federal e os Municípios, às ações 

assistenciais de caráter de emergência (art. 12, inciso III, LOAS). 

Aos Estados, além de atender as situações emergenciais, prestará 

os serviços assistenciais cujos custos ou ausência de demanda municipal 

justifiquem uma rede regional de serviços (do art. 13, inciso V, da LOAS)  Coube ao 

Município e ao Distrito Federal a executar os projetos de enfrentamento da pobreza, 

incluindo a parceria com organizações da sociedade civil (arts. 14, III e 15, III, 

LOAS). 

Portanto, é no Município que foram instalados os Centros de 

Referências de Assistência Social ou os Centros de Referência Especial de 

Assistência Social, que permitirão colocar à disposição do necessitado a prestação 

social. As proteções sociais, básica e especial, serão ofertadas precipuamente no 

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)344 e no Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social (CREAS)345, respectivamente. 

Por essa razão, é que o constituinte enalteceu a importância da 

municipalização, pois “é no município que as situações, de fato, acontecem e, 

consequentemente, concretizam-se as atividades sociais.346 

___________________________________________________________________ 

344O Cras é a unidade pública municipal, de base territorial, localizada em áreas com maiores índices 
de vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais no seu 
território de abrangência e à prestação de serviços, programas e projetos socioassistenciais de 
proteção social básica às famílias (art. 6-C, § 1º, LOAS). Segundo o Censo Suas - O número de 
Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) aumentou de 4.195 unidades em 2007 para 
6.801 em 2010, dados apresentados no Encontro Nacional de Monitoramento do Suas, que 
aconteceu em Brasília, em 21.07.2011, in http://blog.planalto.gov.br/censo-suas-2010-mostra-
aumento-de-unidades-de-assistencia-social-em-todo-o-pais / acessado em 22.07.2011. 
345O CREAS é a unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou regional, destinada 
à prestação de serviços a indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco pessoal ou 
social, por violação de direitos ou contingência, que demandam intervenções especializadas da 
proteção social especial (art. 6-C, § 1º, LOAS). No mesmo evento foi afirmado que o CREAS 
passaram de 1,2 mil unidades em 1.099 municípios, em 2009, para 1.590 Creas em 1.463 municípios 
até agosto de 2010. As regiões Nordeste e Sudeste concentram o maior número de unidades. 
346MARQUES, Carlos Gustavo Moimaz. O benefício assistencial de prestação continuada: Reflexões 
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Os conselhos participativos terão, a partir de agora, um papel 

importante na gestão descentralizada-participativa, pois em seu seio se reúnem 

delegados, oriundos, por exemplo, das organizações sindicais, entidades de classes 

e associações, desde que em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos 

interesses de seus membros ou associados, representativa da população e do poder 

público municipal, estadual ou federal. Esses conselheiros deverão deliberar e 

formular as políticas e controle das ações, para o seu território físico. Para a 

eliminação da pobreza absoluta é necessário contar com a sociedade civil, que 

fiscaliza, critica, inova e aponta falhas no sistema, entre outras funções. 

 

3.2.2 Sociedade 

A assistência social tanto pode ser prestada de forma pública - 

estatal, quanto de forma privada, pelas pessoas jurídicas de direito privado, desde 

que sejam entidades sem fins lucrativos de assistência social, bem como entidade 

beneficente de assistência social. Além dessas duas modalidades, desde os tempos 

mais remotos que a mesma vem sendo prestada pela família, por pessoas ou por 

grupos, podendo ser de forma espontânea ou obrigatória; descontínua ou contínua, 

nos moldes do direito civil.  

A proteção social será ofertada, reitera-se, pela rede 

socioassistencial, de forma integrada, diretamente pelos entes públicos, quanto 

pelas organizações e entidades de assistência social, vinculadas ao SUAS.  A LOAS 

conceituou o que são as entidades que fazem parte da rede socioassistencial: 

Art. 3o  Consideram-se entidades e organizações de assistência 
social aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, 
prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos 
por esta Lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de 
direitos. 

Podemos extrair que as entidades e organizações de assistência 

social, sem fins lucrativos, podem ser de três tipos: as de atendimento, que são as 

mais conhecidas, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade 

ou risco social; as prestadoras de assessoramente, voltados prioritariamente para o 

fortalecimento dos movimentos sociais e das organizações de usuários, formação e 

___________________________________________________________________ 
 

sobre o trabalho do poder judiciário na concretização dos direitos à seguridade social. São Paulo: LTr, 
2009, p. 41. 
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capacitação de lideranças, dirigidos ao público da política de assistência social e as 

que atuam na defesa e a de garantia de direitos, prioritariamente para a defesa e 

efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção 

da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos 

públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da política de assistência social. 

Essas duas últimas foram agregadas à LOAS, em junho de 2012, 

pela lei reestruturadora, e afastou, definitivamente, as ideias preconcebidas de que a 

assistência social apenas estaria relacionada apenas à prestação de serviços aos 

necessitados (art. 2º, incisos II e III, da LOAS). 

Prescreve a mesma lei, que essas entidades ou organizações 

assistenciais certificadas, após sua vinculação ao SUAS347, poderão celebrar 

convênios, contratos, acordos ou ajustes com o poder público para a execução de 

programas, projetos e ações de assistência social (art. 6º-B, § 3º).  

Competirá ao MDS zelar pelo cumprimento das condições que 

ensejaram a certificação da entidade ou organização como beneficente de 

assistência social, cabendo-lhes confirmar que tais exigências estão sendo 

atendidas por ocasião da apreciação do pedido de renovação da certificação (art. 24 

da Lei nº 12.101/09).  

É interessante frisar, que a lei nº 12.101/09 alterou a competência 

para a concessão da CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência 

Social), do CNAS para o MDS, de modo que o Conselho possa se dedicar mais 

enfaticamente no controle social. Desse modo se objetivou a eliminação das 

disputas políticas dos setores privados, que havia no Conselho Nacional, que 

visavam as concessões de isenção/imunidades. Tal atitude repercutia na 

composição da representação da sociedade civil,  além do que, o grande volume de 

processos relacionados a essas concessões, impedia o conselho de atuar, de forma 

plena, em torno dos rumos da política de assistência social.348  

___________________________________________________________________ 

347A partir da vinculação a sua denominação será ou entidade de assistência social ou organização de 
assistência social. 
348IPEA. Assistência Social. In Políticas Sociais acompanhamento e análise nº 19/2011. Brasília: 
IPEA. 2011, p. 60. 
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Se o poder público tiver interesse na prestação dos serviços 

ofertados pelo particular e se preenchidos os requisitos anteriores, nos termos do 

art. 6-B da LOAS, pode lhe ser garantido o financiamento integral dos recursos pelo 

Estado, dos serviços, programas, projetos e ações de assistência social, nos limites 

da capacidade instalada, desde que seja observada as disponibilidades 

orçamentárias. 

Mas, para tal, o poder público terá de harmonizar os princípios que 

orientam o setor privado, normalmente heterogênio, para a prestação da assistência 

social,  com a política pública de direito social fundamental. A eficiência integra o 

conceito da assistência social e a mesma deve ser exigida dos particulares que 

prestarão os serviços. Sabemos que na atividade privada, muitas vezes, existe a 

presença do voluntariado, mas a política pública assistencial exige profissionais 

qualificados assíduos e serviços prestados com continuidade. Constituirá um grande 

desafio a padronização da qualidade dos serviços assistenciais nessa seara. 

Na reformulação legislativa da LOAS - Lei nº 12.435/2011, ocorreu 

uma impropriedade acerca do instrumento pelo qual o Estado vai firmar seus 

compromissos com o particular.  

O art. 10, com a nova redação, prevê que a União, os Estados, os 

Municípios e o Distrito Federal podem celebrar convênios com entidades e 

organizações de assistência social, em conformidade com os Planos aprovados 

pelos respectivos Conselhos, pois são veículos de colaboração na execução dos 

programas assistenciais governamentais. Desse modo, os órgãos públicos, nas três 

esferas, poderão celebrar convênios com as entidades e organizações de 

assistência social.  

Por outro lado, as entidades e organizações de assistência social 

podem celebrar convênios, contratos, acordos ou ajustes com o poder público para a 

execução da proteção social, seja ela básica ou especial (art. 6º-B, LOAS). 

Sabemos que convênios são formas de ajuste entre o Poder Público 

e as entidades públicas ou privadas, desde que busquem a consecução de objetivos 

de interesse comum. Os contratos não têm essa característica, pois a Administração 
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Pública firma com o particular para a “consecução de objetivos de interesse público, 

nas condições estabelecidas pela própria Administração”.349  

A administração pública tem a prerrogativa e a disponibilidade sobre 

o serviço público e o particular. Por tais motivos os contratos administrativos350 

contêm cláusulas denominadas “exorbitantes”, com a intenção específica de 

proteção do interesse público. Acreditamos que não pode o legislador 

infraconstitucional limitar as forma de ajuste entre o Poder Público, e entidades 

públicas ou privadas, na modalidade apenas de “convênio” e para o particular, dar 

uma amplitude desse porte, ou seja, convênios, contratos, acordos ou ajustes.  

A lei de licitações também é outro requisito de comando 

constitucional e deve ser obedecida. Todo o trâmite legal é de iniciativa do poder 

público e não do particular. Acreditamos que no artigo mencionado, ocorreu um vício 

de inconstitucionalidade material, que os intérpretes do direito deverão analisar. 

Os ajustes e parcerias poderão ser formalizados com o chamado 

impropriamente de “Terceiro Setor”.351 Sua natureza jurídica é público-privada e 

fazem parte de sua constituição o Sistema S352, as Organizações Sociais – OS e as 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIPs. Cada uma deles 

poderá colaborar, mediante percepção ou não, de subvenções, para exercer uma 

atividade tipicamente pública. São qualificadas como entes de colaboração estatal. 

___________________________________________________________________ 

349MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 1990, p. 
189. 
350Art. 116 da Lei nº 8.666: Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, 
acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da 
Administração. 
351Essa expressão recebe fortes críticas de Bandeira de Mello que afirma ser “outra inventiva da 
criatividade dos administradores ou economistas do período do apogeu do neoliberalismo entre nós” 
In BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2008, p. 224. 
352Dá-se o nome de Sistema S ao conjunto de onze entidades de interesse de categorias 
profissionais, que receberão parte das receitas das I contribuições sociais; II contribuição de 
intervenção no domínio econômico e III contribuição de interesse das categorias profissionais ou 
econômicas, pela execução de determinados serviços típicos da Administração Pública. Art. 149 da 
CF. São elas: SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAC - Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Comércio, SESC - Serviço Social do Comércio, SESCOOP - Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Cooperativismo, SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SESI - 
Serviço Social da Indústria, SEST - Serviço Social de Transporte, SENAT - Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Transporte, DPC - Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha, INCRA - 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas e o Fundo Aeroviário - Fundo Vinculado ao Ministério da Aeronáutica. 
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As OSCIPs são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins 

lucrativos, cujos objetivos sociais poderão, dentre as suas inúmeras finalidades, 

promover a assistência social e as ações voltadas para o combate à pobreza.  As 

O.S. são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades 

são dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à 

proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde. Podem desenvolver 

potencialidades daqueles que necessitam de capacitação e preparação para o 

trabalho. Portanto, poderão ser celebrados Termos de Parceria Público-Privado 

entre o poder público e a OSCIP, em conformidade com o art. 9º, Lei nº 9.790/99 ou 

Contrato de Gestão, com as organizações sociais (OS), na forma do art. 5º da Lei nº 

9.637/98 ou convênios administrativos.  

Desse modo, entendemos que o Poder Público poderá escolher o 

melhor instrumento para a consecução de seus objetivos, de modo a que os 

serviços assistenciais, sejam prestados pela sociedade, com eficiência e qualidade. 

 

3.3 OBJETO  

A Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS - prevê que o seu 

objeto principal é a proteção social, em razão de o assistido estar em situação de 

necessidade, precisando de amparos, no mais das vezes, imediatos. Portanto o 

objeto da relação jurídica assistencial deverá estar relacionado com as práticas e 

medidas que retirem o indivíduo dessa necessidade, que serão os serviços e a 

prestação pecuniária, desde que configurada a necessidade.  

As políticas devem ser voltados para a proteção da família e de seus 

integrantes: crianças, jovens, adolescentes, deficientes, idosos e, cada um deles, 

dentro de suas particularidades, como: maternidade, integração ao trabalho, 

violência, trabalho infantil, enfrentamento da pobreza. Somente será possível 

alcançar os objetivos propostos, garantindo a capacidade do acesso ao assistido, 

dos bens e recursos disponibilizados pelo sistema. 

A proteção social está organizada em duas vertentes: a proteção 

social básica e a proteção social especial. A proteção social, que basicamente busca 

prevenir as situações de vulnerabilidades e risco social, por meio do 

desenvolvimento de potencialidades, com grande ênfase no fortalecimento dos 
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vínculos familiares e da comunidade. São fornecidos serviços para proteção e 

atendimento das famílias; serviços de convivência e fortalecimento de vínculos e 

serviços de proteção social básica, no domicílio para pessoas com deficiência e 

idosos (arts. 6º-A, inciso I, da LOAS). 

A proteção social especial é feita a posteriori, ou seja, para a 

reconstrução dos 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 violação de direitos (art. 6º-A, 

inciso II, da LOAS).  

Esses serviços estão integrados em programas diferentes: o 

trabalho em relação à prevenção dos vínculos familiares e a violência no âmbito de 

suas relações, garantindo o direito à convivência familiar e comunitária - famílias em 

situação de vulnerabilidades - são trabalhados no PAIF – Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à Família (art. 24-A da LOAS).  

As ações voltadas ao apoio, orientação e acompanhamento a 

famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos, articulando os 

serviços socioassistenciais com as diversas políticas públicas e com órgãos do 

sistema de garantia de direitos, são direcionadas pelo Serviço de Proteção e 

Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) (art. 24-B).  

As transferências de renda, trabalho social com famílias e oferta de 

serviços socioeducativos para crianças e adolescentes que se encontrem em 

situação de trabalho, ficam por conta do Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil (Peti) (art. 24-C da LOAS). 

É oportuno lembrar que esses serviços colocados à disposição do 

assistido não podem ser onerosos. É uma característica desse direito a gratuidade, 

uma vez que o assistido, conforme o modelo de assistência social instituído em 

nosso país será alguém, que não esteja amparado nem por sua família, particulares 

e nem pelo sistema previdenciário. Se ficar comprovado que o necessitado está 

fraudando a assistência social, o Estado pode exigir o ressarcimento dos valores 

gastos, coibindo as ações de má fé.  
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Se, posteriormente, o objeto da assistência social estender os 

serviços e prestações para o que percebem renda superior àquela protegida, a 

gratuidade deve ser revista, pois foge ao escopo da ação estatal atual.  

Agora, vamos analisar quais os requisitos para a configuração da 

necessidade, para imediatamente após, estudarmos o objeto disponibilizado ao 

cidadão. 

3.3.1 Situação de necessidade 

A assistência social é um direito que protege das situações de 

necessidades, pessoas ou grupo de pessoas, que estão em hipossuficiência. Essas 

necessidades podem ser classificadas em necessidades materiais ou subjetivas. As 

materiais podem ser supridas pelo fornecimento de benefícios, pelos programas de 

transferência de renda ou pela disponibilização in natura de bens, como 

alimentação, vestuário, abrigo. As subjetivas são aquelas que atuarão no intelecto 

do assistido, fornecendo-lhe as ferramentas, os meios necessários, para que o 

mesmo volte a desenvolver suas potencialidades.  

A interdisciplinaridade com outros ramos do direito – saúde, cultura, 

moradia, trabalho, entre outros, são fundamentais para que a assistência reintegre 

àqueles que sofreram com a separação de sua família, violência familiar ou social, 

drogadição, alcoolismo, desemprego prolongado ou criminalidade. As famílias 

podem ficar mais vulneráveis à pobreza, quando sofrem as perdas dos seus 

respectivos chefes de família, exigindo para se evitar males maiores, uma proteção 

social, seja pela previdência ou pela assistência social. 

Algumas dessas situações acima afastam o indivíduo do seio de seu 

lar e a atuação da assistência é no sentido de reinserção dessa pessoa, na vivência 

familiar ou na segurança do convívio, pois o indivíduo pertence a uma sociedade e 

nesse meio, que ele se desenvolve e convive. Para tanto será necessário que os 

meios, que permitirão que isso aconteça, sejam fornecidos pela assistência social 

pública. 

No direito brasileiro, os programas de transferência de renda 

buscam cumprir as metas de erradicação da pobreza e da diminuição da 

desigualdade social e regional. O Benefício de Prestação Continuada foi criado para 

atender as pessoas com deficiência e idosos (BPC) e o Bolsa Família, destinados às 
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famílias desprovidas das condições básicas para a sua manutenção social. É 

assegurado valor monetário, para garantir a sobrevivência do ser humano, de modo  

que os mesmos possam estar no seio da sociedade, com maior dignidade.  

A necessidade deve ser comprovada, tanto pelo indivíduo ou grupo 

familiar. No Plano Beveridge - modelo adotado pelo legislador brasileiro -, 

encontramos idêntica exigência.353 Jean Jacques Dupeyroux, citado por José 

Guilherme Ferraz Costa, registra ser natural a prova do estado do estado de 

necessidade 

quer seja juridicamente definido, quer seja levado à apreciação da 
Instituição e Assistência Social. Trata-se de uma condição ao mesmo 
tempo necessária e – quando o conceito de assistência social não foi 
alterado por nenhum outro – suficiente, já que este conceito, 
juntamente com o da indigência, baseia-se em condições 
essencialmente quantitativas354 

Para ilustrar, no programa Bolsa Família, que será estudado com 

mais profundidade no item 3.4.2, deste trabalho, são atendidas as famílias em 

situação de pobreza e extrema pobreza, caracterizadas pela renda familiar mensal 

per capita de até R$140,00 (cento e quarenta reais) e R$70,00 (setenta reais), 

respectivamente355. Estamos tratando com pessoas ou grupo de pessoas de uma 

família, que percebem, em razão do seu trabalho, valores ínfimos, que não 

ultrapassem os limites demarcados acima. Para perceber o benefício, a 

hipossuficiência deve ser comprovada e os ingressos novos, ficam subordinados à 

disponibilidade de crédito orçamentário. 

O mesmo acontece para o Benefício de Prestação Continuada, que 

será analisado no item 3.4.1. O necessitado deve declarar expressamente, ser 

incapaz de prover a sua manutenção ou de tê-la provida, por pessoa de sua família. 

Além disso, se for deficiente, deve se submeter à avaliação médica e avaliação 

social, realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais do Instituto Nacional 

de Seguro Social – INSS, para comprovação da deficiência (art. 20, § 6º) e do grau 

___________________________________________________________________ 

353BEVERIGDE, William. O plano Beveridge – Relatório sobre o seguro social e serviços afins. Trad. 
Almir de Andrade. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1943, p. 219. 
354DUPEYROUX, Jean Jacques. O direito à seguridade social. Tolesa, França apud COSTA. José 
Guilherme Ferraz. Seguridade Social & Incentivos Fiscais. Curitiba: Juruá, 2007, p.117. 
355 Art. 18 da Lei nº 10.836/04, com redação dada pelo Decreto nº 6.917/09. 
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de incapacidade para o trabalho; se idoso, comprovar a idade com a documentação 

civil, sem necessidade de avaliação médica.  

Aquele que estiver buscando a proteção assistencial pública 

precisará, necessariamente, requerer a prestação ou o benefício ao órgão público. 

Nasce para o Estado a obrigação de analisar o seu pedido, quando o necessitado 

protocolar o seu pedido e para o assistido, o direito público de ter o seu pedido 

apreciado. 

Não pode o Estado conceder ex oficio o benefício, em razão da 

indisponibilidade das verbas públicas, bem como, negar liminarmente o pedido, se o 

necessitado preencheu todos os requisitos para obtenção da prestação ou do 

serviço. A assistência social é um direito e não mais uma atividade discricionária dos 

agentes públicos. Configura-se verdadeiro direito público subjetivo e pode ser 

pleiteado nas vias judiciais, se houver violação ou abuso de poder por parte dos 

órgãos públicos. 

3.3.2 Os serviços socioassistenciais 

Em direito administrativo, não existe um conceito padrão acerca do 

que seja serviço público e muitas vezes, a “expressão serviço público vem 

empregada em sentido muito amplo, para abranger toda e qualquer atividade 

realizada pela Administração Pública, desde uma carimbada num requerimento até o 

transporte coletivo”.356  

Hely Lopes Meirelles afirmava que os serviços públicos 

descentralizados podiam ser atribuídos por outorga, mediante lei ou atribuídos por 

delegação, mediante contrato administrativo, a pessoas físicas ou jurídicas privadas. 

Afirmava que “serviço público é todo aquele prestado pela Administração ou por 

seus delegados, sob normas e controles estatais, para satisfazer necessidades 

essenciais ou secundárias da coletividade.”357 e que não é a atividade em si que iria 

tipificá-lo, uma vez que algumas podiam ser exercidas pelo Estado quanto pelos 

___________________________________________________________________ 

356MEDAUAR. Odete. Direito Administrativo Moderno. 6. ed., revista e atualizada. São Paulo: Revista 
do Tribunais. 2002, p. 381. 
357MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 23. ed. Atualizada por Eurico de 
Andrade Azevedo e outros. São Paulo: Malheiros, 1990, p. 285-287. 
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cidadãos.358  O que qualificará o serviço como público ou de utilidade pública359 será 

a vontade do Estado, pois alguns são privativos do Poder Público e outros, são 

comuns tanto ao Estado quanto aos particulares, podendo ser realizado por aquele e 

estes.360 

Podemos classificar a assistência social, prestada aos assistidos, 

como uma forma de serviço público. A LOAS dedicou todo o capítulo IV para os 

serviços assistenciais e dividiu os mesmos em: serviços socioassistenciais, 

programas de assistência social, projetos de assistência social e benefícios. Os 

benefícios estão subdivididos em Benefício de Prestação Continuada e benefícios 

eventuais. 

Os serviços assistências são as atividades continuadas que visam à 

melhoria de vida da população e cujas ações, voltadas para as necessidades 

básicas, com prioridade para a infância, a adolescência em situação de risco 

pessoal e social e as pessoas que vivem em situação de rua.361.  

O poder público e a sociedade devem garantir a continuidade dos 

serviços. Daí a importância da implantação da rede socioassistencial, uma vez que o 

atendimento pode ser em domicílio, ou em locais predeterminados, como o 

CRAS/CREAS. Também sabemos que a prestação pode ser feita em 

estabelecimentos privados, desde Escolas de Samba362 ou Associações 

Comunitárias até instituições com grande porte, como Rotary Clube. Com a 

implantação do SUAS, a assistência social fornecida de forma pública, será 

regionalizada e centralizada em cada município, que é a base de organização das 

ações ofertadas. 

___________________________________________________________________ 

358MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 23. ed. Atualizada por Eurico de 
Andrade Azevedo e outros. São Paulo: Malheiros, 1990, p. 285. 
359Segundo Hely Lopes Meirelles esses serviços são os que a Administração, reconhecendo sua 
conveniência (não essencialidade, nem necessidade) para os membros da coletividade, presta-os 
diretamente ou aquiesce em que sejam prestados por terceiros (concessionários, permissionários ou 
autorizatários). O autor afirma que o serviço público objetiva satisfazer necessidades gerais e 
essenciais da comunidade, para que ela possa subsistir e desenvolver-se como tal: na segunda, 
objetiva facilitar a vida do indivíduo na coletividade, in MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo 
Brasileiro. 23. ed. Atualizada por Eurico de Andrade Azevedo e outros. São Paulo: Malheiros, 1990, p. 
286. 
360MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 23. ed. Atualizada por Eurico de 
Andrade Azevedo e outros. São Paulo: Malheiros, 1990, p. 286. 
361Art. 23 da LOAS. 
362Disponível em: http://www.unidosdevilamaria.com.br/prog-sociais/projeto-social/apresentacao.php. 
Acessível em 18.10.2011. 
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Não podemos nos esquecer que serviços públicos precisam de fonte 

de custeio, pessoal qualificado e estrutura material para garantir a continuidade da 

prestação. . O sistema deve ser dinâmico para integrar os indivíduos no seio familiar 

e social porque o direito à vida pressupõe que essa vida seja digna. Isso implicará 

em estudar novas estratégias e novas políticas públicas, na medida em que a 

realidade social vai sendo transformada, adequando-se à nova situação. 

3.3.3 Os programas assistenciais e os projetos de 

enfrentamento da pobreza 

A assistência social protege a família, a maternidade, a infância, a 

adolescência e a velhice. Mas, para que isso se concretize, a política pública que 

instrumentaliza a assistência social, necessita de planejamento, de estratégias. Os 

programas e os projetos fornecerão esses subsídios. 

Não podemos perder de vista que “a política pública dá-se por 

ciclos” em um processo de retroalimentação, o que faz com que o projeto implantado 

inicialmente possa ser modificado, para uma melhor adequação do objeto.363 

A LOAS afirma que os programas de assistência social 

compreendem ações integradas e complementares com objetivos, tempo e área de 

abrangência definidos para qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e os 

serviços assistenciais, definidos pelos Conselhos de Assistência Social. Deve-se  

obedecer os objetivos e princípios com prioridade para a inserção profissional e 

social. São as individualizações das unidades de ação administrativa, relacionada 

aos resultados que se pretende alcançar. É o delineamento geral da política, 

segundo Maria Paula Bucci.364 

Toda política pública precisa ser planejada para ser cumprida em um 

determinado tempo. Esgotado o tempo, reavalia-se a política e elaboram-se novos 

programas. É um processo contínuo, permanente e flexível.  

Por sua vez, os projetos de enfrentamento da pobreza 

compreendem a instituição de investimento econômico-social nos grupos populares, 

___________________________________________________________________ 

363MASSA-ARZABE, Patricia Helena. Dimensão jurídica das Políticas Públicas. In Políticas Públicas – 
reflexões sobre o conceito jurídico. Org. Maria Paula Dallari Bucci. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 70. 
364BUCCI, Maria Paula Dallari. O Conceito de política pública em direito. In Políticas Públicas – 
reflexões sobre o conceito jurídico. Org. Maria Paula Dallari Bucci. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 40. 
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buscando subsidiar, financeira e tecnicamente, iniciativas que lhes garantam meios, 

capacidade produtiva e de gestão para melhoria das condições gerais de 

subsistência, elevação do padrão da qualidade de vida, a preservação do meio-

ambiente e sua organização social.  

A cooperação entre organismos governamentais, não 

governamentais e da sociedade civil, se faz em obediência ao princípio da 

solidariedade e é fundamental para que haja a articulação e participação de 

diferentes áreas governamentais e da sociedade civil. 

 

3.4 Os benefícios eventuais e os benefícios de prestação 

periódica  

Os benefícios são prestações pecuniárias, que podem ser 

transferidas, temporariamente ou de forma permanente (ou periódica). Os benefícios 

permanentes  são aqueles entregues ao assistido, em prestação periódica, como o 

Benefício de Prestação Continuada ou o Bolsa Família. 

Os benefícios eventuais são aqueles por meio do qual se transferem 

valores ocasionalmente, em razão de uma situação específica, como o nascimento, 

a morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública (at. 22 da 

LOAS). Os auxílios por natalidade e o auxílio-funeral foram transferidos da 

previdência social, passando a integrar o campo da  assistência social. 

A concessão e o valor dos benefícios eventuais deverão ser 

regulamentados pelos Conselhos de Assistência Social dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, podendo ser criados outros, além dos dois mencionados 

acima, desde que para atender as necessidades advindas de situações de 

vulnerabilidade temporária, com prioridade para a criança, a família, o idoso, a 

pessoa com deficiência, a gestante, a nutriz e nos casos de calamidade pública (art. 

22 da LOAS). 

Em situações de calamidade, o Estado deve agir rapidamente e 

movimentar as áreas da saúde, defesa civil, habitação, saneamento etc. A 

assistência social deve assegurar sua especificidade e trabalhar em conjunto com 

essas áreas. Isso garante a intersetorialidade estatal, que articula ações de 
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proteções entre os entes federados, as entidades e as organizações de assistência 

social. Mas nessas situações atemporais é comum a confusão, entre o objeto a ser 

prestado por uma área e outra. Fruto da assistência filantrópica do passado era 

natural buscar cadeira de rodas, muletas, óculos, próteses (aparelhos ortopédicos; 

dentadura); medicamentos, pagamento de exames médicos, leite ou transporte de 

doentes. Todas essas situações não fazem mais parte das ações assistenciais e sim 

da área da saúde e outras afins.365  

Ainda, acerca dos benefícios eventuais, prevê o § 3º do art. 22, da 

LOAS, que o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), ouvidas as 

respectivas representações de Estados e Municípios dele participantes, poderá 

propor, na medida das disponibilidades orçamentárias das três esferas de governo, 

a instituição de benefícios subsidiários no valor de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do salário mínimo para cada criança de até 6 (seis) anos de idade, desde que a 

renda mensal per capita familiar seja inferior a ¼ do salário mínimo. Esse benefício 

ainda não foi totalmente implantado. 

