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RESUMO 

 

PARREIRA, Andressa. O principio da dignidade da pessoa humana na lei 
orgânica da assistência social_ Lei 8.742/93. 48 f. Trabalho de conclusão de 
curso (monografia – Graduação em Direito). Faculdade Cidade Verde, 2018. 
 

O presente trabalho apresenta um estudo acerca da lei nº: 8.742/93, que trata 
diretamente do benefício de prestação continuada, mais conhecida como BPC. 
O principal intuito do presente trabalho é a dignidade da pessoa humana na Lei 
Orgânica da Assistência social,  principalmente ao que se refere sobre o critério 
de miserabilidade estipulada no paragrafo 3º da referida lei, que faz ao 
individuo comprovar de forma vexatória não possuir meios de prover sua 
própria manutenção ou de tela provida por seus familiares.  Esse critério de 
miserabilidade é utilizado como requisito para a obtenção do beneficio 
assistencial, que segunda a lei  para a comprovação de tal requisito não poderá 
a renda familiar per capta ser superior a ¼ do salario mínimo vigente. O 
objetivo central é analisar a lei nº 8.742/93 de como ela é aplicada para atender 
a sua função social, bem como o posicionamento da administração pública que 
é representada pela autarquia federal INSS, que tem a função administrativa de 
negar os requerimentos analisados, com o fundamento de que o necessitado 
ultrapassa o requisito de miserabilidade estabelecido  pela lei orgânica. O 
posicionamento dos tribunais brasileiros que se coloca em divergência com a 
administração pública, que defende a tese de que para a obtenção do beneficio 
assistencial, deverá ser analisados outras forma que comprovem a 
necessidade do assistido e outras forma subjetivas que comprovem o critério 
de miserabilidade. O presente trabalho aborda a questão de miserabilidade, e 
também a questão da mendicância, ao que se refere aos moradores de rua, de 
como proceder  para a concessão do beneficio assistencial nesses termos. 
 
 
Palavras-chaves: Principio da dignidade da pessoa humana; Beneficio de 
prestação continuada; Critério de miserabilidade. 
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ABSTRACT 

 

PARREIRA, andressa. the dignity of human person´s principle in the 
organic assistant legislation. legislation 8.742\93. 48 f. Work of couse´s 
conclusion (dissertation- graduation in straight).Faculdade Cidade Verde,2018. 
                                                               

The present work report a study  about the legislation  number 8.742\93, which 
is about  directly of benefit of continuous instalment, well-known like  BPC, the 
principal present work´s institute  the dignity of human person in the organic  
legislation  of social  assistant, principally  about the misery criterion provision 
on the paragraph  3o of the refer legislation, which make the guy comprove with 
humilianting way  don´t have ways of promove  your own service or  of the  
screen engaged by your family, that misery´s criterion is utilized like  condition 
for the obtential  of the assistant  benefit, which concord with the legislation  to 
the voucher of that condition can´t the family salary  per capta  be superior of 
1\4  of the minimal valid´s salary, the central objective  is analyse the legislation 
number 8.742\93  of how it is painstaking to antending your social function, well 
like the position of the public administration  which is representing by the federal 
autonomy INSS, which has the administration function of deny the request  
analysed, with the fundamental of the needy  overtake the condition  of misery 
standing by the organic legislation .The position of the brazilian´s tribunal , 
which stay in difference whith the public administration,which  defend the thesis 
that to for the obtention* of the the assistant  benefit, should be analysed  
another ways  which comprove* the necessity of the needy and another ways 
subjectives  which comprove the misery´s criterion .The project accost the 
misery´s question, and the question of  poverty too, which refere to street 
dwelling, of how proceed to the permition of the assistant  benefit in this terms. 
 
Key-words: Dignity of human person´s principle; Benefit of continuous  
instalment; Misery  criterion 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No primeiro capítulo iremos tratar da Assistência Social, bem como seu 

conceito, marco históricos no Brasil e no mundo, os princípios que regem a 

Assistência Social, falaremos também sobre o principio da dignidade da pessoa 

humana, solidariedade,  igualdade social, e como cada princípio atua 

diretamente no benefício assistencial. 