Para corroborar essa afirmativa mencionamos que foi realizado um 

Levantamento Nacional sobre a situação dos Benefícios Eventuais no território 

nacional, confeccionado e publicado em 2009.  O MDS remeteu questionários aos 

Municípios solicitando que eles respondessem se implantaram, ou não, outros 

benefícios eventuais. Dentre os 5.564 Municípios existentes no Brasil, apenas 4.174 

responderam ao questionário. Desse montante, apenas 1.228 Municípios afirmaram 

que regulamentaram os Benefícios Eventuais, restando 2.946 outros Municípios sem 

legislação.366 Ainda, existe um campo muito grande a ser feito, principalmente 

porque os benefícios eventuais sairão dos cofres municipais, e é obrigatória a fonte 

de custeio. 

 

___________________________________________________________________ 

365Resolução nº 39, em 09.12.2010, pelo CNAS e Decreto nº 6.307/2007.  A Resolução do CNAS tem 
força de lei e cumpre o seu papel de normatizar as ações e regular a prestação de serviços de 
natureza pública e privada, no campo da assistência social. 
366BRASIL. Relatório Sobre O Levantamento Nacional Dos Benefícios Eventuais. Ministério de 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome – SNAS. Brasília, 2009, p. 2. 



 

147 
 

3.4.1 Benefício De Prestação Continuada 

3.4.1.1 Antecedente histórico: Renda Mensal Vitalícia 

O Beneficio de Prestação Continuada foi inspirado no programa de 

renda mensal vitalícia, criado pela Lei nº 6.179/74367. Esse programa tinha por 

objetivo a proteção aos idosos, maiores de 70 (setenta) anos e às pessoas com 

necessidades especiais que haviam contribuído, por pelo menos cinco anos para a 

previdência social.  

A Consolidação das Leis da Previdência Social (CLPS) 

regulamentou o benefício Renda mensal vitalícia, exigindo: a) a verificação de 

invalidez comprovada por exame médico-pericial a cargo da previdência social; b) a 

prova de inatividade e de inexistência de renda ou de meios de subsistência 

constatada mediante atestado de autoridade administrativa ou judiciária local, 

identificada e qualificada, que declarasse conhecer  pessoalmente o beneficiado,  há 

mais de 5 (cinco) anos c)  prova de filiação ao INPS ou da inclusão em seu âmbito, 

assim como a do tempo de atividade remunerada, por meio da Carteira Profissional 

ou de Trabalho e Previdência Social ou de outro elemento de convicção e d) a 

comprovação de idade mediante certidão do registro civil ou por outro meio admitido 

em direito, inclusive assento religioso ou Carteira Profissional ou de Trabalho e 

Previdência Social emitida há mais de 10 (dez) anos. 

O valor do benefício era o equivalente à metade do maior salário-

mínimo vigente no país, não podendo ultrapassar 60% (sessenta por cento) do valor 

___________________________________________________________________ 

367Art 1º Os maiores de 70 (setenta) anos de idade e os inválidos, definitivamente incapacitados para 
o trabalho, que, num ou noutro caso, não exerçam atividade remunerada, não aufiram rendimento, 
sob qualquer forma, superior ao valor da renda mensal fixada no artigo 2º, não sejam mantidos por 
pessoa de quem dependam obrigatoriamente e não tenham outro meio de prover ao próprio sustento, 
passam a ser amparados pela Previdência Social, urbana ou rural, conforme o caso, desde que:  
I - Tenham sido filiados ao regime do INPS, em qualquer época, no mínimo por 12 (doze) meses, 
consecutivos ou não, vindo a perder a qualidade de segurado; ou  
II - Tenham exercido atividade remunerada atualmente incluída no regime do INPS ou do 
FUNRURAL, mesmo sem filiação à Previdência Social, no mínimo por 5 (cinco) anos, consecutivos 
ou não; ou ainda  
III - Tenham ingressado no regime do INPS após completar 60 (sessenta) anos de idade sem direito 
aos benefícios regulamentares.  
Art 2º As pessoas que se enquadrem em qualquer das situações previstas nos itens I e III, do artigo 
1º, terão direito a:  
I - Renda mensal vitalícia, a cargo do INPS ou do FUNRURAL, conforme o caso, devida a partir da 
data da apresentação do requerimento e igual à metade do maior salário-mínimo vigente no País, 
arredondada para a unidade de cruzeiro imediatamente superior, não podendo ultrapassar 60% 
(sessenta por cento) do valor do salário-mínimo do local de pagamento.  
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do salário-mínimo do local de pagamento. Com a determinação da Constituição 

Federal de 1988, que nenhum benefício que substituísse o salário-de-contribuição 

ou o rendimento do segurado poderia ter montante inferior a um salário mínimo (art. 

201, § 2º), o valor foi reajustado para esse patamar.368 

O sujeito ativo dessa relação jurídica era o trabalhador urbano ou o 

trabalhador rural e, por consequência, o sujeito passivo seria o Instituto Nacional de 

Previdência Social ou o FUNRURAL369, respectivamente. Esse benefício foi 

substituído pelo Benefício de Prestação Continuada, criado em 1993, mas continuou 

e continua, a ser pago, em homenagem ao princípio da continuidade, por expressa 

redação dada ao art. 40 da Lei nº 8742/93, aos sujeitos remanescentes.370 

 

3.4.1.2 Natureza jurídica constitucional do Benefício de 

Prestação Continuada 

O Benefício de Prestação Continuada está previsto na Constituição 

Federal, no art. 203, inciso V, que garante o pagamento de 1 (um) salário mínimo 

mensal à pessoa com deficiência e ao idoso, desde, que comprovem não possuir 

meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família. É uma 

prestação direta da competência do governo federal, presente em todos os 

municípios.371 

Foi um grande avanço, pois o constituinte positivou, pela primeira 

vez, no direito brasileiro, em âmbito da Assistência Social, totalmente desvinculado 

___________________________________________________________________ 

368O Supremo Tribunal Federal declarou a autoaplicabilidade do inc. V do art. 201, nos autos do RE 
159.413-6-SP, de lavra do Min. Moreira Alves, Pleno, j. 22.09.93, publ. DJU 26.11.93 
369Art. 2º da Lei 6.179/74: As pessoas que se enquadrem em qualquer das situações previstas nos 
itens I a III, do artigo 1º, terão direito a:I - Renda mensal vitalícia, a cargo do INPS ou do FUNRURAL, 
conforme o caso. 
370Art. 40. Com a implantação dos benefícios previstos nos arts. 20 e 22 desta lei,extinguem-se a 
renda mensal vitalícia, o auxílio-natalidade e o auxílio-funeral existentes no âmbito da Previdência 
Social, conforme o disposto na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 
§ 1º A transferência dos beneficiários do sistema previdenciário para a assistência social deve ser 
estabelecida de forma que o atendimento à população não sofra solução de continuidade. (Redação 
dada pela Lei nº 9.711, de 20.11.1998. 
§ 2º É assegurado ao maior de setenta anos e ao inválido o direito de requerer a renda mensal 
vitalícia junto ao INSS até 31 de dezembro de 1995, desde que atenda, alternativamente, aos 
requisitos estabelecidos nos incisos I, II ou III do § 1º do art. 139 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 
1991. (Redação dada pela Lei nº 9.711, de 20.11.1998. 
371BRASIL. Política Nacional De Assistência Social PNAS/2004 NOB/SUAS. Ministério de 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome – SNAS. Brasília, novembro 2005. p. 28. 



 

149 
 

do sistema contributivo, um benefício voltado para a proteção dos idosos e 

deficientes, estipulando o valor de um salário mínimo; condicionada a sua 

aplicabilidade, à lei ordinária.  

Com a demora na elaboração legislativa reguladora, foi impetrado no 

Supremo Tribunal Federal o Mandado de Injunção nº 448/RS, em 08.11.1993, por 

parte de um deficiente, pleiteando o pagamento do benefício, mas foi indeferido o 

pedido de liminar. Oficiado ao parlamento, o Presidente do Congresso, à época, Sr. 

Humberto Lucena, noticiou a tramitação na casa legislativa de projeto de lei 

versando a matéria.  

O pleno do Tribunal julgou a ação procedente no mérito, em 

05.09.1994, para reconhecer a existência da mora, dando ciência ao Congresso 

Nacional para que regulamentasse o dispositivo do inciso V do art. 203, da 

Constituição Federal. O Ministro (vencido) Néri da Silveira, em seu voto, fixou ao 

Congresso Nacional, o prazo de 120 dias para a elaboração da norma 

regulamentadora. O Min. Marco Aurélio, relator inicial dos autos, foi mais além, e 

afirmou, às fls. 06/07, que os detentores de deficiência, sem condições de custear a 

própria manutenção, teriam direito à percepção de um salário mínimo, mas que essa 

posição não teria efeito de condenação. Apenas ele estava fixando os parâmetros 

para o exercício do beneficio de prestação continuada. E, por último, o Min. Carlos 

Velloso, às fls. 12/23, expressamente se manifestou pela procedência do MI, por 

entender que esse instituto deveria elaborar a norma para o caso concreto. 

Em razão da posição da maioria dos Ministros do Supremo Tribunal 

Federal, nessa decisão e em outras372, o inciso V, do artigo retro mencionado, 

acabou sendo interpretado como norma constitucional de eficácia limitada, a 

depender de uma legislação posterior para adquirir eficácia, segundo classificação 

clássica de José Afonso da Silva. 

___________________________________________________________________ 

372RE 457193 AgR, Julg. 13.12.2005, Turma 02, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ 03-03-2006, p.88  
vol. 02223-04; AI 554523 AgR., Julg. 13.12.2005, TURMA 02, Min. GILMAR MENDES, p. 007. DJ 
03.03.2006, p. 81, vol. 02223-07, p. 01265; RE 435124-SP AgR., 2005, turma 02, Min. GILMAR 
MENDES, DJ 08-04-2005, p.00035, vol. 02186-04, p. 00643; RE 378414-SP, Turma-02, Rel. Min. 
EROS GRAU, J. 05.09.2004, J. 29.09.2006, p. 63 
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Passados cinco anos, o benefício foi instituído pela Lei nº 8.742, de 

07.12.93; regulamentado pelo Decreto nº 1.744/95 e, efetivamente implantado a 

partir do ano de 1996. 

 

3.4.1.3 Características: provisoriedade, personalíssimo e 

inacumulatividade 

O benefício possui algumas características. A primeira delas é o 

caráter provisório. Se houver a comprovação de qualquer irregularidade na 

concessão ou manutenção, o benefício pode ser suspenso ou cancelado.  Será 

cancelado se houver a constatação administrativa de irregularidades na sua 

concessão ou utilização (art. 21 da LOAS). Em caso de cessação do benefício, ele 

poderá voltar a ser prestado, se forem preenchidos novamente os requisitos. 

Também poderá ser suspenso se houver mudança na condição 

econômica, tanto do deficiente quanto do idoso, uma vez que a manutenção do 

benefício está relacionada à renda, per capita, de ¼ do salário mínimo. Uma forma 

de se averiguar essa mudança ou manutenção da situação econômica é a revisão a 

cada dois anos, a qual se submete o assistido.  

O financiamento é feito por meio de recursos do Fundo Nacional de 

Assistência Social (FNAS), uma vez que é da competência da União a concessão e 

manutenção dos benefícios de prestação continuada. Esses recursos podem ser 

repassados pelo Ministério da Previdência e Assistência Social diretamente ao INSS 

(art. 29, parágrafo único, da LOAS). 

Não existem condicionantes a serem cumpridas, nem pelo idoso, 

nem pelo deficiente, uma vez que estas duas situações são especiais, pois em 

regra, esses dois sujeitos estão fora do mercado de trabalho. Se a pessoa com 

deficiência estiver desenvolvendo capacidades cognitivas, motoras ou educacionais, 

ou ainda,  realizando  atividades não remuneradas de habilitação e reabilitação, 

essas situações não constituirão motivo de suspensão ou cessação de seu benefício 

(art. 21, § 3º). 

Como já mencionamos anteriormente é da competência da 

Secretaria de Assistência Social, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Social 
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e Combate à Fome (MDS), a coordenação geral, o acompanhamento e a avaliação 

da prestação do benefício (art. 38 do Dec. nº 6.214/07), mas a operacionalização é 

da competência do Instituto Nacional do Seguro Social373, pois esse instituto tem 

uma rede nacional operacional e toda a estrutura técnica e humana necessárias, 

para atender a demanda. Assim o serviço é prestado com eficiência e rapidez. (art. 

35, da LOAS e art. 3º, Dec. nº 6.214/07). 

O benefício de prestação continuada é intransferível, não gerando 

direito à pensão por morte aos herdeiros ou sucessores, pois a morte do beneficiário 

coloca termo final no seu pagamento (art. 23, Decreto nº 6.214/07). Os valores que 

estiverem sendo pleiteados ou o valor do resíduo, não recebidos em vida pelo 

beneficiário, serão pagos aos seus herdeiros ou sucessores, na forma da lei civil 

(art. 23, parágrafo único, do Decreto nº 6.214/07).  

Acertadamente, o legislador determina que, embora seja um 

benefício pago periodicamente, não está sujeito a desconto de qualquer contribuição 

e não gera direito a abono anual (art. 22 do Decreto nº 6.214/07), sendo devido a 

partir da data do requerimento. Se não for pago em até 45 dias, o valor deverá sofrer 

atualização. (art. 20, parágrafo único, da LOAS). 

Outra característica estampada na lei, é que o benefício não pode 

ser acumulado pelo beneficiário, com qualquer outro em âmbito da seguridade social 

ou de outro regime, salvo aos da assistência médica e da pensão especial de 

natureza indenizatória (art. 20, § 2º, da LOAS), desde que não ultrapasse o limite per 

capita da renda exigível (art. 8º do Dec. nº 6.214/2007).  

 

3.4.1.4 Sujeito ativo: idoso (65 anos ou mais) ou deficiente 

A Constituição Federal, em homenagem ao princípio da seletividade, 

exige dois requisitos para concessão do benefício: a) ser pessoa com deficiência ou 

ser idoso; e) situação de desamparo que corresponde a não possuir meios de prover 

à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.  

 

___________________________________________________________________ 

373 A competência do INSS está estatuída no art. 39 do Decreto nº 6.214/2007 e no art. 39 da LOAS. 
Nas demandas judiciais o INSS será a parte passiva. 
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3.4.1.4.1 O Idoso 

O texto constitucional acertadamente nada aduz sobre o conceito de 

idoso. A LOAS, por sua vez, institui que o benefício seja concedido aos idosos de 65 

anos ou mais, que comprovarem não possuir meios de prover a própria manutenção 

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

Quando da regulamentação do benefício o legislador ordinário 

reproduziu, no art. 2º da Lei nº 8.742/93, os mesmo objetivos constitucionais, 

previsto no art. 203, inciso V e no art. 20, enumerando os requisitos para a sua 

concessão: um relacionado ao beneficiário e o outro da situação social, a saber: ser 

idoso, acima de 70 anos e que sua renda mensal, per capita, fosse inferior a ¼ (um 

quarto) do salário mínimo. O legislador se utilizou do princípio da seletividade, diante 

do universo tão grande de necessidades, para escolher e selecionar os riscos, de 

modo a se atingir o maior número de pessoas.  

Inicialmente, o art. 38 da LOAS previa que a idade de 70 anos 

deveria ser reduzida para 67 anos e 65 anos, após 24 meses e 48 meses de início 

da concessão do benefício, respectivamente. O Decreto regulamentador nº 1.744/95 

determinava a redução da idade para 67 anos, a partir de 1º.01.98 e, a partir de 1º 

de janeiro de 2000, para 65 anos.  

Desde o ano de 1995 até 1998 foram editadas e reeditadas medidas 

provisórias que alteravam a LOAS, mas em 11.11.1997, na reedição da MP 1599-

38, inseriu-se a redução etária conforme a redação prevista pelo Decreto nº 

1.744/95.374 Na reedição: MP 1599-39 foi dada a seguinte redação ao art. 38: A 

idade prevista no art. 20 desta Lei reduzir-se-á para 67 (sessenta e sete) anos a 

partir de 1º de janeiro de 1998. Essa MP foi convertida na Lei nº 9.720/98, que 

manteve a mesma redação original da MP, não se pronunciando sobre a 

antecipação de 67 para 65 anos.  

___________________________________________________________________ 

374MP 819, 880, 927, 960, 985, 1010, 1033, 1058, 1085, 117, 1150, 1186, 1222, 1259, 1298, 1338, 
1380, 1425, 1473-20 (teve 17 reedições). A MP 1599-38, em 1997, revogou a MP 1473/37 e reeditou 
novamente artigos da LOAS. Ela alterava a redação do art. 38, prevendo a redução da idade, 
conforme a redação do Decreto 1744/95, a saber: Art. 38 - A idade prevista no art. 20 desta Lei 
reduzir-se-á, respectivamente, para 67 (sessenta e sete) e 65 (sessenta e cinco) anos a partir de 1º 
de janeiro de 2000 e 1º de janeiro de 2002. 
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Competiu ao Estatuto do Idoso – Lei nº 10.741/2003 a diminuição 

definitiva, em seu art. 34.375 Mas, necessitamos observar que o BPC é garantido, nos 

termos da lei, aos idosos. O ordenamento jurídico brasileiro considera idoso o 

indivíduo que tenha idade igual ou superior a 60 anos (art. 1º da Lei nº 10.741/03).  

Portanto, existe uma lacuna entre os idosos de 60 anos ou mais até 

o limite de 65 anos, que, se estiverem em situação de necessidade, precisam ter 

proteção. É obrigação tanto do Estado quanto da sociedade, assegurar à pessoa 

idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de 

direitos civis, políticos, individuais e sociais, conforme o art. 10 do Estatuto do Idoso. 

Embora tenham direito à proteção estatal, não terão direito ao BPC, mesmo que se 

encontrem em situação de hipossuficiência, pois esse benefício está amparada no 

princípio da seletividade. Esta situação, no caso em concreto, precisa de análise, 

revisão e ponderação, por parte do operadores do direito. 376 

Com grande sensibilidade alerta o Min. Aires Britto, em voto 

proferido na ADI 4277, sobre a proteção familiar que se deve dar às crianças, 

adolescentes e idosos, a saber: 

Sabido que lugar de crianças e adolescentes não é propriamente o 
orfanato, menos ainda a rua, a sarjeta, ou os guetos da prostituição 
infantil e do consumo de entorpecentes e drogas afins. Tanto quanto 
o espaço de vida ideal para os idosos não são os albergues ou asilos 
públicos, muito menos o relento ou os bancos de jardim em que 
levas e levas de seres humanos despejam suas últimas sobras de 
gente, mas o comunitário ambiente da própria família. 

O idoso, de 65 ou mais de idade, que estiver em situação de 

miserabilidade, por não possuir por si ou seus familiares, condições econômicas de 

prover o seu sustento, e se encontrar desamparado socialmente, receberá do Poder 

Público esse provimento, no âmbito da assistência social. Além da proteção social, 

terá direito ao BPC, pois não é concebível que, ao término de toda uma vida, um 

idoso fique, diante do desamparo familiar, sem o necessário para suprir as suas 

necessidades básicas, principalmente remédios e alimentação. 

___________________________________________________________________ 

375Art. 34. Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não possuam meios para prover 
sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de 1 (um) 
salário-mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS. 
Parágrafo único. O benefício já concedido a qualquer membro da família nos termos do caput não 
será computado para os fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a LOAS. 
376SANFELICE, Patrícia de Mello. Assistência social e Benefício Assistencial. Cadernos de Direito 
Previdenciário nº 03, vol. II. Porto Alegre: EMAGIS, 2005, p. 111-112 
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3.4.1.4.2 O Deficiente  

No ordenamento jurídico encontramos a Lei nº 7.853/89, que dispõe 

sobre o apoio às pessoas com deficiência e sua integração social. Naquele ato foi 

criada a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa com Deficiência, que 

atuaria nessa implantação. No art. 16 desta lei foi concedido prazo ao Poder 

Executivo para adotar, nos 60 (sessenta) dias posteriores à sua vigência, as 

providências necessárias à reestruturação das áreas da educação, saúde, 

previdência e assistência social, em relação aos assuntos concernentes às pessoas 

com deficiência.377  Infelizmente nos anos seguintes pouco se fez em prol. 

No campo da assistência social o art. 203, inciso V, da Constituição, 

(reproduzido na Lei nº 8.212/91, art. 4º e Lei nº 8.742/90 – LOAS, art. 2º), garantiu o 

pagamento de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência que 

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

por sua família, conforme dispuser a lei. 

É necessário sedimentar que a assistência social vai auxiliar a 

pessoa com deficiência em necessidade e não todas as pessoas com deficiência. 

Mesmo que o indivíduo seja detentor de um impedimento de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, deverá ser feita uma análise de sua 

real necessidade. 

A redação do texto constitucional exige apenas que o indivíduo 

tenha deficiência, e que em razão dela, não tenha condições laborativas, 

condicionadas à concessão, nos termos da lei.   

Quando da elaboração da LOAS os parlamentares  inseriram (art. 

20, § 2º)378, dois requisitos não previstos na Constituição, quais sejam: “Para efeito 

de concessão deste benefício, a pessoa portadora de deficiência é aquela 

incapacitada para a vida independente e para o trabalho”. 

___________________________________________________________________ 

377A Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência foi implantada por meio 
do Decreto nº 3.298/99. A deficiência foi conceituada como toda perda ou anormalidade de uma 
estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho 
de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano (art. 3º). 
378No Decreto regulamentador nº 1.744/1995, foi disciplinado que deficiente era a pessoa 
incapacitada para a vida independente e para o trabalho em razão de anomalias ou lesões 
irreversíveis de natureza hereditária congênita ou adquirida, que impedissem o desempenho das 
atividades da vida diária e do trabalho (art. 2º, inciso II). 
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A deficiência seria comprovada mediante avaliação e laudo expedido 

por serviço que contasse com equipe multiprofissional do Sistema Único de Saúde - 

SUS ou do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, mas, na inexistência de 

equipe multiprofissional no município, a apresentação, poderia ser suprida por, no 

mínimo, dois pareceres técnicos, sendo um emitido por profissional da área médica, e 

outro de profissional das áreas terapêutica ou educacional, ou ainda laudo de avaliação 

emitido por entidade de reconhecida competência técnica (art. 20 da LOAS). 

O requisito “incapacidade para a vida independente”, prevista 

também no Decreto regulamentador nº 1.744/1995, tem uma interpretação muito 

ampla e genérica e, salvo melhor juízo, funcionou como um agente impeditivo da 

concessão do benefício assistencial, para os deficientes. Mesmo amparado pelo 

princípio da seletividade, incorreu-se em vício de inconstitucionalidade material. 

O deficiente que estivesse em situação de miserabilidade, mas sem 

condições de trabalho, deveria provar que as atividades diárias, como o ato de 

escovar os dentes, pentear os cabelos, vestir uma roupa - estariam impedidos de 

serem realizados.  

A LOAS acabou por impedir a materialização constitucional para 

essa categoria e condenava à indigência essas pessoas, o que fez com que Sérgio 

Fernando Moro, afirmasse que um indivíduo com deficiência grave, estaria 

incapacitado para a vida laboral e, assim, não teria “condições de prover o seu 

próprio sustento. A capacidade para comer ou andar sozinho ou mesmo para a 

prática de vários atos da vida diária não garante o sustento do deficiente.”379  

Na mesma linha doutrinária, Simone Barbisan Fortes sustentava que 

a incapacidade para a vida independente não se relacionava com a impossibilidade 

“de exercício de qualquer ato da vida diária, como vestir-se, alimentar-se e 

higienizar-se”, e sim, a incapacidade laborativa, uma vez que  

daí também advém, subsidiariamente, a incapacidade para os atos 
da vida independente: o só-fato de alguém não dispor de capacidade 
para o trabalho já o afasta da possibilidade de viver só, uma vez que 
dependerá, para sua sobrevivência, do auxílio de outras pessoas. 

___________________________________________________________________ 

379MORO, Sérgio Fernando. Questões controvertidas sobre o benefício da assistência social. In 
Temas atuais de direito previdenciário e assistência social. Org. Daniel Machado da Rocha. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 156. 
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De fato, outra não é a teleologia do citado dispositivo constitucional, 
que não a de garantir uma renda mínima às pessoas que, 
encontrando-se em situação de miserabilidade, não conseguem 
prover o próprio sustento, seja pela presunção de incapacidade para 
o trabalho, no caso do benefício assistencial devido aos idosos, seja 
pela efetiva presença desta incapacidade, no caso do benefício 
assistencial devido aos deficientes.380 

A questão chegou ao Superior Tribunal de Justiça que, em sede de 

Recurso Especial nº 360202 - AL (2001⁄0120088-6), de Relatoria do. Min. Gilson 

Dipp, julgado em 04⁄06⁄2002, publicado no DOU de 01.07.2002, teve a seguinte 

ementa 

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. 
ART. 20, § 2º  DA LEI 8.742/93. PORTADOR DO VÍRUS HIV. 
INCAPACIDADE PARA O TRABALHO E PARA PROVER O 
PRÓPRIO SUSTENTO OU DE TÊ-LO  PROVIDO PELA FAMÍLIA. 
LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A CAPACIDADE PARA A VIDA 
INDEPENDENTE BASEADO APENAS NAS ATIVIDADES 
ROTINEIRAS DO SER HUMANO. IMPROPRIEDADE DO ÓBICE À 
PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 

I - A pessoa portadora do vírus HIV, que necessita de cuidados 
freqüentes de médico e psicólogo e que se encontra incapacitada, 
tanto para o trabalho, quanto de prover o seu próprio sustento ou de 
tê-lo provido por sua família - tem direito à percepção do benefício de 
prestação continuada previsto no art. 20 da Lei 8.742/93, ainda que 
haja laudo médico-pericial atestando a capacidade para a vida 
independente. 

II - O laudo pericial que atesta a incapacidade para a vida laboral e a 
capacidade para a vida independente, pelo simples fato da pessoa 
não necessitar da ajuda de outros para se alimentar, fazer sua 
higiene ou se vestir, não pode obstar a percepção do benefício, pois, 
se esta fosse a conceituação de vida independente, o benefício de 
prestação continuada só seria devido aos portadores de deficiência 
tal, que suprimisse a capacidade de locomoção do indivíduo - o que 
não parece ser o intuito do legislador. 

III - Recurso desprovido. 

Nesse julgamento, o STJ entendeu que um deficiente, além da 

carência econômica, possui uma limitação de vida, em razão da condição física ou 

mental, que o incapacitará para o trabalho, impedindo-o de prover o próprio 

sustento. Mas, essa incapacidade não é tão ampla quanto à exigência legal. 

O novo regulamento do BPC - Decreto nº 6.214, editado em 

setembro de 2007, modificou, em parte, o conceito de incapacidade, de forma a 

___________________________________________________________________ 

380FORTES, Simone Barbisan. Direito da seguridade social. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, 
p. 277. 
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considerar não apenas aspectos físicos dos indivíduos, mas também sua interação 

com o meio social. 

Essa adoção demonstrou o reflexo dos conceitos técnicos adotados 

pela Convenção Internacional de Proteção aos Deficientes, assinado em Nova 

Iorque, em 30.03.07. Com a publicação do Decreto Legislativo nº 186/08 foi 

integrado ao ordenamento jurídico brasileiro. Como parâmetro de avaliação da 

deficiência adotou-se a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade 

e Saúde (CIF), também em 2007. Por esse novo critério além do caráter biológico, 

deverão ser analisados os fatores sociais e ambientais, além daquele inicial.381 

Somente para exemplificar, o art. 1º da convenção preceitua que as 

pessoas com deficiência: “são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas 

barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 

igualdades de condições com as demais pessoas.”382  

No Brasil, adotou-se dois critérios de incapacidade, prescritos nos 

inciso II383, e III384 do art. 4º, do Dec nº 6.214/07 mas aplicada de modo restritivo, 

quando combinados entre si. Para a concessão do BPC, portanto, ainda ficou 

mantida a exigência dos dois requisitos restritivos para a pessoa com deficiência: 

incapacidade para vida independente e incapacidade para o trabalho, de forma 

vinculadas.  

Apenas os menores de 16 anos estariam dispensados da 

comprovação da incapacidade para o trabalho, devendo se submeter à avaliação da 

existência de deficiência e seu impacto na limitação do desempenho de atividade e 

restrição da participação social, desde que fosse compatível com a idade (art. 4º, 

Dec. nº 6214/07). É bom lembrar que segundo o texto constitucional é proibido 

___________________________________________________________________ 

381SANTOS, Wederson. O que é incapacidade para a proteção social brasileira? Revista 
Argumentum. Vº 2, n. 1. Jan/jun, Vitoria: Revista de Pós Graduação da UFES, 2010, p.119. 
382Disponível em: http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/99423. Acessado em 15.05.2011. 
383Art. 4º, III - Incapacidade: fenômeno multidimensional que abrange limitação do desempenho de 
atividade e restrição da participação, com redução efetiva e acentuada da capacidade de inclusão 
social, em correspondência à interação entre a pessoa com deficiência e seu ambiente físico e social 
(art. 4º, III). 
384Art. 4º,II - pessoa com deficiência: aquela cuja deficiência a incapacita para a vida independente e 
para o trabalho. 
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qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de quatorze anos (art. 7º, inciso XXXIII). 

Outros órgãos, ao analisar a questão, se posicionaram acerca do 

assunto. A Advocacia Geral da União editou a Súmula nº 30, que dispôs que: a 

incapacidade para prover a própria subsistência por meio do trabalho é suficiente 

para a caracterização da incapacidade para a vida independente.385 Desse modo, se 

o deficiente era incapaz para o trabalho, por presunção, se tornava incapaz para a 

vida independente. 

Na mesma linha seguiu a Turma Nacional de Uniformização da 

Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais (TNU), com a Súmula nº 29, que 

tinha a seguinte redação: “Para os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei nº 8.742, de 1993, 

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

mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover ao próprio 

sustento.” 

O Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União 

propuseram a Ação Civil Pública nº 2007.30.00.000204-0 - AC, em face do INSS, 

pleiteando que “a incapacidade para a vida independente, para coadunar-se com o 

conteúdo da norma constitucional, devia ser interpretada não no sentido de 

incapacidade para a prática de todos os atos da vida, mas no sentido de 

incapacidade para prover à própria manutenção por meios diferentes do trabalho 

(pois a incapacidade para o trabalho encontra-se referida expressamente)”. Desse 

modo a constatação da incapacidade econômica passou a ser imperativo apontado 

por essas instituições.  

Em 11.01.2007 foi julgada procedente a ação para 

Determinar que o INSS, por todas as suas agências, ao apreciar 
pedidos de concessão de benefício assistencial previsto no art. 20 da 
LOAS considere, para fins de comprovação da deficiência e como 
definição da incapacidade para a vida independente, a incapacidade 
econômica do postulante de prover a própria manutenção por outros 
meios que não o trabalho, de modo que a capacidade do postulante 
para praticar atos da vida cotidiana (banhar-se, comer, vestir-se, 
caminhar), por si só, não seja determinante para o indeferimento do 
pedido. 

___________________________________________________________________ 

385Essa súmula foi revogada em 31 de janeiro de 2011. 
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Ponderamos que, embora investida de acerto a decisão, é preciso 

mencionar que o Conselho Nacional de Assistência Social poderia ter proposto, em 

nome da gestão participativa, uma solução ao problema, pois é de sua competência 

a normatização das ações e regulação da prestação de serviços de natureza pública 

e privada no campo da assistência social, acompanhar e avaliar a gestão dos 

recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho dos programas e projetos 

aprovados (art. 18, incisos II e X, da LOAS, respectivamente). 

Não obstante toda a construção jurisprudencial o Legislativo, na 

contramão das decisões judiciais, alterou a redação do art. 20 da LOAS, em julho de 

2011, adequando o conceito aos parâmetros internacionais, mas, infelizmente, 

manteve a mesma restrição tão duramente combatida, a saber: 

Art. 20, I - Pessoa com deficiência: aquela que tem impedimentos de 
longo prazo de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em 
interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação 
plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas;  

II - impedimentos de longo prazo: aqueles que incapacitam a 
pessoa com deficiência para a vida independente e para o 
trabalho pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos.  

Os impedimentos de longo prazo foram condicionado ao lapso 

temporal de 2 anos; prazo esse salutar de revisão da concessão do próprio 

benefício, o que poderá implicar na reversão do benefício ou na sua manutenção. 

Os peritos deverão ter a cautela de dimensionar se a incapacidade é 

causa de impedimento de longo prazo (art. 20, § 2º, inciso I, da LOAS) e, por essa 

razão, foram divididas as responsabilidades, entre peritos técnicos e os assistentes 

sociais, do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) - (art. 20, § 6º, da LOAS).  

Essa é uma novidade: a concessão do benefício ficar sujeita à avaliação da 

deficiência e do grau de incapacidade, composta, não mais somente por avaliação 

médica, mas também por avaliação social realizadas pelos profissionais acima.  

Se não houver prestadores, que possam realizar essa avaliação, o 

assistido pode se deslocar para o município mais próximo, que contar com a 

estrutura apropriada (art. 20, § 7º, da LOAS). A análise desse grupo de pessoas 

deve se pautar pela seriedade e eficiência, buscando realmente avaliar a real 

situação desse contingente de excluídos. Deverá ser feita uma avaliação 

multidimensional, averiguando, além da saúde, as condições sociais e ambientais, 
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principalmente nas crianças e adolescentes com deficiência, que nunca integraram o 

campo do trabalho. É um campo novo a ser explorado. 

Mas, mesmo com todas essas alterações, acreditamos que a 

manutenção do requisito da incapacidade para a vida independente, no texto legal, é 

uma usurpação da competência constitucional e, portanto, eivada de vício de 

inconstitucionalidade material, além do que demonstra total desrespeito a toda 

produção jurisprudencial em torno do assunto. Como a assistência social é um 

subsistema da seguridade social, o critério da impossibilidade de provimento de seu 

próprio sustento deveria ser suficiente para a concessão do BPC.  

 

3.4.1.5 Estado de miserabilidade 

Já tivemos oportunidade de mencionar que o Programa Nacional de 

Assistência Social utiliza duas classificações para aqueles que estão em 

necessidade: pobres são os que ganham até ½ do salário mínimo e miseráveis ou 

indigentes, os que ganham até ¼ do salário mínimo. O BPC é destinado para 

aqueles que estão em situação de miserabilidade. A aferição dessa miserabilidade 

será feita pelo somatório dos valores percebidos por todos os membros da família, 

dividido pelo número de seus integrantes.386 

É correto que o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), 

por decisão da maioria absoluta de seus membros, desde que respeitados o 

orçamento da seguridade social e a disponibilidade do Fundo Nacional de 

Assistência Social (FNAS), poderia propor ao Poder Executivo a alteração dos 

limites de renda mensal per capita (art. 39 da LOAS), mas essa postura, até o ano 

de 2011, ainda não aconteceu.  

A concessão do BPC apenas para os miseráveis já foi motivo de 

discussão nos tribunais e pela doutrina. A doutrina reiteradamente alerta que a 

___________________________________________________________________ 

386Art. 4º, inciso VI, do Dec. nº 6214/07: Renda mensal bruta familiar: a soma dos rendimentos brutos 
auferidos mensalmente pelos membros da família composta por salários, proventos, pensões, 
pensões alimentícias, benefícios de previdência pública ou privada, comissões, pró-labore, outros 
rendimentos do trabalho não assalariado, rendimentos do mercado informal ou autônomo, 
rendimentos auferidos do patrimônio, Renda Mensal Vitalícia e Benefício de Prestação Continuada, 
ressalvado, nos termos do art. 19, do mesmo decreto, que o valor do Benefício de Prestação 
Continuada concedido a idoso não será computado no cálculo da renda mensal bruta familiar, para 
fins de concessão do Benefício de Prestação Continuada a outro idoso da mesma família. 
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Constituição Federal nada menciona acerca de valores, e que a LOAS, nesse 

aspecto, ao constituir o limite de ¼ do salário mínimo, como requisito objetivo para a 

concessão do benefício, na realidade, limitou o alcance constitucional do benefício 

da prestação continuada, o que, por si só, configuraria violação ao princípio da 

dignidade humana, portanto, eivado de vício material. 

Corroborando essa posição Ivanete Boschetti, afirma que o 

legislador introduziu um caráter mais restritivo em relação à necessidade, 

extremamente discutível, a saber: 

“o que a LOAS fez não foi somente reafirmar o tradicional critério de 
“incapacidade”. Ela também introduziu uma linha de pobreza 
escandalosamente restritiva – o direito à assistência só é garantido a 
quem vive em condições de miserabilidade, “medida” como uma 
renda mensal per capita de ¼ do salário mínimo.387 

Postura mais contundente foi assumida por Eugênia Augusta 

Gonzaga Fávero, ao afirmar que o BPC acabou tendo um papel de exclusão da 

cidadania, e que: 

É realmente uma lástima que a lei ordinária, que deveria apenas 
disciplinar o ACESSO ao benefício, tenha praticamente inviabilizado 
este acesso, ou quando não, transformado a obtenção do benefício 
num ATESTADO de incapacidade.388 

O próprio texto da LOAS disciplina que a assistência social, direito 

do cidadão e dever do Estado, é política de Seguridade Social não contributiva, que 

provê os mínimos sociais, realizada por meio de um conjunto integrado de ações de 

iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades 

básicas.389 

Diante desse conflito, a Procuradoria Geral da República propôs a 

Ação Direta de Inconstitucionalidade, que recebeu o nº 1.232/DF (DJ 01.06.2001), 

por entender haver sido violado o art. 7º, inciso IV390, da CF/88.  

___________________________________________________________________ 

387BOSCHETTI, Ivanete. Seguridade Social e Trabalho – Paradoxos na Construção das Políticas de 
Previdência e Assistência Social no Brasil. Brasília: LetrasLivres: Editora UnB, 2006, p. 270. 
388FÁVERO, Eugênia Augusta Gonzaga. Avanços que ainda se fazem necessários em relação ao 
Benefício da Prestação Continuada. In Proteção Social da Cidadania: inclusão de idosos e pessoas 
com deficiência no Brasil, França e Portugal. Org. Aldaiza Sposati. São Paulo: Cortez, 2004, p. 183. 
389Art. 1º da Lei 8.742, de 07.12.1993. 
390IV - salário mínimo  fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades 
vitais básicas e às de sua família com 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. 
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Os ministros não enfrentaram a questão de fundo, ou seja, o critério 

de exigência da renda limitado ao máximo de ¼ do salário mínimo, ser ou não 

constitucional, mas apenas declararam que havia sido estatuído em lei um requisito, 

não competindo a Suprema Corte a sua flexibilização. Afirmaram, acertadamente, 

caber ao legislador, e não ao juiz na solução do caso concreto, a criação de outros 

requisitos para a aferição do estado de pobreza daquele que pleiteia o benefício 

assistencial.391 O Ministro Ilmar Galvão acresceu, ainda, que a LOAS trouxe uma 

hipótese objetiva de prestação assistencial estatal, ao fixar cálculo da renda. 

A ADIN foi julgada improcedente no mérito, em 27/08/98, e  os 

intérpretes entenderam que o julgamento não teria força vinculante. Por esse motivo, 

por via concreta, os cidadãos, com renda superior a ¼ do salário mínimo, 

continuaram a pleitear o BPC junto ao Poder Judiciário, e alguns magistrados de 

primeiro grau, analisando caso a caso e fazendo a ponderação, concediam o 

benefício, o que demandou outras reclamações392 perante o STF, entre eles o de nº 

2.303, cuja relatora designada foi a Ministra Ellen Gracie. 

Nessa ação o Plenário decidiu, em 13/05/2004, pela 

constitucionalidade do art. 20, § 3º, da Lei nº 8.472/93, que previa o limite máximo 

de ¼ do salário mínimo, de renda mensal per capita da família, como único critério 

de aferição da miserabilidade, para efeito de concessão do BPC, critério esse 

também reconhecido como constitucional. Não havia mais espaço para 

interpretações diversas. 

Mas ,como as relações sociais são dinâmicas, outras legislações 

foram sendo construídas, no campo da hipossuficiência. A lei nº 9.533, de 10.12.97, 

regulamentada pelos Decretos nº 2.609/98, 2.728/99 e 4.102/2002, da Secretaria da 

Assistência Social, autorizou o Poder Executivo a conceder apoio financeiro aos 

Municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima, associados a 

ações socioeducativas, para aqueles cuja renda familiar per capita fosse inferior a ½  

salário mínimo. 

___________________________________________________________________ 

391Esse posicionamento foi mantido quando do julgamento da Rcl 2264-SP, DJ 30.05.2005; AgR 
2.264/SP, Rel. Min. Ellen Gracie DJ 30.05.2005. Posições contrárias Rcl n° 4.422/RS, Rel. Min. Celso 
de Mello, DJ 30.6.2006; Rcl n° 4.133/RS, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 30.6.2006; Rcl n° 4.366/PE, Rel. 
Min. Ricardo Lewandowski, DJ 1.6.2006. 
392Rcl nº 2.733, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 07/12/2004; Rcl nº 2.298, Rel. Min. Gilmar 
Mendes, DJ de 04/06/2004. 
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O Programa Nacional de Acesso a Alimentação - PNAA, foi criado 

pela Lei nº 10.689, de 13 de junho de 2003393, para atender as camadas mais 

necessitadas da população, que percebam renda mensal per capita inferior a ½  

mínimo. Até mesmo o Manual explicativo do Bolsa Família demonstra essa 

tendência ao afirmar: 

A identificação das famílias com perfil para participar do Bolsa 
Família é feita por meio do Cadastro único para Programas Sociais 
do Governo Federal, que é um instrumento de identificação e 
caracterização socioeconômica das famílias brasileiras de baixa 
renda e deve ser obrigatoriamente utilizado para seleção de 
beneficiários e integração de programas sociais do Governo Federal 
que estejam direcionados ao atendimento desse público (renda de 
até meio salário mínimo per capita ou famílias que auferem 
mensalmente renda igual ou inferior a três salários mínimos).394 

Os aplicadores do direito passaram, então, a interpretar que o 

legislador tornou mais elástico o conceito de miserabilidade adotado anteriormente. 

Fundamentavam na Lei de Introdução ao Código Civil, onde há o preceito que lei 

posterior revoga a anterior, quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei 

anterior.  

O BPC foi regulamentado pela lei nº 8.742, no ano de 1993 e as 

legislações posteriores, ao determinarem um critério da renda mais abrangente, 

demonstraram uma mudança, por parte dos Poderes Executivo e Legislativo, na 

ampliação dos critérios assistenciais para a concessão dos benefícios, deslocando o 

critério de ¼ para ½ salário mínimo. Desse modo, muitos magistrados, de primeiro 

grau, permaneceram concedendo os BPC para os idosos e deficientes, cuja renda 

chegasse até o limite de ½ salário mínimo, quando a situação de necessidade 

justificasse. 

Novamente a questão chegou ao tribunal superior. Em sede de 

recurso especial a questão material da miserabilidade foi objeto de apreciação e 

julgamento no Superior Tribunal de Justiça. Os Ministros do STJ se posicionaram em 

sentido mais elástico, afirmando que é possível se cotejar a carência por outros 

___________________________________________________________________ 

393Esse programa foi abarcado pelo Programa do Fome Zero. 
394BRASIL. Guias e Manuais 2010 - Orientações para a Fiscalização e Controle Social do Programa 
Bolsa Família. Secretaria Nacional de Renda de Cidadania/MDS. Brasília-DF. Setembro de 2010, 
2010, p. 09. 
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meios de prova e que o critério de ¼ do salário mínimo, devia ser tido como um 

limite mínimo, no seguinte sentido: 

O critério de aferição da renda mensal previsto no § 3º do art. 20 da 
Lei 8.742/93 deve ser tido como um limite mínimo, um quantum 
considerado insatisfatório à subsistência da pessoa portadora de 
deficiência ou idosa, não impedindo, contudo, que o julgador faça 
uso de outros elementos probatórios, desde que aptos a comprovar a 
condição de miserabilidade da parte e de sua família. 395 

O Min. Napoleão Nunes Maia Filho do STJ, reiteradamente, nos 

Recursos Especiais repetitivos, vem se posicionando no sentido de que o STJ, tem 

compromisso constitucional com a dignidade da pessoa humana, especialmente no 

que se refere à garantia das condições básicas de subsistência física, e que o 

dispositivo em comento, deve ser interpretado de modo a amparar irrestritamente ao 

cidadão social e economicamente vulnerável.  O ministro entendeu, com acerto, que 

o STF tem reinterpretado o art. 203 da Constituição da República.396 

Dessa forma, o Tribunal julgou que a limitação do valor da renda per 

capita familiar, não deveria ser considerada a única forma de se comprovar a 

necessidade. Era possível provar por outros meios a inexistência de condições para 

prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, em razão de ser 

“apenas um elemento objetivo para se aferir a necessidade”, ou seja, “presume-se 

absolutamente a miserabilidade quando comprovada a renda per capita inferior a ¼ 

do salário mínimo”.397  

Com essas decisões houve uma flexibilização, por parte do Superior 

Tribunal de Justiça, na concessão do Benefício de Prestação Continuada para 

aqueles que percebessem renda superior a ¼ do salário mínimo, desde que se 

provassem sua condição de necessidade. Dessa forma, outros meios de prova da 

miserabilidade passaram a ser aceitos, mas desde que limitado ao limite de  ½ 

salário mínimo.  

___________________________________________________________________ 

395AgRg no REsp 946253-SP. Rel. Ministra Jane Silva (Desemb. Convocada do TJ/MG) – 6ª Turma - 
DJe 03/11/2008; REsp 1112557-MG - RECURSO ESPECIAL 2009/0040999-9, Ministro NAPOLEÃO 
NUNES MAIA FILHO, 3ª Turma, j. 28/10/2009, p. DJe 20/11/2009, RSTJ vol. 217 p. 963. No mesmo 
sentido AgRg no REsp 507210, AgRg no Ag 1117071, AgRg no REsp 1125402, AgRg no 
REsp 938279, todos do ano de 2010.  
396O STF já reinterpretou o conceito de família na ADPF 132-RJ e AD 4277. Resp 1.112.557-MG. 
Terceira Seção. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho. j. 28.10.2009. 
397REsp 1112557-MG - RECURSO ESPECIAL 2009/0040999-9, Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 
FILHO, 3ª Turma, j. 28/10/2009, p. DJe 20/11/2009. 
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Esse julgamento refletiu nas Turmas dos Juizados Especiais 

Federais398 que, mantiveram a concessão do benefício, o que motivou a impetração 

de outras Reclamações, entre elas a de nº 4374 MC/PE, por parte do Instituto 

Nacional de Seguridade Social.  O instituto alegou que as várias decisões399 

estariam em desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, nos 

autos da ADI nº 1.232/DF.  

Na reclamação mencionada acima, foi proferido a seguinte decisão 

por parte do Rel. Ministro GILMAR MENDES: 

O Tribunal parece caminhar no sentido de se admitir que o critério de 
1/4 do salário mínimo pode ser conjugado com outros fatores 
indicativos do estado de miserabilidade do indivíduo e de sua família 
para concessão do benefício assistencial de que trata o art. 203, 
inciso V, da Constituição. 

Entendimento contrário, ou seja, no sentido da manutenção da 
decisão proferida na Rcl 2.303/RS, ressaltaria ao menos a 
inconstitucionalidade por omissão do § 3º do art. 20 da Lei n° 
8.742/93, diante da insuficiência de critérios para se aferir se o 
deficiente ou o idoso não possuem meios de prover a própria 
manutenção ou de tê-la provida por sua família, como exige o art. 
203, inciso V, da Constituição. 

A meu ver, toda essa reinterpretação do art. 203 da Constituição, que 
vem sendo realizada tanto pelo legislador como por esta Corte, pode 
ser reveladora de um processo de inconstitucionalização do § 3º 
do art. 20 da Lei n° 8.742/93. 

Portanto o Ministro sinalizou provável vício de inconstitucionalidade 

por omissão, em razão do legislador não ter estabelecido, outros critérios que 

permitissem auferir, se o idoso ou o deficiente tem ou não, capacidade de se manter, 

___________________________________________________________________ 

398]A Turma Nacional de Uniformização havia editado a Súmula nº 11, com a seguinte redação: A 
renda mensal, per capita, familiar, superior a  ¼ (um quarto) do salário mínimo não impede a 
concessão do benefício assistencial previsto no art. 20, § 3º da Lei nº 8.742 de 1993, desde que 
comprovada, por outros meios, a miserabilidade do postulante. (Súmula cancelada em 24.04.2006) 
399Nesse sentido acórdão de lavra do Desembargador Federal Sérgio Nascimento nos autos do Proc. 
nº 2006.03.99.018133-9, p. DJU nº 230, seção 02 de 30/11/07, pp.853-998 (nº 880/00, Avaré-SP): 
“Tem-se, ainda, que o artigo 20, parágrafo 3º, da Lei nº 8.742/93, não é o único critério objetivo para a 
aferição da hipossuficiência, razão pela qual é de se reconhecer que muitas vezes o quadro de 
pobreza há de ser aferido em função da situação específica da pessoa que pleiteia o benefício, pois, 
em se tratando de pessoa portadora de deficiência, é através da própria natureza dos males que a 
assolam, do seu grau e intensidade, que poderão ser mensuradas suas necessidades. Difícil, 
portanto, enquadrar todos os indivíduos em um mesmo patamar e entender que somente aqueles que 
contam com menos de ¼ do salário-mínimo para sobreviver possam fazer jus ao benefício de amparo 
social”. No TRF 1ª Reg. AC 200138000437327. Rel. Juíza Federal Rogéria Maria Castro Debelli 
(Conv.) e-DJF1. Data: 26/01/2009, p. A: 34. 
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por si ou por sua família. Embora nos pautemos pela constitucionalidade do § 3º do 

art. 20, a questão ainda não foi pacificada. 

Tramita no Supremo Tribunal Federal, duas outras ações em que 

foram reconhecidas a Repercussão Geral sobre a renda familiar ser de ½ ou ¼ para 

fins de concessão do benefício assistencial, a saber: Recurso Extraordinário nº 

567985-3-MT - Relator Min. Marco Aurélio, julgado em 08/02/2008 e Recurso 

Extraordinário nº 580.963-PR, Relator Min. Gilmar Mendes, julgamento em 

16/09/2010. Em ambas foi declarada a repercussão geral, e na última, entenderem 

que o tema alcança relevância econômica, política, social e jurídica, bem como 

ultrapassa os interesses subjetivos da causa. Até dezembro/2011 ambas ainda não 

haviam sido julgadas. 

 

3.4.1.6 Art. 34 do Estatuto do Idoso e  o art. 20, § 3º da LOAS 

Outro ponto que deve ser objeto de investigação é o art. 34 do 

Estatuto do Idoso, frente ao art. 20, § 3º, da LOAS. 

O Estatuto do Idoso afirma que o benefício de prestação continuada, 

concedido a qualquer membro da família não será computado para os fins do cálculo 

da renda familiar per capita (art. 34, parágrafo único, da Lei nº 10.741/03). No texto 

da LOAS, tanto para o idoso quanto para o deficiente, o benefício já concedido a 

qualquer membro da família não será computado para os fins do cálculo da renda 

familiar per capita a que se refere a LOAS400. Apenas para mencionar, o Decreto nº 

1744/95 previa a possibilidade de ser concedido dois ou mais benefícios aos 

familiares, mas, a renda deveria ser computada para a concessão do segundo.401 

Se um membro da família for segurado da previdência social e 

perceber uma aposentadoria de 1 (um) salário mínimo, esse valor entrará para o 

cômputo da renda; mas se o valor for oriundo do BPC, não será computado. Essa 

situação gerou uma discórdia na doutrina, pois diante de dois valores, 

___________________________________________________________________ 

400Art. 34 da Lei 10.741/2003. 
401Art. 19. O benefício de prestação continuada será devido a mais de um membro da mesma família, 
enquanto for atendido o disposto no inciso III do art. 2º deste Regulamento, passando o valor do 
benefício a compor a renda familiar, para a concessão de um segundo benefício. 
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absolutamente iguais, dependendo da sua origem, entrarão ou não no cômputo da 

renda total, o que fere o princípio da igualdade, sendo inconstitucional. 

Apresentado ao Supremo Tribunal Federal o Recurso Extraordinário 

nº 561936/PR, declararam os Ministros a constitucionalidade do parágrafo único, do 

art. 34 da Lei nº 10.741/03, contrariando a própria literalidade do § 3º, do art. 20 da 

LOAS. Afirmou o voto que a totalidade do capital será o percebido pela família, mas 

que: 

não contraria o entendimento adotado pela Corte no julgamento da 
ADI nº 1.232/DF, a dedução da renda proveniente de benefício 
assistencial recebido por outro membro da entidade familiar (art. 34, 
§ único, do Estatuto do Idoso), para fins de aferição do critério 
objetivo previsto no art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93 (renda familiar 
mensal per capita inferior a ¼ do salário-mínimo) – RE nº 
561936/PR, Rec. Ext. Relator: Min. CEZAR PELUSO, j. 15/04/2008, 
2ª Turma. 

Nada afirmaram os ministros acerca de se excluir outros benefícios, 

apenas declararam constitucional o acúmulo, em face do idoso. Essa questão já foi 

apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela relatoria de Gilson Dipp, que se 

posicionou da seguinte forma: 

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o artigo 
34, parágrafo único da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) deve 
ser interpretado de forma restritiva, ou seja, somente o benefício 
assistencial já concedido a qualquer membro da família poderá ser 
excluído para fins de cálculo da renda familiar.402 

Mas, argumentamos: se, para critério de miserabilidade pode ser 

excluído o BPC concedido a um de seus membros, porque não excluir também a 

aposentadoria, percebida por um membro da família, no valor de um salário mínimo? 

Não é um contrassenso, excluir o BPC de um membro e se incluir a aposentadoria, 

por idade ou por invalidez, de outro membro, no exato valor de um salário mínimo, 

se ambos tratam de critérios puramente econômicos?  Entendemos que esse artigo 

é flagrantemente inconstitucional por ferir o princípio da igualdade, em desarmonia 

com a estrutura normativa brasileira e com os princípios constitucionais, pois não é 

plausível que haja dois tratamentos diferentes a situações de miserabilidade 

equivalentes. 

___________________________________________________________________ 

402AgRg no REsp 1221056/SC. Proc. n. 2010/0208613-0. 5ª Turma. Rel. Min. GILSON DIPP.; DJE 
9/3/2011. 
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Em sentido contrário ao posicionamento do STJ, o TRF da 3ª 

Região, em sede de Apelação Cível, pela lavra do Desembargador Federal Jediael 

Galvão, assim procedeu 

Se é de miserabilidade a situação da família com renda de um salário 
mínimo, consistente em benefício disciplinado pela LOAS, também o 
é pelo Regime Geral da Previdência Social quando o benefício 
recebido por um membro da família se restringir ao mínimo legal, 
pois a aferição da hipossuficiência é eminentemente de cunho 
econômico. Vai-se mais longe ainda. A renda familiar de um salário 
mínimo, percebida por um membro da família, independentemente 
da origem da receita, não poderá ser impedimento para que outro 
membro, cumprindo os demais requisitos exigidos pela Lei nº 
8.742/93, aufira o benefício assistencial, pois a condição econômica 
para a subsistência é exatamente igual àquela situação de que trata 
o parágrafo único do artigo 34 da Lei nº 10.741/2003. Sob este 
prisma, ainda que tratando especificamente do idoso, a regra não 
pode deixar de ser aplicada no caso do "incapaz para a vida 
independente e para o trabalho", porquanto economicamente não se 
pode dizer que se defronta com situações distintas.403 

A postura dos juízes e tribunais em conceder o BPC, excluindo os 

outros benefícios auferidos pelos membros da família, desde que limitados a um 

salário mínimo, vem sendo justificada como necessária para a comprovação da 

condição de miserabilidade do indivíduo, que pleiteia o benefício por outros meios de 

prova, conjugando o caso concreto, com outros fatores indicativos do estado de 

necessidade do cidadão. Entendemos que essa postura não torna a decisão do 

magistrado inconstitucional e nem desobediente. 