No segundo capítulo será abordado o benefício de prestação continuada 

da Lei Orgânica da Assistência Social, bem como o conceito do benefício, que 

corresponde a um salario mínimo a pessoa idosa ou deficiente que não possui 

condições financeiras de prover seu próprio sustento ou de tê-lo  provido por 

membros de sua família, as principais características do benefício sobre ela 

que o benefício assistencial possui caráter personalíssimo, ou seja, é um 

benefício que apesar de ser pago pela previdência não gera pensão por morte, 

em caso do falecimento do benificiário. Ainda nesse capítulo falaremos sobre a 

forma de requerimento a ser feito o benefício assistencial, o benificiário 

precisará ter o cadastro único, um requerimento preenchido pelo necessitado 

junto ao órgão do CRAS de seu município, após o preenchimento desse 

requerimento, será analisado se enquadra ou não nas condições legais para 

fazer jus ao beneficio assistência. 

No terceiro capítulo trataremos do princípio da dignidade da pessoa 

humana na Lei Orgânica da Assistência Social, como esse princípio é colocado 

em prática, que segundo o Estado o necessitado ao receber o benefício 

assistencial, terá uma vida mais digna, e com isso será fundamental para a 

diminuição da desigualdade social. Através desse benefício o necessitado 

poderá ter condições mínimas para prover seu próprio sustento. Falaremos 

também sobre o requisito de miserabilidade do benefício  assistencial, que é a 

somatória de todas as rendas do grupo familiar que serão somadas e dividias 

pelo o número de membros que residem sobre o mesmo teto, para chegar no 

critério de miserabilidade o necessitado não poderá ter a renda familiar per 

capita superior a ¼ do salario mínimo, onde esse requisito vexatório de 

miserabilidade não acabaria ferindo o princípio da dignidade da pessoa 

humana?. Abordaremos nesse mesmo capitulo que o beneficiário não poderá 
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acumular benefícios e muito menos receber qualquer outro tipo de que 

benefício assistencial ou de natureza previdenciária, falaremos também sobre a 

inconstitucionalidade do requisito de miserabilidade previsto do parágrafo 3º da 

lei orgânica, o posicionamento da Administração Pública em relação ao 

beneficio assistencial, bem como ainda também o posicionamento dos 

Tribunais brasileiros em relação ao benefício assistencial. 

No quarto capítulo abordará sobre o combate a miserabilidade, tais 

como a importância dos programas sociais para a diminuição da pobreza e a 

integração dos indivíduos hipossuficientes na sociedade, para que assim cada 

um possa ter seus direitos e garantias respeitados pela sociedade. Também 

mencionaremos a miserabilidade X a mendicância, oque seria um miserável, e 

qual a diferença de um miserável para um morador de rua. Também 

abordaremos a mendicância, que é um ato de pedir esmolas, esse individuo 

que vive em condições degradantes nas ruas, pedindo esmolas, como fazer 

para o recebimento do benefício assistencial, que muitas vezes os moradores 

de rua não têm um lar para morar e muito menos família para poder o ajudar. 
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2. HISTÓRICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNDO  

 

 

A proteção social teve início no século XX, após a segunda guerra 

mundial, quando os ingleses e franceses através de um acordo entre 

sociedade e Estado idealizaram a proteção de cidadania a todos, garantida 

pelo serviço público que é custeado pelo orçamento Estatal, que decorre de 

pagamento de impostos e taxas pagos pelo cidadão. Essa iniciativa se 

estendeu a outros países mais só chegou ao Brasil em 1988, com a 

Constituição Federal. Pois na Constituição de 1824 no Art.179, XXXl, apenas 

as garantias dos socorros públicos. 

 

A formação de um sistema de proteção social do Brasil, a 
exemplo do que se verificou na Europa, se deu por um lento 
processo de reconhecimento da necessidade de que o estado 
intervenha para suprir deficiências da liberdade absoluta_ 
postulado fundamental do liberalismo clássico, partindo do 
assistencialismo para o seguro social, e deste para a formação 
da seguridade social. (LAZZARI, p.37). 