A Min. Carmem Lúcia, no julgamento da Rcl n° 3.805/SP, DJ 

18.10.2006, explanou a esse respeito que, 

A constitucionalidade da norma legal, assim, não significa a 
inconstitucionalidade dos comportamentos judiciais que, para 
atender, nos casos concretos, à Constituição, garantidora do 
princípio da dignidade humana e do direito à saúde, e à obrigação 
estatal de prestar a assistência social 'a quem dela necessitar, 
independentemente da contribuição à seguridade social', tenham de 
definir aquele pagamento diante da constatação da necessidade da 
pessoa portadora de deficiência ou do idoso que não possa prover a 
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 

O Min. Ricardo Lewandowski, em julgamento proferido na Rcl. nº 

3129-SP, diante do mesmo caso concreto:  BPC concedido  para família cuja renda 

___________________________________________________________________ 

403Apelação Cível nº 1241968, Proc nº 2005.61.11.003312-6, 10ª Turma, Relator Desembargador 
Federal Jediael Galvão, j. 22/04/2008, DJF3 em 21/05/2008. 
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familiar per capita é superior ao limite de ¼  do salário mínimo, fez profundas 

indagações sobre a postura da magistratura, frente ao cenário desolador da miséria 

humana: 

Afirmo: e a miséria constatada pelo juiz é incompatível com a 
dignidade da pessoa humana, princípio garantido no art. 1º, inc. III, 
da Constituição da República; e a política definida a ignorar a 
miserabilidade de brasileiros é incompatível com os princípios postos 
no art. 3º e seus incisos da Constituição; e a negativa do Poder 
Judiciário em reconhecer, no caso concreto, a situação comprovada 
e as alternativas que a Constituição oferece para não deixar morrer à 
míngua algum brasileiro é incompatível com a garantia da jurisdição, 
a todos assegurada como direito fundamental (art. 5º, inc. XXXV, da 
Constituição da República). Portanto, não apenas não se comprova 
afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal na sentença 
proferida, como, ainda, foi exatamente para dar cumprimento à 
Constituição da República, de que é guarda este Tribunal, que se 
exarou a sentença na forma que se pode verificar até aqui. 

Realmente, observa-se por parte dos ministros do Supremo Tribunal 

Federal uma reinterpretação, não só do art. 203 da Constituição Federal, como 

também de conceitos fundamentais para a assistência social, como é o conceito de 

família404. Essa ampliação vai repercutir em gastos públicos, pois mais ações 

chegarão aos tribunais e poderão ser deferidos os benefícios, se estiverem 

cumpridos os requisitos.  

Seria de bom alvitre que o Conselho Nacional de Assistência Social 

poderia pleiteasse e que o legislador ordinário, pacificasse a questão por meio de 

alteração da legislação, já consolidando o critério para ½ salário mínimo, instituindo 

uma fonte de custeio e regras orçamentárias. Infelizmente foi promulgada a Lei nº 

12.435/11 e essa questão não foi objeto de análise pelos legisladores. mas só nos 

resta nos curvarmos diante da decisão do STF, embora entendamos que o art. 34 do 

Estatuto do Idoso fere o princípio da igualdade e o princípio da razoabilidade. 

3.4.2. – Programa do Bolsa Família 

O PBF é parte integrante do eixo governamental Fome Zero –, e 

pauta-se na articulação de três dimensões essenciais à superação da fome e da 

pobreza: a primeira delas é a promoção do alívio imediato da pobreza, por meio da 

transferência direta de renda à família; a segunda é o reforço ao exercício de direitos 

___________________________________________________________________ 

404ADI 4277, julgamento proferido em abril de 2011. 
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sociais básicos nas áreas de saúde e educação, por meio de cumprimentos das 

condicionalidades, o que contribui para que as famílias consigam romper o ciclo da 

pobreza entre gerações; e, por último, a coordenação de programas 

complementares, que têm por objetivo o desenvolvimento das famílias, de modo que 

os beneficiários do Bolsa Família consigam superar a situação de vulnerabilidade e 

pobreza. São exemplos de programas complementares: programas de geração de 

trabalho e renda, de alfabetização de adultos, de fornecimento de registro civil e 

demais documentos.405 

Já tivemos oportunidade de mencionar que Programa denominado 

de Bolsa Família foi criado pela Lei nº 10.836, de 09/01/2004, com finalidade de 

unificar os programas existentes. Para relembrar esse é um programa de 

transferência de renda, dirigido às famílias pobres, condicionada à assistência das 

crianças à escola e ao controle da saúde, que beneficia famílias em situação de 

pobreza (com renda mensal por pessoa de R$ 70 a R$ 140) e extrema pobreza 

(com renda mensal por pessoa de até R$ 70), de acordo com a Lei nº 10.836, de 

09.01.2004 e o Decreto nº 5.209, de 17.09.2004.  

Desde o seu nascedouro o programa visava combater a fome, a 

pobreza e as desigualdades por meio da transferência de benefício financeiro, 

garantindo o acesso aos direitos sociais básicos - de saúde, educação, assistência 

social e segurança alimentar; bem como promover a inclusão social, contribuindo 

para a emancipação das famílias beneficiárias, construindo meios e condições para 

que elas possam sair da situação de vulnerabilidade em que se encontram. 

Para custear essa política intersetorial de enfrentamento da pobreza, 

foram realizados empréstimo internacionais, de dois tipos: a) Acordos de empréstimo 

com bancos internacionais: Banco Internacional para a Reconstrução e o 

Desenvolvimento – BIRD e  Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e b) 

Acordos de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais: 1 acordo com a 

Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação – FAO; 3 acordos 

com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD; 1 acordo com 

a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – 
___________________________________________________________________ 

405BRASIL. Caderno de Orientações para a Fiscalização e Controle Social do Programa Bolsa 
Família. Departamento de Operação da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania/MDS. Brasília. 
Setembro de 2010, 2010, p. 9. 
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UNESCO, normalmente com prazo vindouro para 2011. Com recursos e uma 

estrutura inicial, o programa foi implantado e as famílias começaram a ser 

assistidas.406  

Como o programa oficialmente foi criado no ano de 2004, herdou-se 

as famílias carentes que já vinham sendo auxiliadas pelos diversos programas 

criados em governos anteriores, como: o auxílio gás; bolsa alimentação; bolsa 

escola e cartão alimentação. Foi estipulado pelo governo, inicialmente, uma meta de 

11 milhões de famílias beneficiárias407, que deveriam ser contempladas e, 

paulatinamente, foi sendo construída a estrutura necessária e ideal, contendo os 

serviços e recursos humanos necessários. Esse programa precisava de sistemas de 

monitoramento - controle, organização e implantação do Cadastro Único para 

Programas Sociais (CadÚnico). Isso levou um período de tempo e, por essa razão, a 

meta inicialmente traçada não foi alcançada. Pouco a pouco as famílias foram 

aumentando, até atingir o patamar atual de 13.171.810 famílias, em obediência ao 

princípio da progressividade.408 

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome é o 

órgão gerenciador do programa409 e a Caixa Econômica Federal é o agente 

operador410, mediante remuneração e compete a ela receber e processar as 

___________________________________________________________________ 

406Dados constantes do Relatório de Gestão do exercício de 2010, apresentado aos órgãos de 
controle interno e externo como prestação de contas anual da Secretaria Executiva do MDS. 
Disponível em: http://www.mds.gov.br/sobreoministerio/processodecontas/unidades-do-
mds/secretaria-executiva-se/arquivos/2011/relatorio-de-gestao-2010-secretaria-executiva-e-
agregadas.pdf/view?searchterm=sagi%20BOLSA%20FAMILIA, p. 38, acessível em 06.07.2011. 
407SOARES, Sergei; SATYRO, Natália. O programa bolsa família: desenho institucional e 
possibilidades futuras. In Bolsa família 2003-2010: avanços e desafios. Organizadores: Jorge 
Abrahão de Castro, Lúcia Modesto. Vol. 1.  Brasília: IPEA, 2010, p. 33. 
408Informações do Relatório de Informações Sociais do Bolsa Família e do Cadastro Único: site 
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/ascom/index.php?cut=aHR0cDovL2FwbGljYWNvZXMubWRzLmdvd
i5ici9zYWdpL2FzY29tL3NlbmFyYw==&loc=mdsSenarc Acessível em 18.10.2011. 
409Art. 2º do Decreto 5.209/2004 estatui: Cabe ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome coordenar, gerir e operacionalizar o Programa Bolsa Família e, em especial, executar as 
seguintes atividades: I - realizar a gestão dos benefícios do Programa Bolsa Família; II - supervisionar 
o cumprimento das condicionalidades e promover a oferta dos programas complementares, em 
articulação com os Ministérios setoriais e demais entes federados; III - acompanhar e fiscalizar a 
execução do Programa Bolsa Família, podendo utilizar-se, para tanto, de mecanismos intersetoriais; 
IV - disciplinar, coordenar e implementar as ações de apoio financeiro à qualidade da gestão e da 
execução descentralizada do Programa Bolsa Família; e V - coordenar, gerir e operacionalizar o 
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 
410Art. 12, da Lei 10.836/2004: Fica atribuída à Caixa Econômica Federal a função de Agente 
Operador do Programa Bolsa Família, mediante remuneração e condições a serem pactuadas com o 
Governo Federal, obedecidas as formalidades legais. 
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informações do Cadastro Único levantadas pelos municípios411, calcular a renda 

familiar per capita, segundo os critérios estabelecidos pela Secretaria Nacional de 

Renda de Cidadania - SENARC412, calcular quanto deve receber cada família, emitir 

os cartões magnéticos para pagamento e pagar o benefício mensalmente413, 

levando em consideração as diferentes modalidades. 

3.4.2.1 Características 

O PBF é integrante do eixo governamental Fome Zero –, e  pauta-se 

para a superação da fome e da pobreza. 

A gestão é compartilhada entre os entes federativos, a saber: União, 

Estados/Distrito Federal e Municípios, que trabalham não só para gerir, mas também 

para aperfeiçoar, implementar, ampliar e fiscalizar o Programa. Para participar do 

programa é necessário fazer a adesão, por meio de um termo específico em 

obediência ao art. 8º da Lei nº 10.836/2004. Ainda, é exigida a indicação do gestor 

municipal do Programa Bolsa Família e, no caso dos Estados e do Distrito Federal, 

do coordenador do Programa (art. 11, § 3º, inciso II, do Dec nº 5.509/04). 

Se os entes federados possuírem programas de transferência de 

renda próprios ou desejarem complementar os valores dos benefícios do Programa 

Bolsa Família poderão mantê-los, por meio da pactuação, cujo objetivo central é 

evitar a sobreposição de ações, estabelecendo uma relação virtuosa entre as 

unidades da federação e convergindo esforços para a redução da pobreza e das 

desigualdades sociais414.  

Observamos que o êxito do Bolsa Família depende, principalmente, 

da atuação dos municípios em um trabalho articulado com o governo federal. Sem 

isso não seria possível identificar as famílias em situação de maior vulnerabilidade 

___________________________________________________________________ 

411São os Municípios que realizam o cadastro das famílias carentes, mas será o MDS quem irá 
escolher as famílias a serem contempladas. 
412Essa Secretaria é a responsável pela implementação da Política Nacional de Renda de Cidadania, 
que promove a transferência direta de renda a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza 
em todo o Brasil. O SENARC desenvolveu o Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família 
(SIGPBF), com o objetivo de aperfeiçoar e integrar a gestão de seus principais processos. 
413SOARES, Sergei; SATYRO, Natália. O programa bolsa família: desenho institucional e 
possibilidades futuras. In Bolsa família 2003-2010: avanços e desafios. Organizadores: Jorge 
Abrahão de Castro, Lúcia Modesto. Vol. 1.  Brasília: IPEA, 2010, p. 32. 
414BRASIL. Guias e Manuais 2010 - Orientações para a Fiscalização e Controle Social do Programa 
Bolsa Família. Secretaria Nacional de Renda de Cidadania/MDS. Brasília-DF. Setembro de 2010, 
2010, p. 16. 
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social. A construção e a atualização permanente do cadastro dos beneficiados é um 

desafio logístico gigantesco. O que está em jogo aí é a identificação de cidadãos e 

cidadãs que vivem em bolsões de pobreza e áreas de difícil acesso.415 

Como estamos diante da inclusão das pessoas em necessidade, se 

as famílias forem escolhidas pelo MDS, ao responsável pela família será concedido 

o Cartão Social Bolsa Família416 (magnético) pela Caixa Econômica Federal, emitido 

para o responsável familiar (preferencialmente à mulher)417, para sacar os valores 

dos benefícios.  A lei prevê que os benefícios poderão ser pagos por meio das 

seguintes modalidades de contas, nos termos de resoluções adotadas pelo Banco 

Central do Brasil: I - contas-correntes de depósito à vista; II - contas especiais de 

depósito à vista; III - contas contábeis; e IV - outras espécies de contas que venham 

a ser criadas (art. 2º, § 12, Lei nº 10.836/04). 

O MDS tem atribuição exclusiva para a concessão do benefício, mas 

a operacionalidade é de responsabilidade da Secretaria Nacional de Renda e 

Cidadania – SENARC, principalmente para averiguar as estimativas de pobreza em 

cada município e a quantidade de famílias habilitadas e selecionadas para uma 

determinada folha de pagamento.418 O Estado coordena os Municípios, promovendo 

o desenvolvimento das atribuições municipais e fornecendo todo o suporte e apoio 

técnico necessários. 

Ao contrário do Benefício de Prestação Continuada, a ênfase deste 

programa não é mais o indivíduo, mas a família, o que demonstra seu caráter 

diferenciador. Não se trata de direito individual à renda, mas de solidariedade 

derivada de vínculos familiares na garantia da subsistência, representando uma 

mudança na ótica dos programas assistencialistas, que priorizam o indivíduo.419 

___________________________________________________________________ 

415WEISSHEIMER, Marco Aurélio. Bolsa Família: avanços, limites e possibilidades do programa que 
está transformando a vida de milhões de famílias no Brasil. São Paulo: Perseu Abramo, 2010, p. 37. 
416Segundo o § 12 do art. 2º da Lei nº 10.836/2004, os benefícios devem ser pagos por meio de 
contas, com depósito a vista. 
417BRASIL. Guias e Manuais 2010 - Orientações para a Fiscalização e Controle Social do Programa 
Bolsa Família. Secretaria Nacional de Renda de Cidadania/MDS. Brasília-DF, set. de 2010, p.13. Art. 
2º, § 14 da Lei nº 10.836/2004 e art. 23-A, do dec. nº 7.012/09. 
418BRASIL. Guias e Manuais 2010 - Orientações para a Fiscalização e Controle Social do Programa 
Bolsa Família. Secretaria Nacional de Renda de Cidadania/MDS. Brasília-DF, set. de 2010, p. 11. 
419FONSECA, Ana Maria Medeiros da. Família e Política de Renda Mínima. São Paulo: Cortez, 2001, 
p. 232. 
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É obrigatória a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais 

do Governo Federal, um instrumento de identificação e caracterização 

socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda. A cada dois anos a revisão 

cadastral é obrigatória.  

Caberá às Prefeituras, por meio dos gestores municipais a 

responsabilidade pela identificação e cadastramento das famílias pobres e 

extremamente pobres (indigentes) do município.420 Esses gestores deverão 

averiguar as mudanças socioeconômicas das famílias e fazer os reajustes 

necessários na ficha cadastral, pois os benefícios poderão ser suspensos ou 

cancelados, daí a razão do MDS recomendar que o (re)cadastramento seja feito em 

visita domiciliar, pois “o entrevistador pode observar a condição real de vida das 

famílias e coletar informações mais sólidas sobre as características do domicílio”. 421 

Mas o simples cadastro não implica a entrada imediata dessas 

famílias no programa, pois, em homenagem à progressividade, o programa deve 

maximizar o atendimento protetivo e, para isso, deve buscar os recursos 

orçamentários necessários, para as inclusões futuras. Para ilustrar, a SENARC 

divulgou que existem 21.479.556422 famílias cadastradas em outubro de 2011, 

pleiteando o benefício. 423 

 

3.4.2.2 Condicionalidades e o seu gerenciamento 

O núcleo familiar deve cumprir determinadas contrapartidas, como 

pré-requisito para a concessão do benefício, sem as quais ele ou não perceberá o 

benefício, ou poderá tê-lo suspenso. Não é uma obrigação individual, do 

___________________________________________________________________ 

420O Cadastro Único possibilita o registro das seguintes informações: a) identificação e caracterização 
do domicílio, bem como da família e das pessoas que a compõem; b) identificação e documentação 
civil de cada membro da família e as características familiares; c) escolaridade, participação no 
mercado de trabalho e rendimento, propriedades e participação em programas sociais, dentre outras 
(art. 6º do Dec. nº 6.135/2007). 
421BRASIL. Guias e Manuais 2010 - Orientações para a Fiscalização e Controle Social do Programa 
Bolsa Família. Secretaria Nacional de Renda de Cidadania/MDS. Brasília-DF. Setembro de 2010, 
2010, p. 22. 
422Disponível em : 
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/ascom/index.php?cut=aHR0cDovL2FwbGljYWNvZXMubWRzLmdvd
i5ici9zYWdpL2FzY29tL3NlbmFyYw==&loc=mdsSenarc Acesso em: 15.10.2011. 
423Isso é possível porque o art. 6º do Dec. nº 6.135, permite que famílias com renda superior 
estipuladas, sejam incluídas no CadÚnico, desde que sua inclusão esteja vinculada à seleção ou ao 
acompanhamento de programas sociais implementados por quaisquer dos três entes da Federação.  



 

175 
 

responsável pelo recebimento, mas uma obrigação coletiva. Essas 

condicionalidades estão previstas no art. 3º da Lei do Programa Bolsa Família. 

Esses requisitos, instituídos pela Lei nº 10.836/04, asseguram o 

acesso do beneficiário aos programas do governo em três áreas, sempre em 

obediência ao objetivo maior de favorecer a melhoria de condições de vida da 

população carente e a promoção da redução da pobreza, para a próxima geração, 

propiciando, assim, as condições mínimas para uma inclusão sustentável424.  

No campo da educação os pais devem: matricular as crianças e 

adolescentes, de 6 a 17 anos na escola; garantir a frequência mínima de 85% das 

aulas (no caso das crianças e adolescentes de 6 a 15 anos) a cada mês; garantir a 

frequência mínima de 75% das aulas (no caso dos adolescentes de 16 e 17 anos) a 

cada mês. Não se pode deixar de informar a escola quando o aluno precisar faltar à 

aula, e explicar o motivo da falta, bem como se ocorrer mudança de escola dos 

dependentes de 6 a 17 anos.425 

Na área da saúde as gestantes e lactantes devem: fazer os exames 

antes do nascimento do bebê (pré-natal); ir às consultas no posto de saúde mais 

próximo de sua casa, com o cartão da gestante, de acordo com o calendário do 

Ministério da Saúde; participar de atividades educativas oferecidas pelas equipes de 

saúde, sobre aleitamento materno e promoção da alimentação saudável.426 

Na área da Assistência Social, o trabalho infantil deve ser combatido 

e para isso existe uma interação entre o Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil (PETI) e o Programa de Acompanhamento Integral das Famílias (PAIF), além 

do atendimento às famílias beneficiárias pelo Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS). Todo o atendimento das pessoas, em regra, é feito no CRAS - Centro de 

Referência de Assistência Social e CREAS - Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social correspondentes, em razão de se estabelecer um vínculo entre o 

acompanhamento familiar e uma unidade de atenção básica ou especial da 

Assistência Social.  

___________________________________________________________________ 

424BRASIL. Guias e Manuais 2010 - Orientações para a Fiscalização e Controle Social do Programa 
Bolsa Família. Secretaria Nacional de Renda de Cidadania/MDS. Brasília-DF. Set.de 2010, p. 29. 
425Art. 3º da Lei nº 10.836/04. 
426Art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 10.836/04. 



 

176 
 

Com as visitas assistenciais, in loco, os agentes assistenciais 

passam a conhecer a realidade do público alvo e relatam esses fatos, pois uma 

realidade só pode ser transformada, a partir do instante em que a conhecemos com 

profundidade. Somente desse modo as crianças deixam de integrar a composição 

da renda familiar, com sua força de trabalho e voltam para a escola, para completar 

o seu ciclo educativo. 

As crianças e adolescentes, com até 15 anos em risco ou retiradas 

do trabalho infantil pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, 

obrigatoriamente deverão participar dos Serviços de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos (SCFV) do PETI e obter frequência mínima de 85% da carga horária 

mensal427. Se isto não ocorrer, o benefício pode ser suspenso.428 

Para um controle efetivo e eficiente do programa, foi necessário criar 

uma ferramenta para o gerenciamento das condicionalidades do Bolsa Família, um 

“módulo de Acompanhamento Familiar”429. Essa ferramenta foi denominada Sistema 

de Gestão de Condicionalidades do Programa Bolsa Família - Sicon/PBF, a ser 

usada pelo gestor municipal430 do PBF, permite monitorar, acompanhar e controlar o 

cumprimento das condicionalidades, das pessoas ou das famílias, e, ainda, 

cadastrar ou alterar o recurso requerido pela família, em caso de inobservância das 

condicionalidades, em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa.  

Por meio da Portaria GM/MDS n° 321, de 29 de setembro de 2008, 

foi criada uma gradação acerca da sanção, quando ocorrer descumprimento das 

condicionalidades mencionadas acima. Essas sanções irão desde a advertência até 

o cancelamento, a saber:  

• no primeiro descumprimento a família receberá apenas uma 
advertência, que não afeta o recebimento do benefício; 

• no segundo descumprimento o benefício será bloqueado por 30 
dias, mas recebe acumulado no mês seguinte; 

___________________________________________________________________ 

427Estabelecido no art. 13 da Portaria GM/MDS nº 666, de 28 de dezembro de 2005. 
428BRASIL. Guias e Manuais 2010 - Orientações para a Fiscalização e Controle Social do Programa 
Bolsa Família. Secretaria Nacional de Renda de Cidadania/MDS. Brasília-DF. Set. de 2010, p. 33. 
429Instrução Operacional nº 33, do SENARC/MDS de 03 de dezembro de 2009. 
430Todos os demais usuários, incluindo técnicos do PBF, do CadÚnico, dos CRAS ou CREAS, entre 
outros, deverão ser cadastrados e habilitados para utilizar o sistema diretamente pelo gestor 
municipal. 
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• no terceiro descumprimento, o benefício da família será suspenso 
por 60 dias; 

• no quarto descumprimento, o benefício da família será suspenso 
por 60 dias. Nesses dois períodos, as parcelas não serão geradas e 
a família fica sem receber o benefício; 

• no quinto descumprimento o benefício será cancelado. 

Especificamente para o Benefício Variável vinculado ao Adolescente 

(BVJ) “a aplicação do efeito decorrente do descumprimento de condicionalidade 

atingirá apenas o valor do respectivo BVJ, sem afetar os demais valores recebidos 

pela família.” Os efeitos nos benefícios das famílias com adolescentes de 16 e 17 

anos, beneficiárias do Benefício Variável Vinculado ao Adolescente (BVJ) são: 

• no primeiro descumprimento, advertência; 

• no segundo registro de descumprimento, o benefício será suspenso 
por 60 dias; e 

• no terceiro registro de descumprimento, o BVJ é cancelado.431 

A intenção governamental é salutar, pois, por meio dessa gradação 

as famílias que são vulneráveis serão identificadas, acompanhadas e espera-se que 

os problemas que causaram a sanção, sejam sanados e as famílias voltem a cumprir 

as condicionalidades do Programa. 

Para garantir a eficiência do programa foi instituído, em 2009, por 

meio de Medida Provisória nº 462/09, o Índice de Gestão Descentralizada do 

Programa Bolsa Família - IGD, convertida na Lei nº 12.058/09. Esse índice deve ser 

utilizado em âmbito estadual, distrital e municipal, cujos parâmetros serão 

regulamentados pelo Poder Executivo, com função de: 

I - medir os resultados da gestão descentralizada, com base na 
atuação do gestor estadual, distrital ou municipal na execução dos 
procedimentos de cadastramento, na gestão de benefícios e de 
condicionalidades, na articulação intersetorial, na implementação das 
ações de desenvolvimento das famílias beneficiárias e no 
acompanhamento e execução de procedimentos de controle;  

II - incentivar a obtenção de resultados qualitativos na gestão 
estadual, distrital e municipal do Programa; e  

III - calcular o montante de recursos a ser transferido aos entes 
federados a título de apoio financeiro.  

___________________________________________________________________ 

431BRASIL. Guias e Manuais 2010 - Orientações para a Fiscalização e Controle Social do Programa 
Bolsa Família. Secretaria Nacional de Renda de Cidadania/MDS. Brasília-DF. Set. de 2010, p. 33-34. 
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O IGD, sendo instrumento de promoção e fortalecimento da gestão 

intersetorial do Programa Bolsa Família, foi subdividido em dois, a saber: I - Índice 

de Gestão Descentralizada dos Municípios - IGD-M, a ser aplicado aos Municípios e 

ao Distrito Federal; e II - Índice de Gestão Descentralizada Estadual - IGD-E, a ser 

aplicado aos Estados.432 

Dessa maneira, com as diversas formas de controle realizadas, por 

meio da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc); sociedade civil; 

Comitês ou conselhos, instalados pelo poder municipal (art. 9º da Lei nº 

10.836/2004); pelos gestores locais; pelos beneficiários, Ministério Público e com o 

acompanhamento dos índices da Gestão Descentralizada do Programa Bolsa 

Família, espera-se que a transparência em relação ao programa não permita que 

haja o desvirtuamento ou a manipulação de dados ou valores gastos.  

Os repasses financeiros para apoio às ações de gestão e execução 

descentralizada do Programa Bolsa Família serão suspensos, sem prejuízo de 

outras sanções administrativas, civis e penais previstas na legislação em vigor, 

quando comprovada manipulação indevida das informações relativas aos elementos 

que constituem o IGD, a fim de alcançar os índices mínimos exigíveis.433 

3.4.2.3 Modalidades de Benefícios 

O art. 2º da Lei nº 10.836/04 estatui 4 (quatro) modalidades de 

benefícios, cujos valores iniciais sofreram atualizações434 posteriores, a saber: 

• Benefício Básico: no valor mensal435 de R$ 70,00 (setenta reais), é 

destinado às unidades familiares que se encontrem em situação de pobreza 

extrema, sem condicionalidade alguma, ou seja, tenha ou não filhos; 

• Benefício Variável: no valor mensal de R$ 32,00 (trinta e dois 

reais), destinado a unidades familiares que se encontrem em situação de pobreza e 

extrema pobreza e que tenham em sua composição gestantes, nutrizes, crianças 

entre 0 (zero) e 12 (doze) anos ou adolescentes até 15 (quinze) anos, sendo pago 

até o limite de 5 (cinco) benefícios por família; 

___________________________________________________________________ 

432Art. 11-A do Decreto nº 5209/04, incluído pelo Decreto nº 7.332/10. 
433Art. 11-H do Decreto nº 5.209/2004 com redação dada pelo Decreto nº 7332/2010. 
434Vide art. 19 do Decreto nº 5.209/2004, com redação dada pelo Decreto nº 7447/2011 e Decreto nº 
7.494/2011. 
435Valores atualizados pelo Decreto nº 7447/2011, válidos a partir de abril de 2011. 
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• Benefício Variável Vinculado ao Adolescente (BVJ), no valor 

mensal de R$ 38,00 (trinta e oito reais), é o benefício variável, vinculado ao 

adolescente, destinado a unidades familiares que se encontrem em situação de 

pobreza ou extrema pobreza e que tenham em sua composição adolescentes com 

idade entre 16 (dezesseis) e 17 (dezessete) anos, sendo pago até o limite de 2 

(dois) benefícios por família (criado em março de 2008); 

• Benefício Variável de Caráter Extraordinário (BVCE) – é concedido 

às famílias que migraram dos Programas Remanescentes para o PBF, com perdas 

financeiras. O valor concedido é calculado caso a caso, tem prazo de prescrição e 

são pagos em conta corrente, pela Caixa Econômica Federal, agente operadora. 

(art. 2, § 2º, da Lei nº 10.836/04 e art. 16, do Dec. nº 5.209/04, com redação 

atualizada). 

Os valores que cada família recebe são variáveis. Para aquelas que 

tenham renda per capita até R$ 70,00 (setenta reais), o montante oscilará entre 

R$70,00 (setenta reais) - benefício básico - até o limite de R$306,00 (trezentos e 

seis reais); para os que percebem acima de R$71,00 (setenta e um reais) e até 

R$140,00 (cento e quarenta reais), os valores variaram de R$32,00 (trinta e dois 

reais) a R$236,00 (duzentos e trinta e seis reais).436 

Não nos esqueçamos que a renda familiar mensal, será a soma dos 

rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros da família, 

excluindo-se os rendimentos concedidos por programas oficiais de transferência de 

renda, nos termos do regulamento437 (art. 2º, § 1º, inciso III, da Lei nº 10.836/04) e a 

renda per capita pela razão do valor anterior, pelo total de indivíduos na família. 