 

O Brasil conheceu o direito previdenciário com a chegada da 

Constituição Federal de 1988. No texto o poder de intervenção do Estado ficou 

evidente, em relação a dignidade da pessoa humana e principalmente, 

garantindo o mínimo necessário para a sobrevivência e desenvolvimento 

econômico. No artigo 203 da Constituição Federal estabelece que:  

 

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela 
necessitar, independentemente de contribuição à seguridade 
social, e tem por objetivos: 
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à 
adolescência e à velhice; 
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; 
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de 
deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária 
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à 
pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem 
não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la 
provida por sua família, conforme dispuser a lei. 
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Ou seja, o Estado através da seguridade social, desenvolveu o papel de 

proteção ao individuo, garantindo o mínimo necessário para sua sobrevivência, 

com isso a pessoa necessitada passa a ter mais dignidade e  mesmo sem ele 

ter a condição de segurado pela previdência social, em casos mais extremos 

de pobreza, idade avançada e deficiência. 

Apesar da grande evolução da proteção assistencial na Constituição 

Federal de 1988, o grande marco na história previdenciária no assistencialismo 

se deu por conta do decreto legislativo nº. 4.682, mais conhecido como a Lei 

Eloy Chaves, que criou caixas de aposentadoria e pensões. Apesar de ser um 

grande marco, antes da Lei Eloy Chaves, existia o decreto de número 9.284, 

que fundou as caixas de aposentadorias e pensões, apenas dos operários da 

casa da moeda, ou seja, apenas de funcionários públicos. Já a Lei Eloy 

Chaves, criou de fato os trabalhadores de empresas privadas.  

Na visão de Wladimir Novaes Martinez,(p. 219): 

 

O direito á assistência social é tema recente na história da 
humanidade, mas a técnica propriamente dita precedeu a 
previdência social. Seu dealbar institucional é antigo, veio 
antes do Estado e sua proteção, ministradas por pessoas ou 
familiares, embutidas de alto espirito de solidariedade, 
encampada pelos ordenamentos religiosos, máxime o cristão, 
espalhou-se pelo mundo. Posteriormente, através da 
assistência pública, desenvolveu-se em caráter sistematizado, 
particularmente em decorrência do avanço da medicina. Assim 
sendo, raramente foi direito subjetivo das pessoas ou 
normatizada, convido mencionar experiências históricas, como 
a lei dos pobres espanhola, em 1531, e a lei dos pobres 
londrina (1601), como embriões da concepção jurídica.  

 

Segundo os doutrinadores Carlos Alberto Pereira de Castro e João 

Batista Lazzari (p. 39)  

...em termos de legislação nacional, a doutrina majoritária 
considera como marco inicial da previdência social a 
publicação do decreto legislativo n. 4.682 de 24.1.1923, mais 
conhecida como LEI ELOY CHAVES, que criou as caixas de 
aposentadoria e pensões nas empresas de estradas de ferro 
existentes, mediante contribuições de trabalhadores, das 
empresas do ramo e do estado, assegurando aposentadoria 
aos trabalhadores e pensão a seus dependentes em caso de 
morte do segurado. Além da assistência médica e diminuição 
do custo de medicamentos. Entretanto, o regime das ―caixas‖ 
era ainda pouco abrangente, e, como era estabelecido por 
empresa, o numero de contribuintes foi, ás vezes, insuficiente. 
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Como bem menciona a citação a cima a Lei Eloy Chaves em tese é 

considerado um dos marcos históricos da seguridade social, onde buscava o 

bem estar do trabalhador necessitado que não estava em condições 

vulneráveis impedido de fazer suas atividades laborais. 

Além da lei Eloy chaves a evolução da assistência social e divida em 

três etapas, onde cada vez mais foi crescendo e evoluindo com a população 

que dela tanto necessitava, visando sempre garantir o melhor em condições de 

saúde e previdência social, em relação aos trabalhadores e seus dependentes. 

A primeira é conhecida como assistência pública, fundada através de 

caridades prestada pela comunidade, igreja e instituições públicas, a 

desvinculação entre o auxílio da comunidade e a caridade. Teve início na 

Inglaterra em meados de 1601 quando foi editado por ISABEL I, act of relief of 

the poor, conhecida como lei dos pobres que competia ao estado de amparar 

os necessitados, assim então surgiu a assistência publica ou assistência social, 

nessa primeira etapa a preocupação com o bem estar dos membros mais 

necessitados da sociedade, levou algumas categorias profissionais a 

construírem caixas de auxilio, que atenderia os mais necessitados com 

parcelas provisórias em casos extremos como doença ou morte. A assistência 

no Brasil foi prevista pela Constituição de 1824, art. 179, que garantia os 

socorros públicos. 