 

Para se compreender essa variação, o programa leva em 

consideração o número de filhos e a respectiva idade. Uma família em extrema 

___________________________________________________________________ 

436Informações divulgadas no site oficial do Ministério do Desenvolvimento do Combate à Fome. 
Disponível em: http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/valores-dos-beneficios. Acesso em 15.10.2011. 
437Segundo o art. 4º, inciso IV, do Decreto nº 6.1325/07, não são inclusos os valores dos programas: 
a) Programa de Erradicação do Trabalho Infantil; b) Programa Agente Jovem de Desenvolvimento 
Social e Humano; c) Programa Bolsa Família e os programas remanescentes nele unificados; 
d) Programa Nacional de Inclusão do Jovem - Pró-Jovem; e) Auxílio Emergencial Financeiro e outros 
programas de transferência de renda destinados à população atingida por desastres, residente em 
Municípios em estado de calamidade pública ou situação de emergência; e f) demais programas de 
transferência condicionada de renda implementados por Estados, Distrito Federal ou Municípios.  
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pobreza receberá R$ 32,00 (benefício variável), por cada criança/jovem até 15 anos 

de idade, com um limite de cinco filhos438 e R$ 38,00 (benefício variável vinculado ao 

adolescente), se a idade for entre 16 a 17, limitada a dois filhos. Portanto, a 

transferência é proporcional ao número de filhos, mas limitado ao máximo de 7 filhos 

(desde que tenhamos até 5, com idade até 15 anos e 2, entre 16 e 17 anos). Isso 

para evitar que a maternidade/paternidade se torne uma fonte de renda familiar. É 

bom lembrar essa composição para desmistificar que o benefício é pago na 

proporção ilimitada do número de filhos. Para visualizar elaboramos a seguinte 

tabela: 

Tabela 1: Composição dos valores percebidos pela família, proporcional ao número de filhos 

FAMÍLIAS: RENDA ATÉ R$70,00    FAMÍLIAS: RENDA R$71,00 a R$ 140,00 

Nº filhos Valores Total   Nº filhos Valores Total 

0 BB 70,00 70,00   0 0 0 

1 BV 32,00 102,00   1 BV 32,00 32,00 

2 BV 32,00 134,00   2 BV 32,00 64,00 

3 BV 32,00 166,00   3 BV 32,00 96,00 

4 BV 32,00 198,00   4 BV 32,00 128,00 

5 BV 32,00 230,00   5 BV 32,00 160,00 

6 BVJ 38,00 268,00   6 BVJ 38,00 198,00 

7 BVJ 38,00 306,00   7 BVJ 38,00 236,00 
 
                  Legenda: BB: Benefício básico;  BV: benefício variável;  BVJ: Benefício variável vinculado ao 
                 adolescente                      Fonte: MDC. Elaboração própria 

 

Se a família for composta de marido e mulher, sem filhos e a renda 

per capita estiver situada na faixa acima de R$ 71,00, a família nada perceberá. 

Nesse aspecto é urgente que se ampliem as políticas públicas, que permitam a 

esses integrantes buscarem melhores condições de vida, com criação de empregos 

e realização de capacitação pessoal. Não pode ser objetivo do BF a manutenção 

permanente dessas famílias em situação de miserabilidade. Daí, a interrelação com 

as outras áreas, como educação, previdência, cultura, trabalho e outras na busca do 

resgate da cidadania.  

Os direitos sociais devem ser progressivamente ampliados, segundo 

regras contidas em tratados internacionais, as quais o Brasil é signatário. Mas, antes 

disso, é necessário lembrar que ainda encontramos, no território nacional, pessoas e 

___________________________________________________________________ 

438Essa elevação de 3 para 5 se deve em razão da instituição do Plano Brasil Sem Miséria, por meio 
do Decreto nº 7492, de 02.06.2011. Tendo em vista essa implantação a Lei inter-relação 10.836/04 
teve a redação alterada pela Medida Provisória nº 535/2011. 



 

181 
 

famílias em extrema pobreza. Essa necessita ser erradicada antes da ampliação do 

programa. 

A Secretaria Nacional de Renda e Cidadania divulgou que as 

famílias pobres, no perfil do Bolsa Família, são estimadas em 12.995.195439, dados 

calcados no PNAD de 2006, o que representa estatisticamente 6,81%440 do 

montante global das famílias brasileiras441.  

Analisando o relatório encontramos a informação da existência de 

21.479.556 famílias cadastradas no sistema do Cadastro único, com renda mental 

per capita mensal de até ½ salário mínimo, representando 10,91% das famílias. Ou 

seja, hoje o sistema atende 13.171.810 famílias, em relação à estimativa inicial, mas 

ainda temos um contingente muito grande de pessoas pobres, para serem 

atendidas, pessoas com rendimento abaixo do aceitável.  

Não obstante as famílias já são contempladas pelo programa, o 

IBGE divulgou o resultado do Censo-2010. Os dados demonstraram a existência 

16.267.197 pessoas442, que ainda percebem até R$ 70,00 (setenta reais),443 o que 

nos faz concluir que são pessoas que se encontram fora do sistema. Tal conclusão é 

feita, uma vez que, se estivessem percebendo os benefícios, a sua renda seria 

maior.  

Nessa mesma tabela, constatou-se que esse montante tem a 

seguinte subdivisão: 1.953.646 de crianças de 0 a 4 anos;  4.533.901 de crianças de 

5 a 14 anos; 1.173.007 de jovens entre 15 a 17 anos;  1.875.472 de adultos entre 18 

___________________________________________________________________ 

439 Disponível em: 
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/ascom/index.php?cut=aHR0cDovL2FwbGljYWNvZXMubWRzLmdvd
i5ici9zYWdpL2FzY29tL3NlbmFyYw==&loc=mdsSenarc . Acesso em: 25.10.2011. 
440Cálculo: 190.732.694 : 12.995.195 = 6,81%.  Segundo o IBGE as famílias de baixa renda são 
compostas, em regra, por quatro membros, o que eleva a taxa encontrada 
441Segundo dados constantes do site do IBGE o total da população brasileira é de 190.732.694 
pessoas, in http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/default.shtm. Na obra: 
Síntese de Indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira:2010. 
IBGE. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Rio de Janeiro: IBGE. 2010, p. 31. O órgão 
utilizou a população total de 191.796 milhões de pessoas. 
442Segundo o IBGE, a média dos membros dessas famílias são 4, o que nos dá uma média de 
4.066.799 famílias desamparadas, in IBGE - Síntese de Indicadores sociais: uma análise das 
condições de vida da população brasileira: 2010. IBGE. Coordenação de População e Indicadores 
Sociais. Rio de Janeiro: IBGE. 2010, p. 111. 
443Tabelas adicionais: Tabela 10 - População residente em domicílios particulares permanentes sem 
rendimento domiciliar per capita e com rendimento de 1 a 70 reais. Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/resultados_preliminares/preliminar_tab
_adic_zip.shtm Acesso em 10.06.2011. 
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a 24 anos; 6.176.613, se encontram na faixa entre 25 a 65 anos e, finalmente, 

554.558 idosos, acima de 65 anos. 444 

Mesmo com a proteção social do benefício de prestação continuada 

a amparar os idosos e deficientes e do bolsa-família a amparar as famílias em 

extrema pobreza, ainda existem milhões de pessoas nessa situação. Somente para 

ilustrar, os dados do SENARC apontam a existência de 17.410.056 famílias445, em 

agosto de 2011, com renda per capita mensal de até R$ 140,00 (cento e quarenta 

reais) - valor bem superior aos beneficiados do programa.  

Nem todos foram contemplados, pois, embora se encontrem na faixa 

da pobreza (e não da indigência), é necessário além do requisito monetário, ter 

filhos em idade de 0 a 17 anos. Portanto, nós temos 4.238.246 famílias que não são 

atendidas pelo programa, embora tenham uma baixa renda per capita, em razão da 

falta da prole. 

É assustador saber que 10,91% do contingente familiar brasileira 

sobrevivem com ½ salário mínimo e que, desse montante, apenas 6,81% percebem 

o benefício do bolsa-família.  

É necessária uma política de criação de empregos que garantam a 

esse contingente populacional, bem como aos de extrema pobreza, uma política de 

inclusão no mercado mais justa e que atenda ao princípio da ordem social, da busca 

do pleno emprego.  

Entendemos que esse objetivo seja possível  por meio de política 

social firme, instituições sociais estáveis, recursos orçamentários, comprometimento 

da sociedade e uma equipe de agentes assistenciais comprometidos com os 

programas, a fim de que seja revertido, definitivamente, o quadro da miséria em 

nosso país. 

 

___________________________________________________________________ 

444Tabelas adicionais: Tabela 10 - População residente em domicílios particulares permanentes sem 
rendimento domiciliar per capita e com rendimento de 1 a 70 reais. Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/resultados_preliminares/preliminar_tab
_adic_zip.shtm. Acesso em 10.06.2011. 
445Disponível em: http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/as 
com/index.php?cut=aHR0cDovL2FwbGljYWNvZXMubWRzLmdvdi5ici9zYWdpL2FzY29tL3NlbmFyYw
==&loc=mdsSenarc. Acesso em 25.10.2011. 
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CAPÍTULO IV: A ASSISTÊNCIA SOCIAL E A INCLUSÃO SOCIAL 

4.1 A função dos programas de Assistência Social  

Sob o crivo da justiça, nas lições de John Rawls446, o Brasil pode ser 

classificado como um país injusto, pois não se garante todos os direitos e deveres 

fundamentais, nem oportunidades econômicas e sociais igualitárias para todos os 

membros da sociedade e, por fim, não existe uma distribuição plena de renda e 

riqueza, que deveria ser a mais equitativa possível. Em nosso país existem muitos 

miseráveis e um contingente bem alto de pessoas vivendo em situação degradante.  

Para corroborar essas afirmações vamos analisar, inicialmente, os 

dados do censo do IBGE de 2010, postados no site do IBGE, em “Resultados 

Preliminares do Universo”447. O ícone Tabelas Adicionais se subdivide, por sua vez, 

em dez tabelas. A Tabela de nº 10 aponta que em 2010 a existência de 16.267.197 

pessoas que percebem rendimento per capita de até R$70,00 (setenta reais). São 

6.487.547 pessoas com idade de 0 a 14 anos e 554.558 idosos, acima de 65 

anos.448  

Ainda encontramos no item “Tabelas” mais 21 tabelas, das quais a 

de nº 13 demonstra a situação do Brasil, em termos de fornecimento de energia 

elétrica. Mesmo com toda a tecnologia existente, ainda existem 728.512 domicílios 

não contemplados com energia elétrica, dos quais 251.207 se localizam no Norte e 

339.087 no Nordeste.449 Na Tabela de nº 19, observamos a existência de 1.205.792 

domicílios, contendo 8 ou mais moradores.450 Na de nº 15 averiguamos que 

9.830.069 domicílios não são abastecidos pela rede geral de abastecimento de 

___________________________________________________________________ 

446RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. Trad. Jussara Simões. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 
447Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/preliminar_tab_adic_uf_zip.shtm, 
acesso em 05.06.2011. 
448Tabela 10 - População residente em domicílios particulares permanentes sem rendimento domiciliar 
per capita e com rendimento de 1 a 70 reais. In 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/preliminar_tab_adic_uf_zip.shtm  
449Tabela 13 - Domicílios particulares permanentes, por existência de energia elétrica, segundo as 
Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2010. 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/preliminar_tab_adic_uf_zip.shtm 
450Tabela 19 - Domicílios particulares permanentes, por número de moradores, segundo as Grandes 
Regiões e as Unidades da Federação – 2010. 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/preliminar_tab_adic_uf_zip.shtm 
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água, sendo que 5.750.274 responderam que usam poço ou nascente na 

propriedade e 4.079.795 responderam ser outra a fonte utilizada.451  

Desse modo, o Estado tem um papel fundamental como garantidor 

de direitos sociais, por meio de políticas públicas eficazes. Por esse universo 

mensurado pelo IBGE, ainda há uma campo muito vasto para programas de 

melhorias.  

A miséria e a desigualdade social podem ser combatidas por meio 

de transferências de renda. Sabemos que a renda é fundamental para que haja a 

inclusão social, pois garante ao cidadão os meios que permitirão a sua 

sobrevivência e acesso ao mínimo necessário, como alimentação, moradia, 

vestuário etc. Os programas dessa estirpe implantados no Brasil objetivam resgatar 

a cidadania. 

O salário mínimo, por determinação constitucional, deve ser capaz 

de atender as necessidades vitais básicas do trabalhador e as de sua família com 

moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e 

previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo.452 

Uma família que percebe R$ 70,00 per capita não tem o mínimo exigido para dar 

sustentação ao seio familiar. 

Para aquelas pessoas excluídas da sociedade em razão da falta de 

recursos, os programas de transferência de renda são alternativas para o resgate da 

cidadania que está mitigada. Robert Castell enfatiza que não há coesão social sem 

proteção social e que as antigas fórmulas de solidariedade estão totalmente 

esgotadas. Para garantir essa proteção, o que se exige é um Estado estrategista 

que “estenda amplamente suas intervenções” para acompanhar o processo de 

individualização, com o desarme dos pontos de tensão, evitando rupturas e 

reconciliando os que caíram abaixo da linha de flutuação.453 Mas alerta que o 

exercício de uma caridade cega “mantém o assistido em sua condição e multiplica o 

número de pobres. Um plano de socorros começa então por um exame meticuloso 
___________________________________________________________________ 

451Tabela 15 - Domicílios particulares permanentes, por forma de abastecimento de água, segundo as 
Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2010. 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/preliminar_tab_adic_uf_zip.shtm 
452Art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal. 
453CASTEL. Robert. As metamorfoses da questão social. Uma crônica do salário. Trad. De Iraci D. 
Poleti. 8 ed. Petrópolis: Vozes, 2009, p. 610. 
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das necessidades dos carentes”.454 Essa linha de flutuação deve ser objeto 

constante de análise, por parte não só estatal, mas da sociedade como um todo. 

Nesse aspecto os programas estatais adotados pelo subsistema da 

assistência social atacam as necessidades: a) permanentes, como a invalidez e a 

idade e b) as temporárias, provocadas por ruptura dos vínculos familiares e 

comunitários, violência ou desagregação familiar. É necessário um remédio que 

reconstrua os laços desses assistidos, física e moralmente - e essa recuperação 

deve ser buscada no seio da família. 

É notório que a sociedade e a família tenham um papel muito 

importante, no resgate daqueles que estão em hipossuficiência, e a sociedade deve 

se envolver para buscar as soluções. As famílias são as células-matrizes, onde a 

personalidade e o caráter das crianças estão sendo desenvolvidos. Uma família 

desagregada ou desestruturada pode vir a ser um ponto de instabilidade social e a 

tendência é a formação de um ciclo vicioso, que necessita ser diagnosticado e  

trabalhado. Por isso, a grande maioria dos programas assistenciais ou atingem o 

indivíduo e, por consequência, a sua família; ou atingem a família diretamente, como 

é o caso do Bolsa Família. 

A pobreza e a miserabilidade podem gerar violência e um Estado 

democrático deve objetivar a pacificação social entre os seus membros. O 

investimento na educação da criança é fundamental para modificar esse ciclo. É daí 

que percebemos que programas como o Bolsa Família funcionam como estratégias, 

para erradicação da indigência do solo brasileiro. O seu objetivo, como já foi 

estudado em capítulo anterior, é a eliminação da situação em que se encontram as 

pessoas que vivem em extrema pobreza, ofertando um mínimo existencial, 

permitindo a subsistência da família.  

Por outro lado, os idosos e as pessoas com deficiências, em estado 

de pobreza, estão em situação duplamente desprestigiadas, em face daqueles 

considerados “normais” e o amparo estatal, nessas situações, se tornou mais que 

uma obrigação moral, mas um dever. Duplo, em razão das questões físicas e da 

falta de oportunidades ou sua oferta, em caráter reduzido, pelo mercado de trabalho. 

___________________________________________________________________ 

454CASTELL. Robert. As metamorfoses da questão social. Uma crônica do salário. Trad. De Iraci D. 
Poleti. 8 ed. Petrópolis: Vozes, 2009, p. 319. 
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Sabemos que, para atingirmos as metas traçadas pela Constituição 

Federal, de erradicação da pobreza e de implantação de uma sociedade justa e 

equilibrada, será necessário pensar e problematizar, para se encontrar soluções 

viáveis às situações apresentadas. As soluções geram custos que são pagos 

através dos tributos, por toda a sociedade. Também é objetivo da Constituição 

Federal uma sociedade solidária - assim, aqueles que mais têm, devem dividir com 

aqueles que menos têm - e isso implica sacrifícios. 

Joaquín Herrera Flores nos ensina que para tornar isso possível, é 

preciso criar processo de desvalorização do velho. E refere 

Problematizar a realidade tem muito a ver, pois, com construir 
espaços de encontro positivos entre os quais explicamos, 
interpretamos ou intervimos no mundo a partir de posições e 
disposições diferenciadas. Por tais razões, se em realidade 
queremos pensar de forma crítica - quer dizer afirmativamente - os 
direitos, devemos criar novas problemáticas que induzam maior 
quantidade de militantes pela dignidade humana a encontrar-se e a 
atuar conjuntamente de um modo mais adequado aos 
acontecimentos que estamos vivendo aqui e agora. 455 

O objetivo da República Federativa do Brasil é a erradicação da 

indignidade humana. Para que isso realmente aconteça é necessário manter a 

estabilização e a confiança das instituições sociais, pois os programas precisam de 

continuidade e de tempo para produção de seus efeitos. A dignidade, segundo Ingo 

Sarlet, pode ser conceituada como 

a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz 
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e 
da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e 
deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e 
qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe 
garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, 
além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável 
nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os 
demais seres humanos456 

A vida é um direito fundamental e, por essa razão, deve ser 

garantida a todas as pessoas e dela decorrem outros direitos fundamentais sociais, 

___________________________________________________________________ 

455FLORES, Joaquín Herrera. Teoria Crítica dos Direitos Humanos – os direitos humanos como 
produtos sociais. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2009, p. 30. 
456SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia do direito fundamental à Segurança Jurídica: dignidade da 
pessoa humana, direitos fundamentais e proibição do retrocesso social no Direito Constitucional 
brasileiro. In Revista de Direito Constitucional e Internacional, ano 14, out-dez. vol. 57. São Paulo: 
RT. 2006, p.14-15. 
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como direito à alimentação, ao saneamento básico, saúde, educação, assistência 

social. Evaristo Almeida enaltece a importância dos programas de transferência de 

renda e conclui que  

A exclusão, em uma sociedade capitalista, em geral se dá 
justamente quando o indivíduo se encontra fora do mercado sem 
possibilidades de acesso aos bens sociais que o coloquem acima da 
linha de pobreza (...). Assim, quem está abaixo da linha de pobreza 
pode até gozar de direitos civis e políticos, mas não tem o último 
componente que é a garantia de um mínimo social, faltando esse 
componente para que o indivíduo se transforme em um cidadão.457 

Mas devemos, também, ponderar que esses programas receberam 

duras críticas da doutrina. Carolina Raquel Duarte de Mello Justo fez um 

levantamento geral das críticas recebidas e das possibilidades da renda mínima -

aprofundar (e legitimar) ou interromper a criação de uma sociedade dual: dividida 

entre os (bem) empregados, de um lado, e os desempregados, mal-empregados e 

não-empregáveis, de outro. Para ela, esta subcategoria de excluídos do mercado de 

trabalho teria a cidadania cada vez mais inexistente e que, sob a aparência 

generosa de combate à pobreza, acabam aprofundando o apartheid social.458  

Com as visitas assistenciais, in loco, os agentes assistenciais 

passaram a conhecer a realidade brasileira, bem como a localização das famílias, 

que mais necessitavam de suporte da rede assistencial. Esses dados e fatos foram 

e são lançados no Cadastro único, já mencionado anteriormente, pois uma realidade 

só pode ser transformada, a partir do instante em que a conhecemos com 

profundidade.  

Com a transferência oriunda do BPC, que começou a ser pago em 

1996 e do Bolsa Família, em 2004, este com condicionalidades (os pais precisam 

fazer a prova do cumprimento das mesmas, conforme já estudado em item próprio). 

Somente desse modo as crianças e jovem deixaram de integrar a composição da 

renda familiar, com sua força de trabalho, e voltaram para a escola para completar o 

seu ciclo educativo.  Ao se exigir o cumprimento de condicionalidades, o Estado 

___________________________________________________________________ 

457ALMEIDA, Evaristo. Programas de garantia de renda mínima - Inserção social ou utopia? São 
Paulo: Educ – FAPESP, 2000, p. 32. 
458JUSTO, Carolina Raquel Duarte de Mello. Assistência Social e Construção da cidadania 
democrático-participativa no Brasil – Um estudo do impacto social e político do PGRFM de Campinas 
(1995-2000), dissertação de mestrado apresentada na UNICAMP.  214 fls, 2002, p. 52. 
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acabou por criar a responsabilidade dos beneficiários, o que repercutirá nos índices 

da educação, que será analisado neste capítulo. 

Enfim, a exclusão social tem suas raízes, em geral, na pobreza, no 

desemprego e, sabemos do papel fundamental que a escola tem, na construção da 

personalidade da criança. Muitas vezes as crianças pobres têm um rendimento 

escolar abaixo da média normal e é necessário aumentar esses níveis educacionais, 

com qualidade de ensino. Ademais, a família deve desenvolver potencialidades de 

seus membros. A ela compete (como dever), assegurar o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação de suas crianças, jovens e adolescentes.  

Da mesma forma, aos deficientes e aos idosos devem ser 

assegurados respeito e os mesmos direitos, mas nem sempre isso acontece. Daí ser 

importante envolver a sociedade na solução desses problemas, mas, muitas vezes, 

nos deparamos com a sua inoperância.  

Também devemos destacar que, em razão do acompanhamento 

estatal, das famílias carentes é que se tornou possível a identificação do risco social, 

e, após o encaminhamento do assistido para o serviço específico melhor aplicável. 

Segundo o IPEA isso implicou na criação de um “sistema de referência e 

contrareferência”, por meio de encaminhamentos e retornos que se interliguem - que 

permitam que essa integração almejada possa se concretizar459. A equipe 

encarregada dessa função tem autonomia e, por obrigação, a identificação dos 

possíveis beneficiários do BPC ou do Bolsa Família. Como decorrência natural, deve 

garantir aos mesmos as informações e o acesso aos serviços/benefícios 

assistenciais.  

Os programas de transferência de renda estatais, mais precisamente 

o BPC e o BF, são alternativas de redistribuição de renda. Vamos verificar se são  

instrumentos eficazes e, dessa forma, se podem atuar na construção de uma 

cidadania mais democrática e participativa. Com essa textualização analisaremos os 

dados dos gastos sociais governamentais. 

___________________________________________________________________ 

459IPEA. Assistência Social e Segurança Alimentar. 13º Caderno Especial: Políticas Sociais - 
Acompanhamento e Análise. Brasília: MDC-IPEA. ISSN 1518-4285. 2007, p. 57. 
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4.2 A assistência social inclusiva: análise dos dados dos 

Programas Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada 

4.2.1 Período de 1995 a 2010 – 15 anos de assistência social:  

Gasto Social Federal460 

Antes de passarmos à análise dos dados é necessário padronizar a 

terminologia. Segundo o IPEA o Gasto Público Social (GPS) compreende os 

recursos financeiros brutos, empregados pelo setor público, no atendimento de 

necessidades e direitos sociais, o que corresponde ao pagamento dos custos de 

bens e serviços – inclusive bens de capital – e transferências, sem deduzir o valor 

de recuperação (depreciação e amortização dos investimentos em estoque, ou 

recuperação do principal de empréstimos anteriormente concedidos).461  

O Gasto Social Federal (GSF), objeto de nosso estudo, por sua vez, 

deriva do conceito do Gasto Público Social e envolve os dispêndios diretamente 

efetuados pelo governo federal, bem como a transferência negociada de recursos a 

outros níveis de governo (estadual e municipal) ou a instituições privadas referentes 

a programas e ações (projetos/ atividades), desenvolvidos nas áreas de atuação 

sociais.462 

No período de 1995 a 2010 inúmeros estudos foram feitos sobre a 

relação da assistência social e a pobreza, por instituições públicas e privadas. 

Enfatizaremos, nesse primeiro momento, apenas o gasto dos recursos públicos 

federais, dirigidas para a área assistencial, fundamentados em razão de ser a União 

detentora da competência para instituição e arrecadação de contribuições 

sociais,463em virtude de comando constitucional. 

___________________________________________________________________ 

460O Gasto Social Federal representa o volume de recursos gastos na área social, entre elas: saúde, 
educação, previdência e assistência social. 
461CASTRO, Jorge Abrahão e outros. Análise da Evolução e Dinâmica do Gasto Social Federal: 1995-
2001 Texto para Discussão 988, outubro de 2003. Brasília: IPEA, 2003, p. 7. 
462CASTRO, Jorge Abrahão e outros. Análise da Evolução e Dinâmica do Gasto Social Federal: 1995-
2001 Texto para Discussão 988, outubro 2003. Brasília: IPEA, 2003, p. 7. 
463Art. 149 da CF. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no 
domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de 
sua atuação nas respectivas áreas, observada o disposto nos arts. 146, inciso III, e 150, incisos I e III, 
e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. 
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos 
termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais (...). 
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Esses estudos foram realizados por instituições como o IPEA464, 

IBGE465, FGV, a partir de dados levantados em sites do MDS – “Assistência Social-

MDS em números” e do IBGE: o Censo-2010 e Pesquisas Nacionais por Amostra de 

Domicílios - PNAD. O IPEA, em diversos documentos, analisou a crescente 

ampliação dos programas e sua relação com o “Gasto Social Federal - GSF”, de 

modo a que tenhamos uma visão da situação da assistência social no período.  

Inicialmente averiguamos no “Comunicado nº 98 – IPEA”, de 08 de 

julho de 2011, a evolução do GSF,466 ocorrida no período de 1995 a 2009. Em 

quinze anos, segundo o IPEA, os gastos federais, aplicados no atendimento dos 

programas assistenciais, ou seja, o valor gasto com essas políticas sociais passou 

de 1,6 bilhões, em 1995, para 37 bilhões, em 2009467. Também, foi elaborada a co-

relação ao PIB. Isso significou que a assistência social de 0,08%, em 1995, passou 

para o percentual de 1,08%, em 2009. Esse aumento nos gastos representa um 

aumento 13,5 vezes mais, comparativamente a 1995.468 

Foi uma evolução lenta e gradual nesses quinze anos, mas que 

permitiu a organização no território federal, nos moldes atuais, do sistema único de 

assistência social - SUAS. Para facilitar a percepção dessa ascendência foi 

elaborada a tabela nº 2.  

Tabela 2: Gasto Social Federal no período de 1995 

 
Gasto Social Federal  

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Assistência 
Social 

% PIB 0,08 0,09 0,17 0,27 0,29 0,40 0,49 0,60 0,66 0,75 0,83 0,91 0,93 0,97 1,08 

GSF Brasil % PIB 11,24 10,98 11,51 12,25 12,16 12,56 13,00 12,92 12,95 13,20 13,82 14,35 14,38 14,19 15,80 
 

Assistência 
Social 

Valores 

(bilhões) 
1,6 1,8 3,6 5,2 6,42 9,2 11,6 14,8 16,4 20,1 22,9 26,6 29,6 33,3 37,0 

GSF Brasil 
Valores 

(bilhões) 
219,7 222,9 243,9 263,0 269,4 288,0 307,6 319,2 322,4 352,0 381,8 420,5 456,0 484,7 541,2 

 Elaboração: própria. 
Fonte: Comunicado IPEA nº 59: 15 anos de Gasto Social Federal – Notas sobre o período de 1995 a 200. 469 

___________________________________________________________________ 

464Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA é uma fundação pública federal vinculada à 
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. 
465O IBGE é uma instituição da administração pública federal, subordinado ao Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, que possui quatro diretorias e dois outros órgãos centrais. 
466Disponível em: http://www.ipea.com.br. Acesso em: 15.06.2011 
467Os valores foram corrigidos pelo IPC, mensal, para que se pudesse avaliar o crescimento real. 
468IPEA. 15 Anos de Gasto Social Federal – Notas sobre o período de 1995 a 2009. Comunicado 
IPEA nº 98. Julho de 2011. Brasília: IPEA. 2011, p.12. 
469IPEA. 15 Anos de Gasto Social Federal – Notas sobre o período de 1995 a 2009. Comunicado 
IPEA nº 98. Julho de 2011. Brasília: IPEA, 2011, p.12. 
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Essa ascendência aconteceu em obediência ao princípio da 

progressividade e seletividade.  Sabemos que, desde 1993 o CONSEA – Conselho 

de Segurança Alimentar atuava junto à população, na realização do programa de 

merenda escolar. Em 1995 foram acrescidos aos gastos sociais, valores do 

Programa de Comunidade Solidária, destinados para as ações governamentais, 

voltadas para o combate à fome e à pobreza. O Benefício de Prestação Continuada, 

criado constitucionalmente, foi regulamentado pela Lei nº 8742, de 07.12.93 e, com 

o Decreto nº 1744/95, ele foi efetivamente implantado, a partir do ano de 1996. Em 

2000 houve a implantação do cartão alimentação. Um ano depois, pelos programas 

do Bolsa Escola e auxílio-gás e, três anos depois, em 2004, foi implantado o Bolsa 

Família, que perdura até os dias atuais. 