A segunda etapa o seguro social, aqui nesta etapa apenas a caridade 

não bastava, era necessário a criação de outros mecanismo de proteção ao 

necessitado, surgiram então a empresas seguradoras com fins lucrativos, o 

primeiro seguro surgiu no século XII, o seguro marítimo. Após esse seguro 

foram sendo criados outros formas de seguro como: seguro de vida, seguro 

contra invalidez, danos, doenças, acidentes etc. O final do século XIX, teve um 

grande marco o surgimento de um novo seguro onde garantia efetividade, onde 

as seguradoras tinham que assumir  a cobertura de riscos, nasceu então o 

seguro social, com a lei do seguro doença, onde criou o seguro de 

enfermidade, já a lei do seguro doença foi a primeiro plano de previdência 

social. Após a segunda guerra mundial ganhou forças para que o seguro social 

deveria ser obrigatório e não mais restrito aos trabalhadores da indústria, essa 

cobertura foi estendida visando a risco como, doença, acidente, invalidez, 

velhice, desemprego, orfandade e viuvez. O seguro social passou ser 
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obrigatório, onde passou a dar mais direitos aos trabalhadores, o seguro social 

era organizado e administrado pelo estado, e o custeio era integralmente por 

parte dos empregadores, empregados e do próprio estado. 

A terceira etapa, o seguridade social, diante da segunda guerra mundial 

que causou grandes transformações no mundo, principalmente no que se 

refere ao conceito de proteção social, onde nasceu da necessidade de amparar 

o trabalhador, em momentos de risco, então se viu a necessidade de um 

sistema de proteção que alcançasse todas as pessoas e as amparasse em 

todas as situações de necessidades. Contudo em 1940 HITLER, junto ao 

trabalho elaborou programa que criasse pensões por velhice e invalidez para 

os alemães que estivesse em atividade remunerada. Em 1941 o governo inglês 

estudo a possibilidade dos planos de seguro social e em 1942 foi apresentado 

ao parlamento como o Plano Beveridge, foi dado esse nome devido ao seu 

presidente se chamar, Sir William Beveridge, onde concluiu que o seguro social 

já não atendia as necessidades sociais, porque era limitado a trabalhadores 

vinculados por contrato de trabalho, onde defendia uma ideia de que o estado 

por meio de politicas públicas garantisse a proteção social em casos de 

necessidades, onde influenciou na legislação social que surgiu na Europa e na 

América. Em 1944 foi realizada a conferência da OIT,(organização 

internacional do trabalho), onde unificou o sistema de seguro social, garantindo 

se a proteção a todos os trabalhadores e suas famílias, abrangendo rurais e 

autônomos.  

 

2.1 A HISTÓRICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL – CF/88 

 

O Art. 6º, da Constituição Federal diz que são direitos sociais a 

educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, 

a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 

Onde regulamenta a ordem social, fazendo com que a seja reduzida as 

desigualdades sociais, onde se encontra regulamentada pela seguridade 

social, que é formado com o auxílio do direito á saúde, pala assistência social e 

previdência social, que possui previsão legal no art. 194 da CF diz que: A 

seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa 
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dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos 

relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 

Tratando- se de normas Constitucionais de proteção social, que são 

destinadas a prover o necessário para a sobrevivência com dignidade de cada 

individuo, que se encontre em estado de doença, invalidez, desemprego, ou 

causas que o impeça de prover o seu sustento e de sua família, e através 

desses institutos da seguridade social que se garante o mínimo necessário 

para a sobrevivência de forma digna, levando ao bem estar do cidadão e a 

redução da desigualdade sociais. Dessa forma a Constituição requer que todos 

estejam protegidos dentro da seguridade social, mesmo se o necessitado não 

for segurado da previdência social, mais que preencha os requisitos legais, terá 

direito a assistência social, já o necessitado que for segurada da previdência 

social, sua proteção será a concessão de benefício previdenciário. 