Os técnicos apontam que, no período mencionado, o montante geral 

do GSF cresceu 3,7% do PIB e 146%470, em valores reais acima da inflação. 

Observam, no entanto, que não foi linear esse aumento. Se observarmos a tabela 

acima, veremos que de 1995 a 2003 houve um crescimento em torno de 1,7%. De 

2004 a 2009, o aumento foi de 2,0% do PIB. Houve uma desaceleração em razão 

das crises vivenciadas pelo país em 1998/1999 e 2002/2003.471 No entanto, se 

olharmos a linha da Assistência Social na tabela 2, verificaremos que mesmo em 

crise, houve uma ascendência para os valores gastos com Assistência social. 

Em 1995 o GSF, per capita472, era de R$ 1.385,84. Quando foram 

iniciadas as transferência do Bolsa Família, em 2004, esse valor aumentou para  R$ 

1.943,60 e em 2009, havia subido para R$ 2.827,15.  De 2004 para 2009 houve um 

incremento de 45,5%. Um aumento significativo para 6 anos.473 Por fim, o 

comunicado afirma que as áreas de previdência social; benefício a servidores; 

___________________________________________________________________ 

470Partiu-se de R$219,7 bilhões em 1995 para R$541.3 bilhões, em 2009. 
471IPEA. 15 Anos de Gasto Social Federal – Notas sobre o período de 1995 a 2009. Comunicado 
IPEA nº 98. Julho de 2011. Brasília: IPEA, 2011, p. 6. 
472O conceito de Gasto Social Federal per capita é o resultado da divisão do GSF (total ou por área de 
atuação) pela população total do país. In CASTRO, Jorge Abrahão e outros. Análise Da Evolução E 
Dinâmica Do Gasto Social Federal: 1995-2001. Texto para Discussão 988. outubro 2003. Brasília: 
Ipea, 2003, p. 27. 
473IPEA. 15 Anos de Gasto Social Federal – Notas sobre o período de 1995 a 2009. Comunicado 
IPEA nº 98. Julho de 2011. Brasília: IPEA. 2011, p. 6. 
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saúde; assistência social; educação e emprego e defesa do trabalhador, juntas, 

absorveram, do total GSP, em 1995, em torno de 92% e 96%, respectivamente.474  

Com o aumento dos gastos houve ações contínuas na área da 

assistência social, que podem ser verificadas pelos índices apontados acima. Não 

foram políticas fragmentárias, e sim políticas mantidas, estabilizadas e constantes 

ao longo desses quinze anos. Dessa forma, o salto comparativo entre 1995 de 

gastos em torno de 1,6 bilhões para 37,0 bilhões (representando 1,08% do PIB), em 

2009 repercutiram no seio da sociedade. 

O IPEA nos informa que o grau de cidadania do brasileiro, sua 

felicidade e bem estar são resultados de difícil mensuração. Acrescem o seguinte 

raciocínio: quando uma família recebe um determinado valor, que lhe foi transferido, 

boa parte desse recurso é empregado na compra de produtos, “o que faz com que 

um determinado setor produtivo produza mais e, portanto, aumente a remuneração 

ou contrate mais empregados, que por sua vez também vão consumir mais, e assim 

por diante”.475 Cria-se uma cadeia que sempre tenderá à melhoria das pessoas. 

Para corroborar essa afirmação, os estudos do IPEA indicam que, 

quando existe um incremento de 1% do PIB, nos programas e políticas sociais, esse 

percentual, eleva a renda das famílias em 1,85% em média. E, comparativamente, 

afirmam que o multiplicador dos gastos sociais sobre a renda das famílias, é 

“consideravelmente maior que o multiplicador do investimento em construção civil, 

de 1,14% e das exportações de commodities, de 1,04%”, bem como o multiplicador 

do gasto social em termos do PIB é consideravelmente maior que o multiplicador 

dos gastos com juros da dívida pública.476  

Os gastos sociais na área assistencial representam despesas 

relacionadas ao cumprimento dos objetivos constitucionais de igualar, os tão 

desiguais. A área assistencial cresceu porque ganhou mais espaço do que detinha 

anteriormente, obtendo maior crescimento em relação ao montante de recursos.  Se 

___________________________________________________________________ 

474IPEA. 15 Anos de Gasto Social Federal – Notas sobre o período de 1995 a 2009. Comunicado 
IPEA nº 98. Julho de 2011. Brasília: IPEA. 2011, p.11. 
475IPEA. Gastos com a Política Social: alavanca para o crescimento com a distribuição de renda. 
Comunicado IPEA nº 75. Fevereiro de 2011. Brasília: IPEA. 2011, p. 6-7. 
476IPEA. Gastos com a Política Social: alavanca para o crescimento com a distribuição de renda. 
Comunicado IPEA nº 75. Fevereiro de 2011. Brasília: IPEA. 2011, p. 6-7. 
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o governo gastou é porque arrecadou. Vamos analisar, então, como se comportou a 

carga tributária nesse período.  

 

4.2.2 – A carga tributária brasileira 

Para evitar divergências doutrinárias, serão utilizados os conceitos 

adotados pelo IPEA: carga tributária bruta é medida pelo fluxo total dos recursos 

financeiros, na forma de impostos, taxas e contribuições, que o setor privado destina 

ao governo. TAPS – transferências de assistência e previdência e subsídios - são os 

recursos financeiros que o setor público repassa ao setor privado, sem receber 

qualquer contrapartida. Todo pagamento feito aos prestadores de serviços da 

assistência social privada é feita por essas transferências. Por último, a carga 

tributária líquida será a diferença entre a carga tributária bruta e a TAPS.477 Não se 

reportam os técnicos do IPEA, acerca das imunidades tributárias. 

Segundo texto para discussão (TD) publicado pela fundação IPEA, a 

carga tributária líquida em 1995 era de 14,9% do PIB; em 2000 passou a 17%; 2005 

para 19,3% e 2008 para 20,8%. Afirma que a “carga tributária bruta determinou a 

trajetória da carga tributaria líquida” e que foi marcante a retomada do crescimento 

econômico, no período de 1998-2001 e de 2004, até os dias atuais478.  

Tabela 3: A evolução da carga tributária no período de 1995-2008 

 
Tabela 3               Carga tributária  (em % do PIB) 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  

BRUTA (A) 27,4 26,4 26,5 27,4 28,4 30,4 31,9 32,4 31,9 32,8 33,8 34,1 34,7 35,2  

Cofins 2,2 2,0 1,9 1,8 2,9 3,3 3,5 3,5 3,4 4,0 4,0 3,8 3,8 3,9  

CSLL 0,8 0,7 0,8 0,7 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,1 1,3 1,4  

PIS/PASEP e Contrib. 
Prev. 

7,2 7,4 7,3 7,6 7,6 7,1 7,3 7,2 7,3 7,5 7,7 7,9 7,8 8,1  
 

TAPS (B) 12,2 12,1 12,3 13,7 13,4 13,4 13,6 14,1 14,6 14,1 14,5 14,9 14,8 14,4  
 

LÍQUIDA (A) – (B) 14,9 14,3 14,2 13,7 15,0 17,0 18,2 18,3 17,3 18,7 19,3 19,3 19,9 20,8  

Legenda: TAPS = Transferência de assistência, previdência e subsídios 
Carga Tributária Bruta menos Transferência de assistência, previdência e subsídios totalizam a Carga tributária líquida 
FONTE: IPEA - Texto para discussão 1464. Jan. 2010. Brasília: IPEA, 2010, p. 09, 18 e 20. 
Elaboração própria 
 

Nesse estudo foram escolhidas duas contribuições: COFINS e 

CSLL, porque ambas tiveram modificações substanciais, que repercutiram na seara 
___________________________________________________________________ 

477IPEA. Carga tributária bruta no período 1995-2008: Evolução, composição e a questão da 
regressividade.  Texto para discussão 1464. Jan. 2010. Brasília: IPEA, 2010, p. 7. 
478IPEA. Carga tributária bruta no período 1995-2008: Evolução, composição e a questão da 
regressividade.  Texto para discussão 1464. Jan. 2010. Brasília: IPEA. 2010, p. 14. 
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assistencial, o PIS/PASEP e Contribuições Previdenciárias, seguindo a metodologia 

e transcrevendo dados do IPEA. Se observarmos a tabela 3 acima perceberemos 

uma estabilização até 1999, com pequenas variações: 

Em 1998, por meio da lei nº 9.718 foi alterada a legislação tributária 

federal, e entre outras, uma dessas modificações foi o aumento da alíquota da 

COFINS, de 2% para 3%, sobre o faturamento das empresas, o que fez com que 

houvesse maior arrecadação a partir dos anos de 1999, comparativamente aos anos 

anteriores, aumentando a participação do PIB.  

Em 2004 essa contribuição passou a ser não cumulativa, incidindo 

sobre as importações, ampliando o universo da arrecadação, uma vez que, segundo 

a ANFIP, a alíquota aplicada para esse setor foi de 7,6%. Também houve majoração 

da alíquota para o setor financeiro, de 3% para 4%.479  

O IPEA acrescenta que, até 2002 a Contribuição sobre o Lucro 

Líquido era estável, com pequenas variações. A partir de então, observa-se 

alterações progressivas nas suas respectivas alíquotas, de 12% para 32%, para as 

empresas prestadoras de serviços optantes pelo regime de tributação do lucro 

presumido e a Medida Provisória nº 413/2008480, aumentou de 9% para 15% a 

alíquota sobre o lucro das instituições financeiras481 e as pessoas jurídicas de 

seguros privados (art. 3º da Lei nº 7.689). A título de comparação, o comportamento 

das contribuições previdenciárias e do PIS/PASEP, demonstrados na tabela 2, no 

período de 1995-2008, em relação ao PIB, tiveram uma projeção alterada em 

apenas 0,9% (7,2% em 1995 passando para 8,1% em 2008). 

Concordamos com a fundação IPEA quando conclui que o aumento 

da carga tributária, favoreceu a implantação dos programas assistenciais, e, por 

consequência, uma maior distribuição de renda, principalmente a partir do ano de 

2004. Maior aporte de receitas permitiram maior oferta e ampliação de programas e 

benefícios assistenciais e, isso significou que, mais pessoas foram atendidas e mais 

serviços foram colocados à disposição da população.  
___________________________________________________________________ 

479ANFIP. Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Análise da 
Seguridade Social 2009/Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil e 
Fundação ANFIP de Estudos da Seguridade Social. Brasília: ANFIP, julho 2010, p. 27. 
480Convertida na Lei nº 11.727, de 23.6.2008. 
481IPEA. Carga tributária bruta no período 1995-2008: Evolução, composição e a questão da 
regressividade.  Texto para discussão 1464. Jan.2010. Brasília: IPEA. 2010, p. 11. 
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Têm razão os autores, pois as pessoas atendidas e assistidas pelo 

Bolsa Família são aquelas que percebem até ½ do salário mínimo e as do BCP, 

percebem ¼ do salário mínimo, per capita. Esse é um dos motivos pelo qual nos 

posicionamos pela ampliação dos programas assistenciais, principalmente do Bolsa 

Família, para incluir, também, aquelas pessoas que percebem até ½  salário mínimo, 

mas que não tem filhos e aqueles que percebem entre ¼ a ½ salário mínimos, 

sendo idosos e pessoas com deficiência, sem condições de prover, por si ou por sua 

família, o seu sustento. 

Mas, mesmo com toda essa aplicação de receitas públicas, ainda 

não atingimos o padrão internacional, uma vez que, segundo o IPEA, “por conta da 

renda per capita do país, o padrão internacional recomendaria que os 10% mais 

pobres se apropriassem de 2,1% da renda nacional”. Hoje o que se verifica, 

segundo a fundação, é que os “10% mais pobres detêm apenas 0.8% da renda 

nacional”, levando os mesmos a concluírem que estamos apenas “eliminando o 

excesso de desigualdade que existe no Brasil em relação a outros países de nível 

de desenvolvimento similar”.482  

É importante mencionarmos que, as transferências de verbas 

federais para o setor privado foram fundamentais para a expansão progressiva dos 

serviços assistenciais privados e a sua oferta aos necessitados. Não podemos nos 

esquecer de que os Estados e os Municípios podem contratar o particular para a 

prestação de serviços assistenciais específicos não oferecidos ou ofertados pelo 

poder público, de forma insuficiente483. Toda a rede privada de assistência social 

___________________________________________________________________ 

482BARROS, Ricardo e outros. Dimensionando o Programa Bolsa Família. Texto para Discussão 
1507, agosto 2010. Brasília: Ipea, 2010, p. 8-10. 
483Para demonstrar o afirmado vamos exemplificar com os dados dos moradores em situação de rua. 
Na cidade de São Paulo encontramos 08 (oito) CREAS, sendo um deles o CREAS Sé, responsável 
por coordenar e centralizar a assistência dada aos moradores da região do centro de São Paulo. No 
site da prefeitura não se encontra disponibilizado dados sobre os Centros de Acolhida (antigos 
Albergues), mas os dados foram repassador por Felipe Santoro Santos, responsável-chefe pela área.  
Ele aponta que na área central paulistana existem 14 centros de acolhidas, com capacidade de 
atendimento para 2.687 pessoas, sendo assim divididos: 3 centros de acolhida especial para idosos 
em situação de rua (220 pessoas);  4 centros de acolhida para adultos por 16 horas (632 pessoas);  1 
centro de acolhida para mulheres em situação de rua (110 pessoas); 3 centros de acolhida para 
adultos por 24 horas (962 pessoas); 1 centro de acolhida para adultos por 24 horas Lavandeira e 
Restaurante – Oficina Boracéia (640 pessoas); 1 centro de acolhida especial e atenção para adultos 
em situação de rua (13 pessoas); 1 centro de acolhida para catadores por 24 horas (110 pessoas) e 4 
Repúblicas, sendo; 2 para homens em situação de rua; 1 para homens e mulheres em situação de 
rua e 1 para adultos, em situação de rua, perfazendo uma capacidade de atendimento para 120 
pessoas.  
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integra o SUAS (rede socioassistencial) e, para que essa rede funcione com 

qualidade, o poder público necessitou investir maiores recursos. Sem os aportes 

desses recursos federais, uma vez que, somente a União, como já afirmado 

anteriormente, tem competência para instituir contribuições de seguridade social, os 

Estados e os Municípios não teriam condições de prestar os serviços, bem como de 

ampliar os já existentes. 

 

4.2.3 – Lei orçamentária nº 12.217/2010 

Em 09 de fevereiro de 2011 foi publicada a Lei nº 12.381, – Lei 

Orçamentária que estimava e fixava as despesas e receitas da União, para o 

exercício financeiro de 2011.  

Foi estimada a receita da União no montante de R$ 

2.073.390.152.400,00, de acordo com a previsão da arrecadação do país. Desse 

total, R$ 1.966.015.896.211,00 foram distribuídos entre o Orçamento Fiscal e o 

Orçamento da Seguridade Social. Para a Seguridade Social foram previstas R$ 

475.967.715.602,00. 

Em relação às despesas para a Seguridade Social foi estimado o 

montante de R$ 520.044.590.932,00, havendo um déficit de R$ 44.076.875.330, a 

ser coberto pelo orçamento fiscal. Do valor total das despesas da seguridade social, 

R$ 41.878.332.208,00 são da assistência social (2,13% do montante total)484, 

___________________________________________________________________ 
 

O prefeito Kassab, da cidade de São Paulo, quando da inauguração do Centro de Acolhida Barra 
Funda, em setembro de 2010, informou que o número de leitos da capital era de 8.500 leitos para 
esses cidadãos. Disponível em:  

http://www.prefeitura.sp.gov.br/portal/a_cidade/sala_de_imprensa/releases 
/index.php?p=40046 Acesso em 12.05.2011.  Ao se verificar no Relatório Sintético – MDS, (Site: 
HTTP://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/ascom/gerar/index.php. Acesso em 12.05.2011 a estimativa dos 
indivíduos assistidos pelo programa da assistência social, para essa modalidade – CREAS-POP – 
Serviços Especializados para Pessoas em Situação de Rua, observaremos que para o Estado de São 
Paulo, até março de 2011 contava com 1.840 famílias e indivíduos atendidos, com um repasse total 
acumulado de R$ 273.000,00. Mas, observe, a prefeitura da cidade de São Paulo disponibiliza 
atendimento para 8.500 pessoas, das quais, 2.807 pessoas, somente na região Sé (centro de São 
Paulo) e para o Estado de São Paulo inteiro são disponibilizadas verbas federais apenas para o 
atendimento de 1.840 famílias ou moradores. O direito ao centro de acolhida faz parte do mínimo 
existencial, e é necessário que essa política pública seja ampliada, pois não é somente teto que o 
programa oferece, mas todo um trabalho de reintegração social. 
484Lei nº 12.381/11, Vol. I, anexo I, inciso VIII – quadro 8A – Despesas dos Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social por Função e Subfunção, p. 293, publicado no 
http://www.planejamento.gov.br/secretaria.asp?cat=50&sub=507&sec=8. Acesso em 15.10.2011. 
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R$351.177.355.423 (17,86%) da Previdência Social e R$71.368.228.613,00 (3,63%) 

da Saúde, ficando o restante para outras funções.  

Embora a seguridade tenha recebido a classificação de deficitária, 

deve-se mencionar que nessa função encontram-se despesas de 29 órgãos, além 

da previdência, assistência e saúde. Também estão incluídos os benefícios 

previdenciários dos servidores públicos federais e militares, que não se subsumem 

ao Regime Geral da Previdência, mas, de certa forma, derivam de um encargo do 

Poder Público. Na realidade essa despesa deveria ser paga com verbas do 

orçamento fiscal, o que faz com que o orçamento da seguridade social fique inflado 

com despesas de natureza jurídica diversa.485 

No ano de 2011, o FNAS gerenciará, segundo a lei orçamentária 

mencionada, despesas estimadas em R$ 26.791.049.609,00, enquanto que ao 

Ministério de Combate à Fome caberá R$ 16.383.452.330,00.486 Isto quer dizer 

repasse automático do Fundo Nacional para os Fundos Estaduais, Municipais e do 

Distrito Federal para financiar os serviços - além do repasse de recursos específicos 

em cada esfera de governo, para projetos assistenciais relevantes.  

Faz parte da competência do Conselho Nacional de Assistência 

Social estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os programas anuais e plurianuais 

do Fundo Nacional de Assistência Social e divulgar, no Diário Oficial da União, todas 

as suas decisões, bem como as respectivas contas do Fundo (art. 18 da LOAS). 

Compete ao MDS a expedição dos atos normativos necessários à gestão do Fundo 

Nacional de Assistência Social (FNAS), de acordo com as diretrizes estabelecidas 

pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e elaborar e submeter ao 

Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), os programas anuais e plurianuais 

de aplicação dos recursos (art. 19 da LOAS). E, ainda, segundo o art. 28 da LOAS, 
___________________________________________________________________ 

485Evilásio Salvador relembra que “A Constituição de 1988 não incluiu a previdência do(a) servidor 
público no capítulo específico que trata da seguridade social. Ao contrário, o assunto encontra-se no 
Título III (Da Organização do Estado), principalmente em seu Capítulo VII (Da Administração Pública), 
Seção II (Dos Servidores Públicos). Com isso, a União transferiu para a responsabilidade do 
orçamento da seguridade social um estoque de gastos com aposentadorias e pensões de 
servidores(as) públicos federais, que deveriam ser honrados pelo caixa do orçamento fiscal.” 
SALVADOR. Evilásio. Quem financia e qual o destino dos recursos da seguridade social no Brasil? 
In: Dignidade e Direitos – Seguridade Social como Direito Universal – Relatório da Cidadania nº 11. 
Coord. Fernanda Rio de Janeiro: IBASE, 2007, p. 88. 
486Lei 12.381, vol. I, Anexo I, Inciso VII – LDA-2011 – Quadro 7 – Despesas dos Orçamentos Fiscais e 
da Seguridade Social por Poder, Órgão, Unidade Orçamentária, Fontes de Recursos e Grupos de 
Natureza de Despesa, p. 281. 
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cabe ao órgão da Administração Pública, responsável pela coordenação da Política 

de Assistência Social, nas 3 (três) esferas de governo, gerir o Fundo de Assistência 

Social, sob orientação e controle dos respectivos Conselhos de Assistência Social. 

Portanto, as verbas dos FNAS passam tanto pela análise do CNAS, quanto do MDS, 

em relação aos programas e aplicação, além da gestão compartilhada.   

Para receberem as verbas federais, os Estados e os Municípios 

precisam se cadastrar, bem como cadastrar as entidades assistenciais e alimentar 

as informações básicas do banco de dados no SIAFAS – Sistema de 

Acompanhamento Físico e Financeiro das Ações de Assistência Social. As 

informações se reportam ao cadastro de entidades, planos de ação, metas e 

cronograma dos valores despendidos. Todo repasse dos valores do poder público é 

feito por intermédio desse sistema de acompanhamento. 

Muito mais poderia ser aplicado na assistência social para ampliação 

do sistema se o governo federal não se utilizasse da Desvinculação das Receitas 

para a União – DRU –, criada como medida preparatória do Plano Real, com a 

denominação de Fundo de Emergência, para viger provisoriamente de 1994-1995, 

mas que acabou ganhando nova roupagem em 1996, pela Emenda Constitucional nº 

17 e uma nova denominação: FEP – Fundo de Estabilização Fiscal. Em 2000, 

assumiu a denominação atual, em razão da EC nº 27/2000, alterados posteriormente 

pela EC 42/2003 e EC 56/2007, que estendeu seus efeitos até o ano de 2011.487 

Neste ano entrará em pauta novamente no Congresso Nacional, e provavelmente 

será prorrogada até o ano de 2015. 

___________________________________________________________________ 

487Art. 76 do ADCT: É desvinculado de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2011, 20% 
(vinte por cento) da arrecadação da União de impostos, contribuições sociais e de intervenção no 
domínio econômico, já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e 
respectivos acréscimos legais. (Redação dada pela EC nº 56, de 2007). 
§ 1º O disposto no caput deste artigo não reduzirá a base de cálculo das transferências a Estados, 
Distrito Federal e Municípios na forma dos arts. 153, § 5º; 157, I; 158, I e II; e 159, I, a e b; e II, da 
Constituição, bem como a base de cálculo das destinações a que se refere o art. 159, I, c, da 
Constituição. (Redação dada pela EC nº 42, de 19.12.2003). 
§ 2º Excetua-se da desvinculação de que trata o caput deste artigo a arrecadação da contribuição 
social do salário-educação a que se refere o art. 212, § 5º, da Constituição. (Incluído pela EC nº 27, 
de 2000). 
§ 3º Para efeito do cálculo dos recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino de que trata 
o art. 212 da Constituição, o percentual referido no caput deste artigo será de 12,5 % (doze inteiros e 
cinco décimos por cento) no exercício de 2009, 5% (cinco por cento) no exercício de 2010, e nulo no 
exercício de 2011. (Incluído pela EC nº 59, de 2009). 
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A DRU é um mecanismo, que permite ao Governo Federal utilizar 

20% de toda a receita federal da seguridade social, segundo seu critério de 

discricionariedade e conveniência e, por esta razão, existe um desvio de verbas 

institucional permitido.  

Segundo a ANFIP, foram drenados da Seguridade, em bilhões, em 

2005: R$ 33.724,3; em 2006: R$ 34.990,8; em 2007: R$ 39.976,5; em 2008: R$ 

39.295,4 e em 2009: R$ 38.775,30, totalizando R$ 186.762,3 bilhões.488 É 

necessário que se rediscuta, urgentemente, os efeitos dessa desvinculação em 

relação à Seguridade Social, pois são recursos que deixam de ser aplicados em 

benefícios ou infraestrutura da seguridade, para terem destinos diversos como, por 

exemplo, o pagamento dos credores da União, segundo critério discricionário do 

administrador, postura criticada pela própria ANFIP489 e pelo IPEA490. 

Ainda teremos um longo caminho a percorrer, pois devemos incluir 

aqueles que são extremamente pobres, ampliar progressivamente para amparar os 

necessitados acima de ¼  salário mínimo até ½ salário mínimo, que estejam fora do 

sistema previdenciário brasileiro. Sabemos que além dos benefícios que transferem 

renda, a assistência social ampara aqueles que estão em situação de 

vulnerabilidade de direitos, como abandono, violência e trabalho infantil, medidas 

socioeducativas para jovens, violência para com as mulheres, abrigagem e 

moradores em situação de rua. É um vasto campo que necessita ser ampliado e 

implementado, por meio das políticas públicas. 

 

4.2.4 Expansão do Benefício de Prestação Continuada 

Após esse panorama genérico financeiro-orçamentário da 

assistência social, não é nossa intenção analisarmos todos os programas e 

benefícios assistenciais, por fugir do escopo desse trabalho. Como corte 
___________________________________________________________________ 

488ANFIP. Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Análise da 
Seguridade Social 2009/Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil e 
Fundação ANFIP de Estudos da Seguridade Social. Brasília: ANFIP, julho 2010, p. 86. 
489ANFIP. Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Análise da 
Seguridade Social 2009/Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil e 
Fundação ANFIP de Estudos da Seguridade Social. Brasília: ANFIP. julho 2010, p. 15. 
490IPEA. Uma análise da carga tributária bruta e das transferência de assistência e previdência no 
Brasil, no período de 1995-2009: evolução, composição e suas relações com a regressividade e a 
distribuição de renda. Texto para Discussão nº 1464. Janeiro 2010, Brasilia: IPEA, p. 21. 



 

 

metodológico, analisaremos

principais: benefício de prestação continuada

A Tabela abaixo vai demonstrar a progressiva aplicação de recursos 

federais na expansão do BPC, no período de 2002 até 2011.

Tabela 4: A evolução do benefício de prestação

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

ANO DEFICIENTE IDOSO 

 2000 806.720 403.207 

 2001 870.072 469.047 

2002 976.257 584.597 

2003 1.036.365 664.875 

2004 1.127.849 933.164 

2005 1.211.761 1.065.604 

2006 1.293.645 1.183.840 

2007 1.385.107 1.295.716 

2008 1.510.682 1.423.790 

2009 1.625.625 1.541.220 

2010 1.778.345 1.623.196 

2011 1.844.521 1.657.083 

(*) Executado até junho de 2011
 

Fonte: MDS-MDS em números. Elaboração própria

Podemos verificar que

ampliação do número de beneficiários, conforme se percebe 

pois, sem recursos não haveria a expansão do BPC. O número de deficientes

atendidos atualmente, ao contrário dos anos iniciais

idosos.  

Observamos que os idosos saltaram de 

664.875, em 2003.  Em 2004 houve um salto quantitativo para 933.164, um aumento 

de 40,35% (relação ao an

emos apenas os dados relacionados aos dois programas 

principais: benefício de prestação continuada e bolsa família.  

A Tabela abaixo vai demonstrar a progressiva aplicação de recursos 

federais na expansão do BPC, no período de 2002 até 2011. 

Tabela 4: A evolução do benefício de prestação continuada e dos valores executados

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA  VALORES EXECUTADOS

TOTAL  R$ DEFICIENTE R$ IDOSO 

1.209.927  - - 

1.426.126  - - 

1.560.854  2.176.399.854,00 1.251.700.370,00

1.701.240  2.790.381.784,00 1.742.839.724,00

2.061.013  3.300.027.494,00 2.514.255.524,00

2.277.365  4.054.094.729,00 3.469.766.715,00

2.477.485  5.112.542.025,00 4.606.245.556,00

2.680.823  5.987.030.235,00 5.561.314.689,00

2.934.472  7.110.730.320,00 6.675.058.372,00

3.166.845  8.638.336.138,00 8.221.076.468,00

3.401.541  10.421.254.104,00 9.682.778.924,00

3.501.604  5.900.488.084,00 5.345.756.941,00

Executado até junho de 2011. Fonte: MDS-MDS em números - Elaboração própria      

 
MDS em números. Elaboração própria 

Podemos verificar que, em razão da evolução orçamentária

ampliação do número de beneficiários, conforme se percebe 

não haveria a expansão do BPC. O número de deficientes

atendidos atualmente, ao contrário dos anos iniciais, é proporcional ao número de 

Observamos que os idosos saltaram de 403.207

, em 2003.  Em 2004 houve um salto quantitativo para 933.164, um aumento 

de 40,35% (relação ao ano anterior), ou seja, 268.289 saíram da linha da extrema 
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s aos dois programas 

A Tabela abaixo vai demonstrar a progressiva aplicação de recursos 

continuada e dos valores executados 

VALORES EXECUTADOS 

 R$ TOTAL 

     2.001.468.219,00 

      2.694.021.512,00 

1.251.700.370,00 3.428.100.225,00 

1.742.839.724,00 4.533.221.508,00 

2.514.255.524,00 5.814.483.018,00 

3.469.766.715,00 7.523.861.444,00 

4.606.245.556,00 9.718.787.581,00 

5.561.314.689,00 11.548.344.925,00 

6.675.058.372,00 13.785.788.691,00 

8.221.076.468,00 16.859.412.606,00 

9.682.778.924,00 20.104.033.027,00 

5.345.756.941,00 *11.246,245.025,00 

Elaboração própria       

 

em razão da evolução orçamentária, houve a 

ampliação do número de beneficiários, conforme se percebe nos gráficos acima, 

não haveria a expansão do BPC. O número de deficientes 

é proporcional ao número de 

403.207, em 2000, para 

, em 2003.  Em 2004 houve um salto quantitativo para 933.164, um aumento 

o anterior), ou seja, 268.289 saíram da linha da extrema 
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pobreza. Como houve o programa eleitoral em 2002 e o ataque à pobreza foi 

destaque da campanha presidencial, a propaganda eleitoral gratuita ajudou a 

consolidar a inserção desses indivíduos e a divulgar os programas. No ano de 2003 

iniciou-se o mandato e, em 2004 implantou-se o programa Bolsa Família, atendendo 

as famílias de baixa renda, o que também deve ter contribuído para a expansão 

numérica.  

A publicação do Estatuto do Idoso - Lei nº 10.741, em 1º de outubro 

de 2003 também foi um marco importante, pois determina que o idoso goza de todos 

os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 

integral de que trata esta Lei, assegurando-lhe, por lei, ou por outros meios, todas as 

oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu 

aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e 

dignidade (art. 1º).  

A cada ano foram incluídos mais idosos, em homenagem ao 

princípio da progressividade, e pode ser constatado que até junho do ano de 2011, 

1.253.873 idosos haviam sido incorporados ao benefício. O motivo de tal expansão 

se deve ao acesso ter sido franqueado aos necessitados, a instalação e a ampliação 

dos CRAS491 e o CREAS492, nas diversas regiões brasileiras ao longo desse período 

e a operacionalização ser feita pelo INSS, que é detentora de grande estrutura em 

todo o território nacional. Com o envelhecimento da população, a tendência é que o 

número de idosos ultrapasse a dos deficientes493.  

Não obstante o avanço ainda são encontrados idosos, fora da 

proteção estatal. O IBGE noticiou, no Censo de 2010, a existência de 554.558 

idosos, com idade de 65 anos ou mais, vivendo com rendimento na faixa de R$ 1,00 

a 70,00 reais.494 Será um desafio a ser vencido incluir esses cidadãos, uma vez que 

___________________________________________________________________ 

491Em 2004 havia 901 CRAS: em 2005: 1978; 2006 – 2232: 2007 – 4195; 2008 – 5142; 2009 – 5797; 
2010 - 6763, passando para 7657, no ano de 2011, segundo dados constantes na Secretaria de 
Avaliação e Gestão da Informação- SAGI- MDC. In  
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/simulacao/layout/teste/miv_novo.php. Acesso em: 05.06.2011. 
492Apenas foram implantados em 2008, com um número de 982, subindo para 2155, em 2011. In 
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/simulacao/layout/teste/miv_novo.php . Acesso em: 05.06.2011. 
493O IBGE aponta que no período de 1999 a 2009, o peso relativo dos idosos no conjunto da 
população passou de 9,1% para 11,3%, IBGE - Síntese de Indicadores sociais: uma análise das 
condições de vida da população brasileira: 2010. IBGE. Coordenação de População e Indicadores 
Sociais. Rio de Janeiro: IBGE, 2010, p. 193. 
494Tabela 10 - População residente em domicílios particulares permanentes sem rendimento domiciliar 



 

 

os mesmos não se cadastraram nos CRAS, o que fará com que haja uma 

mobilização comandada pelas prefeituras locais, para a detectação e inserção no 

sistema assistencial. 

Apenas para menc

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

composta de 190.732.694 pessoas, divididas nas 

– 15.865.678; Nordeste 

Região Centro-Oeste, com 14.050.340.

Seguindo essa distribuição populacional, as 

percebem o benefício de prestação continuada, não estão distribuídas 

igualitariamente no Brasil. Foi feita uma divisã

região que ainda necessita de esforços reiterados. Com esse objetivo foi elaborado 

o gráfico abaixo. 

Fonte: Censo IBGE – 2010 – Elaboração própria

Quando analisamos o percentual dos que percebem o BPC

(pessoas que percebem até ¼ do salário mínimo (idosos, acima de 65 anos ou 

deficientes, com incapacidade laboral)) 

região, comprovamos que a região que menos têm beneficiários é a Sul (3,79%), 

seguida da Sudeste (4,00%). O Centro

percebendo o benefício. A região norte tem 8.69% pessoas e a pior região, ou seja, 

aquela a que se destinam maiores recursos é a nordeste, com 12,68% da 

população, sendo a mais auxiliada pelo Estado. 

____________________________
 

per capita e com rendimento de 1 a 70 reais,
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/resultados_preliminares/preliminar_tab
_adic_uf_zip.shtm, acessível em 05.06.2011
495 http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/preliminar_tab_adic_zip.shtm
acessível em 05.06.2011. 

os mesmos não se cadastraram nos CRAS, o que fará com que haja uma 

mobilização comandada pelas prefeituras locais, para a detectação e inserção no 

Apenas para mencionar, no censo de 2010 foram divulgados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE que a população brasileira é 

composta de 190.732.694 pessoas, divididas nas 05 (cinco) regiões, a saber: Norte 

15.865.678; Nordeste – 53.078.137; Sudeste – 80.353.724; Sul 

Oeste, com 14.050.340.495 

Seguindo essa distribuição populacional, as 3.501.604

percebem o benefício de prestação continuada, não estão distribuídas 

igualitariamente no Brasil. Foi feita uma divisão, por região, para observarmos qual a 

região que ainda necessita de esforços reiterados. Com esse objetivo foi elaborado 

Elaboração própria 

Quando analisamos o percentual dos que percebem o BPC

ercebem até ¼ do salário mínimo (idosos, acima de 65 anos ou 

deficientes, com incapacidade laboral)) em relação à população da respectiva 

região, comprovamos que a região que menos têm beneficiários é a Sul (3,79%), 

seguida da Sudeste (4,00%). O Centro-Oeste tem 5,19% de idosos e deficientes 

percebendo o benefício. A região norte tem 8.69% pessoas e a pior região, ou seja, 

aquela a que se destinam maiores recursos é a nordeste, com 12,68% da 

população, sendo a mais auxiliada pelo Estado.  

________________________________________________________________

per capita e com rendimento de 1 a 70 reais,
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/resultados_preliminares/preliminar_tab

, acessível em 05.06.2011. 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/preliminar_tab_adic_zip.shtm

202 

os mesmos não se cadastraram nos CRAS, o que fará com que haja uma 

mobilização comandada pelas prefeituras locais, para a detectação e inserção no 

o censo de 2010 foram divulgados pelo 

IBGE que a população brasileira é 

5 (cinco) regiões, a saber: Norte 

80.353.724; Sul – 27.384.815 e 

3.501.604 pessoas, que 

percebem o benefício de prestação continuada, não estão distribuídas 

o, por região, para observarmos qual a 

região que ainda necessita de esforços reiterados. Com esse objetivo foi elaborado 

 

Quando analisamos o percentual dos que percebem o BPC 

ercebem até ¼ do salário mínimo (idosos, acima de 65 anos ou 

em relação à população da respectiva 

região, comprovamos que a região que menos têm beneficiários é a Sul (3,79%), 

te tem 5,19% de idosos e deficientes 

percebendo o benefício. A região norte tem 8.69% pessoas e a pior região, ou seja, 

aquela a que se destinam maiores recursos é a nordeste, com 12,68% da 

_______________________________________ 

per capita e com rendimento de 1 a 70 reais, in 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/resultados_preliminares/preliminar_tab

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/preliminar_tab_adic_zip.shtm, 
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A percepção do benefício do BPC melhorou a reduzir a 

desigualdade das regiões brasileiras e elevou o padrão de vida desses beneficiários. 

Em grande parte porque o montante percebido foi valorizado ao longo da década, 

em razão de vinculação ao salário mínimo, que recebeu reajustes reais, ano a ano, o 

que propiciou ganhos reais. Segundo a ANFIP, de 2003 a 2009, em razão da política 

de valorização do salário mínimo, adotada pelo governo federal, foi assegurado o 

percentual de 44,9% de aumento real496, o que contribuiu para aumentar o poder 

aquisitivo daqueles que perceberam o benefício. Segundo o IPEA, o valor médio 

anual do salário mínimo real, deflacionando-se o valor nominal pelo INPC, cresceu 

de 1997 a 2007 o montante de 64,1%.497 Não podemos deixar de mencionar que o 

idoso ou o deficiente está inserido em um seio familiar, repercutindo os valores, em 

benefício econômico da família.  

Mas reitera-se, ainda existem idosos, desamparados, integrantes da 

pobreza, razão pela qual pleiteamos pela universalização na cobertura deste 

benefício, para contemplar aqueles que estão em extrema pobreza e, 

progressivamente, atender os que percebem entre ¼ a ½ salário mínimo, desde que 

preenchidos os requisitos exigíveis pela LOAS. 

Vamos analisar, a seguir, a expansão do programa Bolsa Família, 

para depois fazermos as ponderações sobre a distribuição de renda dos dois 

programas. 

4.2.5 Expansão do Bolsa Família 

Não vamos perder o foco que, quando esse programa foi iniciado em 

2004, ele consolidou outros programas assistenciais, que já vinham sendo 

transferidos à população carente. É um programa em que, o Poder Executivo 

deveria compatibilizar a quantidade de beneficiários com as dotações orçamentárias 

existentes (art. 6º, parágrafo único). Por essa razão, em vários documentos a 

Fundação IPEA se manifestou que esse programa não é um direito. Sergei Soares, 

___________________________________________________________________ 

496ANFIP. Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Análise da 
Seguridade Social 2009/Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil e 
Fundação ANFIP de Estudos da Seguridade Social. Brasília: ANFIP, julho 2010, 2010, p. 41. 
497IPEA. Uma análise da carga tributária bruta e das transferências de assistência e previdência no 
Brasil, no período de 1995-2009: evolução, composição e suas relações com a regressividade e a 
distribuição de renda. Texto para Discussão nº 1464. Janeiro 2010. Brasília: IPEA, p. 196. 
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Natália Satyro498 e outros, assim se posicionam. Vale a pena conhecer a posição 

que o coloca em situação emergencial, e por consequência, transitório. 

Transformar o PBF em renda mínima significaria abrir mão do seu 
caráter emergencial e de transição de apoio para que as famílias 
passem de um estado de pobreza ao de não pobreza. Ao mesmo 
tempo, a transformação em direito implicaria custo financeiro difícil 
de ser financiado, especialmente com o aumento da volatilidade 
financeira que se vê no mundo atual e futuro. Do lado sociopolítico, 
tal transformação depende de um amplo consenso que ainda não 
existe.499 

Não concordamos com a posição dos autores uma vez que, 

entendemos que as políticas públicas ligadas ao mínimo existencial, que já foram 

implantadas, integram a esfera de direitos do cidadão e o Estado não pode, 

aleatoriamente, retirar esse direito do cidadão sem ofertar outro em seu lugar. 

Enquanto o necessitado estiver na situação exigível pela lei e cumprir os requisitos, 

o programa deve ser mantido, é lógico, submetido à reserva do possível.  

Como não se pode aumentar os benefícios, sem obediência do 

princípio do custeio, esse programa limitou a transferência de renda às famílias que 

estivessem em grande vulnerabilidade, limitadas a até ½ salário mínimo, per capita, 

em obediência ao princípio da seletividade. 

Como fizemos com o BPC, analisaremos, também, a evolução do 

número de beneficiários do Bolsa Família, desde o seu nascedouro:  em 2003, eram 

3,6 milhões de famílias (32% da meta estipulada inicialmente); em 2004, 6,6 milhões 

de famílias (58% da meta); em 2005, 8,7 milhões de famílias (77% da meta); em 

2006, 11,0 milhões de famílias (100% da meta inicial); em 2007, 11,0 milhões de 

famílias; em 2008, 10,6 milhões de famílias. O governo estipulou uma nova meta, de 

modo que o programa pudesse atingir 13 milhões de famílias e uma nova expansão 

começou a ser feita. Em 2009, 12,4 milhões de famílias (96% da nova meta do 

programa). 500 Grande parte desse crescimento deve-se a criação do Sistema de 

___________________________________________________________________ 

498SOARES, Sergei. SATYRO, Natália e outros. O programa bolsa família: desenho institucional e 
possibilidades futuras. In Bolsa Família 2003-2010: avanços e desafio. Vol. 1. Org. Jorge Abrahão de 
Castro, Lúcia Modesto. Brasília: Ipea, 2010, p. 32. No mesmo sentido Amélia Cohn. In O PBF e Seu 
Potencial Como Política De Estado. In Bolsa Família 2003-2010: avanços e desafio. Vol. 2. Org. 
Jorge Abrahão de Castro, Lúcia Modesto. Brasília: IPEA. 2010, p. 225. 
499SILVA, José Graziano da; TAVARES, Lucas. Sobre o futuro do bolsa família. In Bolsa Família 
2003-2010: avanços e desafios. Vol. 2. Org. Jorge Abrahão de Castro, Lúcia Modesto. Brasília: IPEA. 
2010, p. 256. 
500Nota nº 14: COTTA, Tereza Cristina; PAIVA, Luis Henrique. O Programa Bolsa família e a proteção 



 

205 
 

Gestão do Programa Bolsa Família e o recadastramento das famílias, realizado em 

2009, para eliminar as fraudes, que porventura houvesse. 

Na Secretaria Nacional de Renda e Cidadania consta que as 

famílias pobres, até dezembro de 2010, amparadas pelo Bolsa Família, são  

12.995.195501, o que representa estatisticamente 6,81% do montante global da 

população brasileira (190.732.694 pessoas), embora existam 22.231.781 famílias 

cadastradas no sistema do Cadastro único, com renda mensal, per capita, de até ½ 

salário mínimo, representando 10,91%. Ou seja, em dezembro de 2010 foram 

amparadas 12.944.676 (99.61%) famílias, em relação à estimativa inicial, mas ainda 

existe um contingente muito grande de famílias pobres, para serem atendidas.  Se 

multiplicarmos por 4,2502, que é o número médio de pessoas nos arranjos familiares, 

residentes em domicílios particulares, nessa faixa de renda mensal (¼ do salário 

mínimo), teremos 54.367.639 pessoas, vivendo com os recursos do Bolsa Família e  

Encontramos ainda nesse mesmo banco de dados, que existem 

17.204.256 famílias503, com renda per capita mensal de até R$140,00 (cento e 

quarenta reais), valor bem superior aos beneficiados do programa. Nem todos foram 

contemplados, pois embora se encontrem na faixa da pobreza (e não da extrema 

pobreza), é necessário, além do requisito monetário, ter filhos em idade de 0 a 17 

anos. Se multiplicarmos por 3,7504, que é o número médio de pessoas nos arranjos 

familiares, residentes em domicílios particulares, nessa faixa de renda mensal (¼ do 

salário mínimo), teremos 63.655.747 pessoas, vivendo com até ½ salário mínimo. 

Contudo, mesmo com esses dados, é assustador sabermos que 

10,91% do contingente da população brasileira sobrevivem com ½ salário mínimo, e 

que desse montante, apenas 6,81% percebem o benefício do bolsa-família. 

___________________________________________________________________ 
 

social no Brasil. In Bolsa família 2003-2010: avanços e desafios. Organizadores: Jorge Abrahão de 
Castro, Lúcia Modesto. Vol. 1.  Brasília: IPEA, 2010, p.62. 
501Vide site 
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/ascom/index.php?cut=aHR0cDovL2FwbGljYWNvZXMubWRzLmdvd
i5ici9zYWdpL2FzY29tL3NlbmFyYw==&loc=mdsSenarc. Acesso em 09.05.2011. 
502IBGE - Síntese de Indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira: 
2010. IBGE. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Rio de Janeiro: IBGE. 2010, p. 111. 
503Em torno de 63.655.747 pessoas, pois o número médio de pessoas que vivem no mesmo domícílio, 
para essa faixa é, segundo o IBGE, de 3,7 pessoas in IBGE - Síntese de Indicadores sociais: uma 
análise das condições de vida da população brasileira: 2010. IBGE. Coordenação de População e 
Indicadores Sociais. Rio de Janeiro: IBGE. 2010, p. 111. 
504IBGE - Síntese de Indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira: 
2010. IBGE. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Rio de Janeiro: IBGE. 2010, p. 111. 
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Pesquisando no site do MDS encontramos em “MDS em números”, 

na data de 08.08.2011, no relatório de julho/2011, do programa do Bolsa Família. Os 

dados que o Relatório aponta são: o programa atualmente atende 12.952.039 

famílias, de um montante de 21.095.932 famílias cadastradas e com um montante 

repassado de R$ 9.500.099.093,60.505 Afirma o relatório que com esse número total 

de famílias atendidas, alcançou-se 99,67% das famílias, que viviam em extrema 

pobreza, cumprindo-se, assim, a primeira meta estipulada para o Desenvolvimento 

do 3º Milênio, que apenas deveria ser alcançada em 2015 (redução em 50% da 

proporção das pessoas vivendo em extrema pobreza, relativas ao período de 1990 a 2015).506 

Temos de esclarecer que esses dados estão calcados em elementos 

fornecidos pelo PNAD (Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílio507) de 2006. O 

MDS continua se utilizando desses dados divulgados pelo PNAD de 2006, embora 

exista a disponibilização de dados pelo PNAD, nos anos de 2007 a 2009 (em razão 

do IBGE ter se dedicado integralmente ao censo no ano de 2010. Não houve coleta 

de dados pelo PNAD, nesse ano). Com a utilização de dados mais atuais vamos 

perceber que o universo de pessoas desprotegidas é ainda maior que aquele 

entabulado em 2006 e, por essa razão, as metas necessitam ser modificadas. 

De 2006 a 2010 a população cresceu e o IBGE mensurou esse 

aumento e publicou os dados preliminares em seu site, nos Resultados Preliminares 

do Universo, resultados ainda não estão completos, uma vez que os técnicos ainda 

vão manipular os dados e fazer a relação aos programas assistenciais do BPC e do 

Bolsa Família, segundo cronograma próprio. Somente após tal publicação é que 

saberemos, exatamente, se entre as pessoas em extrema pobreza  existe algum 

membro familiar percebendo o BPC ou o Bolsa Família. Vamos trabalhar com os 

dados já postados. Esse órgão divulgou o percentual da população classificada de 

extrema pobreza (conceituados de indigentes no PNAS), em inúmeras Tabelas 

adicionais, postadas no site do IBGE – Censo de 2010, Tabelas por UF - Grupo 1 - 

rendimento domiciliar per capita até R$ 70,00 - com filtro de restrições. 

___________________________________________________________________ 

505Disponível em: 
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/ascom/index.php?cut=aHR0cDovL2FwbGljYWNvZXMubWRzLmdvd
i5ici9zYWdpL2FzY29tL2dlcmFyL2luZGV4LnBocA==&def=v.Acesso em 15.06.2011. 
506Disponível em: http://www.pnud.org.br/milenio Acesso em 10.05.2011. 
507Não houve a pesquisa no ano de 2010, em razão dos trabalhos realizados para a coleta do Censo 
2010. 
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Dentre as 26 tabelas postadas, nos chamou a atenção a Tabela 10 - 

População residente em domicílios particulares permanentes sem rendimento 

domiciliar per capita e com rendimento de R$ 1 a 70 reais508. Encontramos 

16.267.197 pessoas que ainda percebem rendimentos de até R$ 70,00 (setenta 

reais) mensais, estando à margem dos benefícios estatais.  

A partir dos dados do IBGE foram elaboradas as tabelas 5 a 7.  

 

 

 

Fonte: IBGE, Universo preliminar do Censo Demográfico. 2010  - (*) Dados extraídos da Síntese dos Indicadores 
Sociais – uma análise das condições de vida da população brasileira. Rio de Janeiro: IBGE. 2010, p.111 e 180.  
Elaboração: própria 

 

___________________________________________________________________ 

508 IBGE - Resultados Preliminares do Universo: site:  
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/preliminar_tab_adic_zip.shtm. Acesso 
em: 11.05.2011. 

Tabela 5:  População em extrema pobreza em face da situação por domicílio, por 
unidade da federação 

 
*Nº médio 

de 
pessoa 

na família 

*Pessoas 
de 0 a 

17 anos 
(1000) 

ESTADO (1) Até R$ 
70,00 (2) Habitantes  (1):(2) (1):(T) 

Acre 133.410 732.793 18,2% 0,82% 5,1 28,3 

Alagoas 633.650 3.120.922 20,3% 3,90% 4,4 41,0 

Amapá 82.924 668.689 12,4% 0,51% 5,3 23,6 

Amazonas 648.694 3.480.937 18,6% 3,99% 4,8 23,3 

Bahia 2.407.990 14.021.432 17,2% 14,80% 4,2 34,1 

Ceará 1.502.924 8.448.055 17,8% 9,24% 4,1 35,7 

Distrito Federal 46.588 2.562.963 1,8% 0,29% 4,4 8,1 

Espírito Santo 144.885 3.512.672 4,1% 0,89% 4,1 14,2 

Goiás 215.975 6.004.045 3,6% 1,33% 4,0 10,6 

Maranhão 1.691.183 6.569.683 25,7% 10,40% 4,4 35,7 

Mato Grosso 174.783 3.033.991 5,8% 1,07% 4,0 11,2 

Mato Grosso do Sul 120.103 2.449.341 4,9% 0,74% 3,9 12,4 

Minas Gerais 909.660 19.595.309 4,6% 5,59% 4,2 15,1 

Pará 1.432.188 7.588.078 18,9% 8,80% 4,6 27,7 

Paraíba 613.781 3.766.834 16,3% 3,77% 4,2 34,6 

Paraná 306.638 10.439.601 2,9% 1,89% 4,2 9,2 

Pernambuco 1.377.569 8.796.032 15,7% 8,47% 4,2 35,1 

Piauí 665.732 3.119.015 21,3% 4,09% 4,0 37,9 

Rio de Janeiro 586.585 15.993.583 3,7% 3,61% 4,3 9,4 

Rio Grande do Norte 405.812 3.168.133 12,8% 2,49% 3,8 29,4 

Rio Grande do Sul 306.651 10.695.532 2,9% 1,89% 4,3 10,9 

Rondônia 121.290 1.560.501 7,8% 0,75% 4,5 19,3 

Roraima 76.358 451.227 16,9% 0,47% 4,6 19,2 

Santa Catarina 102.672 6.249.682 1,6% 0,63% 4,5 4,7 

São Paulo 1.084.402 41.252.160 2,6% 6,67% 4,2 7,0 

Sergipe 311.162 2.068.031 15,0% 1,91% 4,1 34,4 

Tocantins 163.588 1.383.453 11,8% 1,01% 4,4 20,8 
Brasil (T)16.267.197 190.732.694 8,5% 0,82% 4,2 19,3 



 

 

Na Tabela nº 5 

em extrema pobreza, em relação ao número total dos habitantes de cada Estado. 

Além disso, vamos averiguar o percentual dessa composição populacional.  A 

dessas tabelas iremos constatar qual o Estado que apresenta maior quantidade de 

pessoas nessas condições.

Em relação à sua própria população, o

pobre de nosso país, com população de 6.574.789 pessoas, dos quais 1.691.183 

(25,7%) vivem com até R$

com maior densidade populacional,

vivem com esse mesmo valor, 

indigentes509. 

O Estado com meno

valor, é o de Santa Catarina

(1,6%) vivem na extrema pobreza, seguido pelo Distrito Federal, com apenas 1,8%.

Podemos comparar a proporção dessa população com 

Gráfico 4: Comparativo entre os Estados das quantidades de pessoas que vivem em extrema 
pobreza x população do respectivo Estado

Fonte: IBGE, Universo preliminar do Censo Demográfico. 2010.  Elaboração: própria

 

A Tabela 6 mostra a distribuição das pessoas que estão em extrema 

pobreza, em face da população brasileira, por região, apurada pelo Censo de 2010. 

________________________________________________________

509Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/preliminar_tab_adic_zip.shtm
em: 15.06.2011 
 

Na Tabela nº 5 acima, vamos visualizar a distribuição da população 

em extrema pobreza, em relação ao número total dos habitantes de cada Estado. 

Além disso, vamos averiguar o percentual dessa composição populacional.  A 

dessas tabelas iremos constatar qual o Estado que apresenta maior quantidade de 

pessoas nessas condições. 

Em relação à sua própria população, o Estado do Maranhão é 

, com população de 6.574.789 pessoas, dos quais 1.691.183 

(25,7%) vivem com até R$ 70,00 (setenta reais) por mês. O Estado 

com maior densidade populacional, tem 41.262.199 pessoas e, 

vivem com esse mesmo valor, representando 2,6% do montante total de 

O Estado com menor volume populacional, sobrevivendo com esse 

o de Santa Catarina que, dos seus 6.248.436 habitantes

(1,6%) vivem na extrema pobreza, seguido pelo Distrito Federal, com apenas 1,8%.

Podemos comparar a proporção dessa população com a população total do Estado.

Comparativo entre os Estados das quantidades de pessoas que vivem em extrema 
pobreza x população do respectivo Estado. 

Universo preliminar do Censo Demográfico. 2010.  Elaboração: própria

A Tabela 6 mostra a distribuição das pessoas que estão em extrema 

pobreza, em face da população brasileira, por região, apurada pelo Censo de 2010. 

________________________________________________________

Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/preliminar_tab_adic_zip.shtm
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, vamos visualizar a distribuição da população 

em extrema pobreza, em relação ao número total dos habitantes de cada Estado. 

Além disso, vamos averiguar o percentual dessa composição populacional.  A partir 

dessas tabelas iremos constatar qual o Estado que apresenta maior quantidade de 

Estado do Maranhão é o mais 

, com população de 6.574.789 pessoas, dos quais 1.691.183 

70,00 (setenta reais) por mês. O Estado de São Paulo, 

e, destas, 1.084.402, 

do montante total de 

sobrevivendo com esse 

habitantes, apenas 102.672 

(1,6%) vivem na extrema pobreza, seguido pelo Distrito Federal, com apenas 1,8%.  

a população total do Estado. 

Comparativo entre os Estados das quantidades de pessoas que vivem em extrema 

 

Universo preliminar do Censo Demográfico. 2010.  Elaboração: própria 

A Tabela 6 mostra a distribuição das pessoas que estão em extrema 

pobreza, em face da população brasileira, por região, apurada pelo Censo de 2010. 

___________________________________________________________________ 

Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/preliminar_tab_adic_zip.shtm. Acesso 
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Também, mostra o percentual entre a população de cada região e a população total 

e a situação por domicílio: urbano e rural, percentualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE, Universo preliminar do Censo Demográfico. 2010.  Elaboração: própria 

Analisando as três tabelas podemos concluir que: o número total de 

pessoas em extrema pobreza está concentrado em duas regiões: Norte (16%) e 

Nordeste (59%). O Centro-Oeste e o Sul apresentam apenas 4% do montante total, 

respectivamente. No Sudeste encontramos 17%, que correspondem a 1,43% da 

população total brasileira.  