Independentemente de condição econômica todos tem direito a saúde 

art. 196 CF, todos estão sobre a proteção da seguridade social que é um direito 

social, que tem por tributo a universalidade, garantindo que todos tenham 

direitos a alguma forma de proteção independente de condições financeiras, 

seja rico, ou seja, pobre.  

 

 

2.2 ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Antes de iniciar esse tópico é necessário fazer uma diferenciação do que 

seria a assistência social e assistencialismo. A Assistência Social é uma 

política pública, um direito que todos os cidadãos tem, ou seja, é um dever do 

Estado, Ex: saúde, previdência social. Já, o assistencialismo, é uma forma de 

ajuda, por exemplo, doações, através de grupos de pessoas solidárias, que 

buscam ajudar quem mais necessita.  

A Constituição Federal nos da uma ideia sobre a assistência social, que 

será prestada a quem dela necessitar, independente de contribuições á 

previdência social. Os objetivos estão previsto no art. 203 da constituição 

federal: 
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Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela 
necessitar, independentemente de contribuição à seguridade 
social, e tem por objetivos: 
I -  a proteção à família, à maternidade, à infância, à 
adolescência e à velhice; 
II -  o amparo às crianças e adolescentes carentes; 
III -  a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
IV -  a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de 
deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; 
V -  a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à 
pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem 
não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la 
provida por sua família, conforme dispuser a lei. 

 

É uma politica social de prover gratuitamente amparo á família, a 

maternidade, infância, adolescência, velhice e aos deficientes físicos.  Essa 

politica é realizada através de programas sociais gerenciados pelo Estado, que 

possibilita a população carente a fazer jus a alguns tipos de benefícios  

assistenciais, seja ele bolsa família, bolsa escola, benefício de prestação 

continuada(BPC), mais conhecido como o LOAS(Lei orgânica da assistência 

social). Para a Constituição Federal a assistência social é um instrumento que 

transforma a sociedade, onde as prestações sociais promovem a integração e 

a inclusão do necessitado na comunidade, e a partir do recebimento 

assistencial haja menos desigualdade social.  

 

A relação jurídica assistenciária como sói acontecer, depende 
da instituição propriamente dita. Ela pode ser visualizada como 
o conjunto de atividades particulares e estatais vocacionadas 
para o atendimento de hipossuficientes, consistindo os bens 
oferecidos em prestações mínimas em dinheiro, serviços de 
saúde, fornecimento de alimentos e outras atenções conforme 
a capacidade do gestor (Martinez, p.219- 220). 
 

A assistência social tem um papel fundamental de amparar os que dela 

necessitar, direito do cidadãos e dever do Estado em garantir o mínimo para a 

sobrevivência do cidadãos, que não possui condições mínimas para sua 

sobrevivência. A característica principal da assistência social, é que ela é um 

amparo ao idoso com idade superior a 65 anos, ao portador de deficiência 

física, que dela necessita, não sendo necessárias contribuições previdenciárias 

por porte do necessitado. É através desse auxílio que o Estado deve cumprir 

com o seu papel social de combater a pobreza, e fazer com que cada pessoa 

tenha seus direitos fundamentais respeitados. 
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Segundo MARCELO LEONARDO TAVARES:  

 
A assistência social é um plano de prestações sociais mínimas 
e gratuitas a cargo do estado para prover pessoas 
necessitadas de condições dignas de vida. É um direito social 
fundamental e, para o Estado, um dever a ser realizado através 
de ações diversas que visem atender ás necessidades básicas 
do individuo, em situações criticas da existência humana, tais 
como a maternidade, infância, adolescência, velhice e para 
pessoas portadoras de limitações físicas. 
 

Ou seja, os benefício da Assistência Social é destinadas as pessoas que 

não possuem condições alguma de arcar com o seu próprio sustento, ou de ser 

provido por algum membro familiar, seja ela de forma permanente ou 

provisória, que se encontre em condições extremas de miserabilidade.   

Alguns doutrinadores entendiam que a assistência social era uma 

subdivisão do direito do trabalho, após anos de estudos chegaram a uma 

conclusão de que a assistência social é uma das espécies de direito da 

seguridade social, que e associado ao INSS, mas que não depende de 

contribuições por parte do segurado e muito menos necessita de carência para 

poder fazer jus ao benefício, para a concessão do benefício basta o segurado 

possuir alguns dos requisitos estabelecidos por lei. 