Se analisarmos apenas os dados do Estado de São Paulo, 

observaremos que, embora ele detenha apenas 2,6% - um percentual pequeno - de 

pessoas em extrema pobreza, em relação aos outros, por ser o Estado mais 

populoso do Brasil, acaba se tornando o sexto mais problemático (primeiro entre o 

Sul e o Sudeste. Em primeiro lugar está a Bahia (14,80%); depois o Maranhão 

(10,40%), seguido do Pará (8,80%), todos eles integrantes do bloco norte/nordeste 

brasileiro. Será necessário criar projetos que prestigiem o Estado de São Paulo, 

principalmente porque nesse Estado, a grande concentração das pessoas se 

encontra na área urbana: 95,9%.511 

Fazendo uma paralelo com a execução do Bolsa Família, em junho 

de 2010, no site do MDS, pudemos averiguar que o Estado do Maranhão tem 

902.979 famílias sendo beneficiadas pelo programa, de um universo de 1.118.581 

___________________________________________________________________ 

510Os dados relacionados à população urbana e rural podem ser encontrados no site do IBGE: em 
Tabelas Adicionais - Tabelas por UF - Grupo 1 - rendimento domiciliar per capita até R$ 70,00 - com 
filtro de restrições – Tabelas 7 e 7.1.2. in 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/resultados_preliminares/preliminar_tab
_adic_zip.shtm Acesso em 15.06.2011 
511Tabela 1.8 - População nos Censos Demográficos, segundo as Grandes Regiões, as Unidades da 
Federação e a situação do domicílio - 1960/2010, da Sinopse do Censo Demográfico 2010  

Tabela 6: Distribuição da População em extrema pobreza por Região e por 
situação de domicílio510.  

 Até R$ 70,00 Habitantes % %Urbano %Rural Percentual 

Brasil 16.267.197 190.732.694 8,5% 53,3 46,7 100% 

Norte 2.658.452 15.864.454 1,4% 43,6 56,4 16% 

Nordeste 9.609.803 53.087.950 5,0% 47,5 52,5 59% 

Sudeste 2.725.532 80.364.410 1,4% 78,7 21,3 17% 

Sul 715.961 27.386.891 0,4% 61,1 38,9 4% 

Centro-Oeste 557.449 14.058.097 0,3% 66,9 33,1 4% 
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famílias pobres cadastradas.512. São Paulo tem 1.445.140 famílias pobres no perfil 

do programa, mas apenas 1.200.499 percebem o benefício. A estimativa de famílias 

pobres no perfil cadastro único é de 3.188.926 famílias (uma cobertura atual em 

37,65%, em relação ao PNAD de 2006). 

Do número global em extrema pobreza 9.609.803 pessoas (59,1% 

no campo e 43,6% em área urbana) têm seus domicílios em solo nordestino, ou 

seja, 18% de toda a região nordestina estão em situação de risco social. As duas 

regiões mais pobres concentram 12.268.255 pessoas indigentes, que representam 

6,43% da concentração total brasileira. 

O IBGE também trabalhou com o indicador “idade”. Para essa 

função e ainda relacionada a essa faixa – até R$ 70,00, o Censo afirma: as crianças 

de 0 a 04 anos somam 1.953.646; as crianças/jovens de 5 a 14 anos: 4.533.901 e os 

adolescentes de 15 a 17 anos: 1.173.007, o que nos dá um montante total de 

7.660.554 crianças513. Esse valor corresponde a 47% das pessoas, que vivem em 

extrema pobreza. Os idosos, acima de 65 anos perfazem um total de 554.558 

pessoas, ou seja, 3,4% do montante total de pessoas que ainda estão em extrema 

pobreza. 

Ou seja, ainda encontramos milhões de pessoas fora dos programas 

assistenciais ou de transferência de renda. Sabemos que os programas devem se 

submeter à progressividade, mas a Constituição Federal determinou que fossem 

erradicadas de nosso país a fome e a miséria, bem como se diminuísse as 

desigualdades sociais e regionais. É necessária a ampliação progressiva desses 

programas de transferência para a erradicação da extrema pobreza de nosso país. 

 

___________________________________________________________________ 

512Disponível em: 
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/ascom/index.php?cut=aHR0cDovL2FwbGljYWNvZXMubWRzLmdvd
i5ici9zYWdpL2FzY29tL2dlcmFyL2luZGV4LnBocA==&def=v Acessível em 05.06.2011. 
513Tabela 10 - População residente em domicílios particulares permanentes sem rendimento domiciliar 
per capita e com rendimento de 1 a 70 reais, in 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/resultados_preliminares/preliminar_tab
_adic_uf_zip.shtm Acessível em 05.06.2011. 
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4.3 A queda da desigualdade social 

Nesse período 1999-2010, muitos avanços foram feitos e metas 

foram atingidas, a começar a meta do milênio, de redução pela metade daqueles 

que se encontravam em extrema pobreza. Essa meta foi alcançada. 

Segundo Marcelo Cortes Neri, do Centro de Políticas Sociais da 

Fundação Getúlio Vargas, a renda per capita brasileira subiu 23,7%, já descontada a 

inflação, no período de 2001 a 2009. Por sua vez, a queda da pobreza, no período 

compreendido entre dezembro de 2002 a dezembro de 2010 foi de 50;64%.514 Essa 

renda só foi aumentada em razão das implantações de programas de transferências de 

renda.  

Corroborando a posição da FGV, o IPEA faz a seguinte afirmação:  

O maior multiplicador do PIB e da renda das famílias pertence ao 
programa Bolsa Família (PBF). Para cada R$1,00 gasto no programa 
do Bolsa Família, o PIB aumentará em R$1,44 e a renda das famílias 
em 2,25%, após percorrido todo o circuito de multiplicação de renda 
na economia. Isso prova que o programa gera mais benefícios 
econômicos do que custa e este benefício é 2 (duas) vezes maior 
que o benefício gerado pelo pagamento de juros sobre a dívida 
pública.515 

Com a transferência pelo BF ou pelo BPC, as pessoas melhoraram 

seu nível de vida. Mas isso não impede que esses programas recebam críticas, no 

sentido de que o Estado gasta o dinheiro dos contribuintes, sem que haja retorno, 

principalmente para aqueles Estados que mais contribuem, em razão de sua alta 

densidade demográfica. Novamente, vamos nos socorrer de Estudos do IPEA - 

Comunicado 75, no qual afirmam: 

Sabemos que a multiplicação do PIB permite um aumento da 
arrecadação do governo na forma de impostos, taxas e contribuições 
sociais. O exercício realizado com a matriz de contabilidade social 
revelou que 56% do valor dos gastos sociais voltam para o caixa 
do tesouro, depois de percorrido todo o processo de multiplicação 
de renda que este mesmo gasto social. Ou seja, isso demonstra que 
o efeito de multiplicação do PIB permite um aumento das receitas do 
governo, fazendo com que parte do gasto social se pague no 
futuro.516 

___________________________________________________________________ 

514NERI, Marcelo Cortes. Desigualdade de Renda na Década. Coord. Marcelo Cortez Neri. São Paulo: 
FGC/CPS, 2011, p. 46. 
515IPEA. Gastos com a Política Social: Alavanca para o crescimento com distribuição de renda. 
Comunicado IPEA 75. Fevereiro 2011. Brasília: IPEA, p. 15. 
516IPEA. Gastos com a Política Social: Alavanca para o crescimento com distribuição de renda. 
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Além dos benefícios que as transferências realizam, mais da metade 

dos recursos voltam aos cofres públicos. Esses programas/benefícios garantem melhores 

condições de vida. Essa melhoria pode ser verificada quando são analisadas as taxas de 

mortalidade infantil. Segundo o IBGE, no Brasil, a taxa para menores de 5 anos de idade, 

em 1990, era de 56 por 1000 crianças; caindo para 22 por 1000, em 2008.517 A taxa da 

mortalidade infantil no Brasil, em geral, passou de 31,7%, em 2009 para 22,5%, em 

decorrência de melhores habitações, saneamento básico e a melhoria da saúde .518 

Ainda não atingimos a meta do milênio, nesse item – mortalidade infantil -, que é a 

redução do número de óbito, para menos de 18%, até 2015, mas a cada ano o 

percentual vem caindo.  

Na alimentação os programas também fizeram diferença: 

Em geral, as transferências de renda que beneficiam mais os pobres 
elevam mais o PIB e a renda das famílias. Isso porque pessoas mais 
pobres tendem a consumir quase toda a sua renda (não podem poupar) 
e a consomem com produtos de origem nacional (...).519 

Ou seja, as famílias passaram a consumir mais, a se alimentar melhor 

repercutindo, inclusive, no peso das crianças e na diminuição da taxa da mortalidade 

infantil, mencionada acima. 

Avaliam os técnicos do IPEA que, em 2001 havia no Brasil 27.463 

milhões de pessoas, vivendo em extrema pobreza e 60.903 milhões pobres, ou seja, 53% 

da população brasileira viviam com menos de ½ salário mínimo, per capita. Em 2005, 

esses números caíram para 20.267 milhões (11,3%) e 53.908 milhões (30,1%), 

respectivamente, totalizando 41% da população. Um decréscimo significativo de 11,6%, 

em razão do “o crescimento das políticas não contributivas de transferência de renda e a 

majoração do valor do salário mínimo, com impacto também nos valores dos benefícios 

previdenciários e assistenciais, contribuíram decisivamente para a queda desses 

indicadores.”520 

___________________________________________________________________ 
 

Comunicado IPEA 75. Fevereiro 2011. Brasília: IPEA, p. 11. 
517IBGE. Síntese de Indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira: 
2010. IBGE. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Rio de Janeiro: IBGE. 2010, p. 151. 
518IBGE. Síntese de Indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira: 
2010. IBGE. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Rio de Janeiro: IBGE. 2010, p. 32. 
519IPEA. Gastos com a Política Social: Alavanca para o crescimento com distribuição de renda. 
Comunicado IPEA 75. Fevereiro 2011. Brasília: IPEA, p. 12. 
520IPEA. Assistência Social e Segurança Alimentar. 13º Caderno Especial: Políticas Sociais - 
Acompanhamento e Análise-2007. Brasília: MDC-IPEA. ISSN 1518-4285. 2007, p. 82-84. 
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Também, segundo esse documento, em 1996 o grupo de crianças e 

adolescentes entre 10 e 14 anos que trabalhavam era de 15%; diminuindo essa 

proporção em 2005, para 7%.  Em relação às famílias com rendimento familiar de até ¼ 

de salário mínimo, em 1995 54,69% dos jovens estavam apenas estudando, em 2005 

este número passou para 75,07%521, provavelmente em razão do cumprimento das 

condicionalidades do programa do Bolsa Família. 

Observamos um avanço significativo em relação ao analfabetismo. 

Conforme demonstra o estudo “Evolução do analfabetismo e do analfabetismo funcional 

no Brasil - IPEA, no período de 2004-2009”, as novas gerações estão mais alfabetizadas. 

O autor dividiu por três faixas etárias, da seguinte forma: a) de 15 anos ou mais (recorte 

etário usado internacionalmente); b) faixa de 15 a 64 anos (faixa das pessoas produtivas) 

e de 65 anos ou mais. 

Analisando a primeira faixa, o autor concluiu que: para a Região Norte o 

número de analfabetos diminuiu em 5,1%; enquanto que para o Nordeste a taxa foi de 

8%. No Sudeste o total de analfabetos caiu em 6,6%, diferente do Sul, que foi de 4,9% e, 

por fim, no Centro-Oeste a taxa foi a menor do Brasil: 1,6%. A Fundação menciona que, 

embora tenha havido melhora significativa no Amapá e em Roraima, o contrário aconteceu 

em Santa Catarina e Mato Grosso, que aumentaram o número de analfabetos. 522 

O IPEA justifica que, em Mato Grosso, o aumento pode ter sido 

ocasionado em razão da migração populacional, uma vez que a população do Estado 

cresceu em 15,6% (a média brasileira foi de 9,8%). Para a segunda faixa etária houve 

uma baixa de 9,1% para 7,3%, o que corresponde à queda de quase 21%, ou seja, cerca 

de 1,5 milhões de pessoas deixaram de ser analfabetas. Uma queda menor observou-se 

na terceira faixa – reduziu-se de 34,4% para 30,8%. Nos Estados do Acre, Roraima e 

Santa Catarina, inversamente, ocorreu uma alta na taxa de analfabetismo. 523 

Em relação ao analfabetismo funcional a mesma tendência se 

observa: as regiões Norte (de 16,1% foi para 12,6%) e Nordeste (de 15% foi para 

12,4%), com uma queda acentuada, embora sejam portadoras das maiores 
___________________________________________________________________ 

521IPEA. Assistência Social e Segurança Alimentar. 13º Caderno Especial: Políticas Sociais - 
Acompanhamento e Análise-2007. Brasília: MDC-IPEA. ISSN 1518-4285. 2007, p. 82. 
522IPEA. Evolução do analfabetismo e do analfabetismo funcional no Brasil – período de 2004-2009. 
Comunicado IPEA nº 70. Dezembro/2010. Brasília: IPEA, 2010, p. 7-8. 
523IPEA. Evolução do analfabetismo e do analfabetismo funcional no Brasil – período de 2004-2009. 
Comunicado IPEA nº 70. Dezembro/2010. Brasília: Ipea. 2010, p. 8-9. 
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incidências do território nacional. O Sudeste é a região com o menor índice (de 

11,4% para 9,6%), não obstante seja a mais populosa. Para o Brasil, em 2004, essa 

taxa era de 12,9%; em 2009 havia baixado para 10,7%.524 

A taxa de frequência escolar, segundo o IBGE, teve o seguinte 

desempenho: crianças de 0 a 5 anos de idade: em 1999: 23,3%; 2004: 31,2% e 2009: 

38,1%. Para a faixa de 6 a 16 anos, observamos: 1999: 94,2%; 2004: 96,1% e 2009: 

97,6%. Faixa etária de 15 a 17 anos: em 1999: 78,5%; 2004: 81,9% e em 2009: 85,2%.525 

Em todas as faixas etárias se observou melhorias em relação à frequência escolar. Isso 

significa que as crianças e jovens estão frequentando mais a escola pública.  

As transferências de renda produziram uma redução da pobreza, e 

essas reduções foram constatadas nas áreas acima mencionadas. Uma pergunta a 

se fazer é: qual o impacto na pobreza se fosse retirada a transferência de renda 

estatal? Novamente o IPEA fez um estudo a esse respeito e constatou o seguinte: 

 
Tabela 7: Distribuição do número de pessoas (em milhões) por faixa de renda domiciliar, por 
décadas (períodos de 1978 a 2008), sem e com transferência de renda 
 

Salário 
mínimo 
2008 

1978 1988 1998 2008 
Sem 
(a) 

Com 
(b) 

(a)–(b) Sem 
(a) 

Com 
(b) 

(a)–(b) Sem 
(a) 

Com  
(b) 

(a)–(b) Sem 
(a) 

Com 
(b) 

(a)–(b) 

¼  SM 31,8 26,9 4,9 44,2 36,7 7,5 44,5 30,4 14,2 40,5 18,7 21,7 
¼ a ½ SM 25,6 36,4 0,8 29,9 31,4 1,5 32,2 33,6 1,4 33,9 32,4 1,5 

Fonte: Comunicado IPEA nº 59 – Previdência e Assistência Social: efeitos no rendimento familiar e 
sua Dimensão nos Estados. Julho/2010. Brasília: IPEA, 2010, p.10 

Segundo os técnicos que elaboraram esse estudo, na faixa daqueles 

que percebem até ¼ do valor do salário mínimo, se retirarmos os programas como 

Bolsa Família ou o Benefício de Prestação Continuada, 21,7 milhões de pessoas, 

voltariam para a extrema pobreza, o que significaria um retrocesso social.526  

Os programas de transferência de renda contribuíram, efetivamente, 

para que as pessoas voltassem a pertencer, dignamente, à sociedade. Nas palavras 

de Marcelo Cortes Neri, economista-chefe da Fundação Getúlio Vargas: 

___________________________________________________________________ 

524IPEA. Evolução do analfabetismo e do analfabetismo funcional no Brasil – período de 2004-2009. 
Comunicado IPEA nº 70. Dezembro/2010. Brasília: IPEA. 2010, p.12. 
525IBGE. Síntese dos Indicadores Sociais – uma análise das condições de vida da população 
brasileira. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Rio de Janeiro: IBGE. 2010, p. 46. 
526IPEA. Previdência e Assistência Social: efeitos no rendimento familiar e sua Dimensão nos 
Estados. Julho/2010. Comunicado IPEA nº 59. Brasília: IPEA, 2010, p.10 
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Não há na história brasileira estatisticamente documentada desde 
1960, nada similar à redução de desigualdade de renda observada 
desde 2001.  ... No período de 2001 a 2009 a renda dos 10% mais 
pobres cresceu 440% mais do que a dos 10% mais ricos. ... Se a 
década de 90 foi a de estabilização da economia, a de 00 foi a da 
redução da desigualdade social. ...A pobreza medida pela 
combinação PNAD/PME cai 50,64% entre dezembro de 2002 e 
dezembro de 2010. 527 

Concordamos com o autor acima e, em razão do retorno de 56% dos 

recursos, gastos com esses programas, defendemos que é possível ampliar, em 

obediência ao princípio da progressividade, o programa do Bolsa Família, para se 

incluir, com urgência, aqueles que ainda se encontrem em situação de extrema 

miséria, e paulatinamente as famílias, com renda per capita de até ½ salário mínimo. 

Em relação ao bem estar o mesmo autor afirma que o Brasil, em 

2011, se “situava 44º lugar em 132 países. Em 2006 ocupávamos o 23º lugar em 

132 países e em 2011, o 1º lugar em 132 países. Ou seja, a felicidade geral da 

nação brasileira evolui relativamente às demais nações”.528 

O valor do salário mínimo, em outubro de 2011, foi de R$545,00 

reais. O programa Bolsa Família atende as famílias, cuja renda per capita não 

ultrapasse o máximo de R$ 140,00, que corresponde praticamente a ¼ do salário 

mínimo (R$136,25), valor máximo  para o BPC. Em termos gerais, entrega-se ao 

idoso ou deficiente, o valor de um salário mínimo, enquanto que o máximo, que se 

vai transferir para uma família populosa, será R$ 306,00 (famílias com renda per 

capita de R$ 70,00 e com sete filhos). 

Comparativamente o BPC, segundo Sergei Soares, Rafael Ribas e 

Fábio Soares, técnicos do IPEA, cumpre um papel melhor na distribuição de renda, que o 

BF, porque o valor de um salário-mínimo “é tão maior que leva os indivíduos que o 

recebem a subir na distribuição de renda”.529 Embora atingindo apenas deficientes e 

idosos, o benefício contribuiu mais para a redistribuição de renda, uma vez que esses 

valores são gastos em prol da própria família, compondo uma nova renda familiar.  
___________________________________________________________________ 

527NERI, Marcelo Cortes. Desigualdade de Renda na Década. Coord. Marcelo Cortez Neri. Rio de 
Janeiro: CPS/FGV, 2011, p. 46. 
528NERI, Marcelo Cortes. Desigualdade de Renda na Década. Coord. Marcelo Cortez Neri. Rio de 
Janeiro: CPS/FGV, 2011, p. 45. 
529SOARES, Sergei; RIBAS, Rafael Pereira; SOARES, Fábio Véras. Focalização e cobertura do 
Programa Bolsa Família: qual o significado dos 11 milhões de famílias? Texto para Discussão, nº 
1396, março/2009. Rio de Janeiro: IPEA. 2009, p. 13. In: 
http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/publicacoes/tds/td_1396.pdf . Acesso em: 15.06.2011 
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5. CONCLUSÃO 

Ao longo dessa dissertação pudemos comprovar que os programas 

instituídos na seara da assistência social foram peremptórios para a diminuição das 

desigualdades regionais e sociais.  

Na construção da assistência social específica foi fundamental o 

deslocamento da prestação de serviços, na forma de creches e pré-escolas - para o 

sistema da educação. Rompeu-se, ainda, com o paradigma do assistencialismo, 

permitindo a construção de um objeto próprio na seara assistencial. Nesse aspecto, 

sedimentou-se e delineou-se as áreas de atuação da assistência social, criando um 

escopo próprio, com todas as condições de ampliação. 

A tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, primeiro, por 

meio de Resolução do CNAS e, após, por alteração legislativa da LOAS, foi outro 

marco importante. Com a regulamentação da proteção social básica e proteção 

social especial criou-se a padronização nacional, o que permitiu a agilização para a 

implantação do SUAS. Sem padronização de serviços e benefícios, não há como se 

pensar em Serviço Único de Assistência Social que pressupõe usuários qualificados 

pelo sistema; objetivos definidos, a forma de acesso e a abrangência dos 

programas, em nível nacional, as condições a serem preenchidas pelos assistidos, 

período de funcionamento etc. Era necessário criar a identidade própria dos serviços 

e benefícios assistenciais, distinguindo-os dos benefícios previdenciários e da 

saúde, para se afirmar que a assistência social é um direito fundamental social, com 

escopo próprio. 

Para o usuário do sistema assistencial, essa tipificação vai permitir 

uma melhor fiscalização e transparência da assistência social pública e privada. 

Pode o assistido exigir as prestações a que ele tem direito e a padronização permite 

a mensuração dos serviços, em vários pontos territoriais. Dessa forma, o 

clientelismo e o assistencialismo primitivo estão banidos, definitivamente. 

Com a permissão do poder público pactuar com o poder privado o 

controle das verbas estatais, será objeto de apreciação pelos sistemas de controle, 

tanto interno, quanto externo, a cargo do poder legislativo correspondente. O 

Tribunal de Contas, principalmente o da União, terá um papel fundamental nessa 

averiguação. Como a LOAS prevê o cofinanciamento entre as três esferas do 
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governo, via fundo assistencial a fundo assistencial, o monitoramente dos repasses 

de verbas públicas deverá ser acompanhado pelos respectivos órgãos públicos e 

pela sociedade em geral.  

O Conselho Nacional de Assistência Social precisará estar atento e 

desvinculado das disputas políticas, em razão da distribuição de representatividade.  

Por esse motivo foi salutar o deslocamento da concessão da CEBAS para o MDS, o 

que permitirá que os conselheiros focalizem sua atenção nas questões de fundo, 

tipificados na LOAS.  A gestão participativa deverá assumir o seu verdadeiro papel 

na construção da assistência social brasileira permitindo um melhor entrosamento 

entre a sociedade civil e estatal. O controle social do sistema assistencial deve ser 

um dos objetivos do CNAS e, para que isso aconteça, os instrumentos e mecanismo 

devem ser aprimorados e analisados. 

Os dois programas de transferência de renda: o benefício de 

prestação continuada e o bolsa família são direcionados para atacar diretamente a 

pobreza e são poderosos instrumentos da diminuição das desigualdades sociais e 

regionais. Foi mencionado que empréstimos foram feitos para a devida implantação 

do Bolsa Família e que pela DRU, verbas são drenadas da seguridade social - 

ambos deverão ser objeto de análise por parte dos representantes do povo, no 

parlamento, uma vez que seus termos finais aconteceram em 2011 e os programas 

devem ter continuidade, em razão da sua fundamentalidade. Também, não temos 

certeza se a população brasileira conseguiria acomodar uma carga tributária maior, 

se esses forem os argumentos para a manutenção dos programas assistenciais. 

A assistência social deve ter uma dinâmica voltada, em um primeiro 

momento, para a eliminação da pobreza, mas, progressivamente, esse campo 

deverá ser ampliado para integrar as outras necessidades da população, que não 

estão inseridas dentro da faixa de ¼ do salário mínimo. 

Mesmo com os programas implantados do Bolsa Família e do 

Benefício de Prestação Continuada, constatamos a existência de um contingente 

populacional fora do sistema protetivo da previdência e da assistência social, 

composto por grande quantidade de crianças, jovens e adolescentes. Com a 

ampliação de 03 para 05 filhos, feito pelo programa Bolsa Família, serão acrescidas 

crianças que antes não estavam contempladas, e isso implicará em custos a serem 
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bancados, solidariamente, pela população. Portanto, poderemos ter novo aumento 

de carga tributária para custear os benefícios e programas.  

Por outro lado, devemos mencionar o grande salto acerca da taxa de 

escolarização. Se compararmos o período de 1999-2009, observaremos que a 

categoria que mais cresceu foi a dos adolescentes entre 15 a 17 anos, que saltaram 

de 78,5% em 1999, para 81,9% em 2004 e 85,2% em 2009, um salto de 6,7% no 

analfabetismo. Só podemos nos curvar e reconhecer a importância do Programa 

Bolsa Família para esses resultados. 

Não podemos deixar de verificar que a implantação do Benefício de 

Prestação Continuada determinado pela Constituição e o surgimento das políticas 

de transferência de renda condicionada, como o Programa do Bolsa Família 

transformaram a vida daqueles que se encontravam em miséria extrema. A 

assistência social, no entanto, não se limita a atuar somente nessa área e, por essa 

razão, sem dúvida foi a área que obteve grande crescimento em volume de 

recursos, consolidando-se como um ramo da seguridade social, com identidade 

própria, que se consubstancia em um verdadeiro direito fundamental social, a ser 

exercido por aqueles que dela vierem a necessitar.  

Também, comprovamos que, entre 2003 e 2009 foram reduzidos em 

27.9 milhões o número de pessoas em extrema pobreza no Brasil e houve uma 

melhora nas condições de vida daqueles que continuaram na pobreza. Mas, ainda 

são milhões de brasileiros a viver com uma renda inferior a ¼ de salário mínimo. E o 

enfrentamento dessa marginalização e pobreza extrema, e a erradicação dessa 

situação devem permanecer como um objetivo prioritário da nação. 

Ainda, há muito que se fazer. Políticas públicas devem ser criadas e 

as existentes ampliadas, para permitir a integração total desses seres humanos, de 

modo que possam ter seus direitos constitucionais respeitados. Para as famílias 

necessitadas é mister que se implante uma política voltada em sua integração ao 

mercado de trabalho, de modo que sejam amparados pela previdência social.  

Não pode ser objetivo estatal a manutenção eterna dessas famílias 

nessas situações, mas, para que o nosso país se torne mais justo, segundo as 

próprias palavras de Lorde Beveridge: 
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Libertar o homem da miséria é algo que não pode impor-se à 
democracia, nem ser a ela oferecido, mas que deve ser por ela 
conquistado. Para conquistá-lo, é preciso coragem, fé e espírito de 
unidade nacional; coragem de enfrentar os fatos e dificuldades, para 
vencê-los; fé no nosso futuro e nos ideais de justiça e liberdade, 
pelos quais deram a vida os nossos antepassados, através de 
séculos e mais séculos; espírito de unidade nacional, para 
ultrapassar todos os interesses de classe ou de região.530 

Será preciso coragem, fé e espírito de unidade nacional, políticas 

corretas e, principalmente, um respeito nacional a essas políticas aplicadas. Tem 

razão John Rawls, ao afirmar que: 

O nosso auto-respeito normalmente depende do respeito dos outros. 
Se não tivermos a percepção de que nossos esforços são 
respeitados por eles, é difícil, se não impossível, manter a convicção 
de que vale a pena promover nossos objetivos.  

Assim, uma característica desejável de uma concepção de justiça é 
que expresse, publicamente o respeito mútuo entre os homens531. 

A sociedade deve entender que as diferenças sociais existem e, 

que, compete a cada um de seus integrantes o dever de contribuir, solidariamente, 

para que a cidadania daqueles que estão em situação de hipossuficiência seja 

restabelecida.  

O legislativo deve cumprir com o seu papel e pode, por exemplo, 

editar emenda constitucional para modificar o art. 203, V, da Constituição Federal, 

propugnando, por exemplo, um valor menor para o BPC, bem como, é sua 

responsabilidade, harmonizar a legislação interna, eliminando as controvérsias, 

existentes entre a LOAS e o Estatuto do Idoso. 

Dessa forma, sendo a assistência social brasileira um direito 

fundamental social,  ela atua diretamente na inclusão social. As políticas públicas de 

transferência de renda: Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada 

efetivamente contribuíram para que a meta do milênio fosse atingida. Mas, ainda 

existe um campo enorme a ser implementado e é premente políticas efetivas 

voltadas para a busca do pleno emprego. 

___________________________________________________________________ 

530BEVERIGDE, William. O plano Beveridge – Relatório sobre o seguro social e serviços afins. Trad. 
Almir de Andrade. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1943, p. 265. 
531RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. Trad. Jussara Simões. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 
218. 
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