Assim o artigo 1º da Lei nº 8.742/93 define a Assistência Social: 

 

Art. 1º 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. 
Art. 2º A assistência social tem por objetivos:  
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à 
adolescência e à velhice;  
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;  
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;  
V - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de 
deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;  
V - a garantia de 1 (um) salário mínimo de benefício mensal à 
pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem 
não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la 
provida por sua família. 
Parágrafo único. A assistência social realiza-se de forma 
integrada às políticas setoriais, visando ao enfrentamento da 
pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de 
condições para atender contingências sociais e à 
universalização dos direitos sociais. 
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A iniciativa do Estado através de assistência social em proteger as 

pessoas mais carentes, que são as crianças, idosos, e pessoas com 

deficiência, que são as classes mais vulneráveis na sociedade. A proteção 

social visa garantir a vida, reduzindo possíveis danos, no intuito que a 

assistência social deva alcançar os sujeitos mais vulneráveis da sociedade que 

se encontrem em situações de miserabilidade, que não possuem condições de 

manter seu próprio sustento ou de tê-lo mantido por seus familiares. A 

assistência social busca através de 1 um salário mínimo garantir o mínimo 

necessário para que esse indivíduo que se encontra em condições 

degradantes tenha condições assim de se manter, tornando sua vida mais 

digna com mais direitos e sobre tudo promovendo a diminuição da 

desigualdade social. 

  

 

2.3 PRINCÍPIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

O artigo 4º da lei 8742/93 LOAS, mostra a relação de princípios que são 

aplicáveis dentre eles são: 

 

Art. 4º A assistência social rege-se pelos seguintes princípios: 
I - supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre 
as exigências de rentabilidade econômica;  
II - universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o 
destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais 
políticas públicas;  
III - 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;  
IV - igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem 
discriminação de qualquer natureza, garantindo-se 
equivalência às populações urbanas e rurais;  
V - divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e 
projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo 
Poder Público e dos critérios para sua concessão. 
 

Esses princípios trazidos pelo artigo 4º, não impedem que outros 

princípios também sejam aplicados, para  complementar a função dos demais 

princípios regidos pelo LOAS(lei orgânica da assistência social), para 
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proporcionar uma melhor aplicação em relação aos casos mais complexos, que 

necessitam de outras princípios para conceder o benefício assistencial ao 

necessitado. 

Supremacia do atendimento ás necessidades sociais sobre as 

exigências de rentabilidade econômica, tratando se de assistência social onde 

a fonte de custeio depende totalmente da sociedade, uma vez que a 

assistência social não possui fonte de custeio de seus beneficiários, como o 

que ocorre com a previdência social, onde os segurados contribuem de forma 

obrigatória que é através dos descontos salarial, e os que contribuem de forma 

voluntaria através de carnes de contribuição. 

Tratando-se de assistência social que não depende de contribuição, 

mais sim dos requisitos estabelecidos por lei, os beneficiários são considerados 

aptos ou não a receber o beneficio através de suas condições pessoais e 

familiares. 

 O princípio da universalização dos direitos sociais, significa que todos 

que todos que necessitam do beneficio social, devera ser atendido 

independentemente de raça e cor. Tem como objetivo abranger o maior 

número de pessoas que se enquadram nas condições imposta pela lei, 

condições essas de miserabilidade, onde irá dar condições ao necessitado 

para que o mesmo possa ter suas despesas básicas custeadas pelo programa 

assistencial, claro que se comprovado de fato a necessidade.    

Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, esse princípio visa 

garantir a todos os beneficiários igualdade de direitos em relação ao 

atendimento, exceto ao idoso que possui um estatuto que lhe garante 

prioridade no atendimento em qualquer situação. 

 

O legislador, sabendo que a situação de hipossuficiência 
financeira muitas vezes revela também a ausência de 
autoconfiança, procurou resguardar através deste principio o 
acesso das pessoas envolvidas a condições adversas, 
principalmente no nível econômico, procurando eficazmente 
resguardar seus interesses.(Ribeiro, pag.40) 

 

Na citação acima a preocupação é de que haja igualdade de direitos 

referente ao benefício assistencial, pois todos que buscam de fato a ajuda 

assistencial se encontram no mesmo patamar de hipossuficiência. Apesar de 



21 
 

 
 

todos terem igualdade de atendimento é necessário ressaltar que o idoso tem 

prioridade no atendimento, previsto no estatuto do idoso que da amparo 

preferencial em ralação aos demais necessitados. 

O princípio da divulgação, visa fazer com que o máximo de pessoas que 

se enquadrem nas condições prevista na lei faça jus ao benefício, e que se 

torne cada vez mais público para que as pessoas conheçam sua existência e 

sua eficácia, pois como se trata de um benefício que tem caráter assistencial é 

necessário sua ampla divulgação chegando ao conhecimento de todos os 

cidadãos, por meios de diversos tipos de comunicação, oferecendo 

conhecimento aos cidadãos e os critérios utilizados para sua concessão. 

 

Nesse aspecto, o que vem se verificando, talvez pelo resultado 
politico que o beneficio traz, é que nem sempre os órgãos 
cumprem com rigor o estabelecido nesse princípio, oque 
resulta na criação para o destinatário de uma expectativa sobre 
um direito que posteriormente tem sua aplicação limitada, 
como na necessidade, nem sempre divulgada, de se atender 
aos requisitos de ordem econômica para o acesso ao 
benefício. (Ribeiro, pag.40)   
 

                  O princípio da divulgação é uma forma de se torna pública todo trabalho 

assistencial, mas que nem sempre os próprio órgãos assistencial cumprem 

com determinado rigor a forma de se fazer publica essa divulgação, dificultando 

aos que realmente necessitam do beneficio assistencial tenham conhecimento 

sobre esse direito. 

 

2.4 PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

É o princípio fundamental da Constituição Federal, onde o Estado 

democrático de direito busca através desse princípio garantir o mínimo 

necessário para que cada indivíduo possa viver de forma mais digna, tendo o 

seu direito fundamental respeitados, tornando a sociedade mais justa e com 

direitos igualitários entre todos sem distinção de cor, raça, sexo, para que 

assim a sociedade possa viver no mesmo patamar e que todas as 

desigualdades sejam diminuídas. O princípio tem previsão legal Constitucional 

no art. 1º, III. 



22 
 

 
 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado democrático de direito e tem como 
fundamentos: 
I -  a soberania; 
II -  a cidadania; 
III -  a dignidade da pessoa humana; 
IV -  os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V -  o pluralismo político. 

 

Sem dúvidas o princípio da dignidade é fundamental ao necessitado que 

precisa do amparo da assistência social, pois garante direitos ao assistido, a 

qualidade de um serviço assistencial, afastando se a comprovação vexatória da 

miserabilidade e necessidade, fazendo com que seus direitos fundamentais 

sejam respeitados. 

 

2.5 PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL 

 

O princípio da solidariedade é o pilar que sustenta o regime 

previdenciário, onde influência todo o direito da seguridade social, ajudando a 

preservar a dignidade da pessoa humana e nos respeitos aos direitos sociais. 

Nas palavras de Gustavo Bregalda Neves, (p. 47): 

 

A solidariedade tem sua origem na assistência social e mais 
que um princípio é uma característica da pessoa humana que 
se apresenta em todos os povos e tempos passados e atuais. 
Surgiu com a união de certos grupos, interessados no bem 
estar social e principalmente preocupados como o tempo em 
que não pudessem trabalhar. Pensando nesse tempo futuro, 
essas pessoas se uniram criando um fundo comum, que visa 

cobrir as aposentadorias.  
 

 Assim a principal ideia era da maioria ajudar a minoria, garantindo 

beneficio aos mais necessitados, o princípio da solidariedade social consiste 

em contribuição da maioria em favor da minoria, ou seja, uma grande parte 

contribui com a previdência como por exemplos os que trabalham com carteira 

assinada, contribuidor autônomo, esses contribuidores, contribuem de fato com 

a assistência social. 

 

Na previdência social, basicamente, a solidariedade social 
significa a contribuição da maioria em favor da minoria. Há 
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constante alterações dessas parcelas da maioria e da minoria 
e, assim, em um dado momento, todos contribuem e, em outro, 
todos se beneficiam dos aportes financeiros da coletividade. É 
ideia simples: cada um se beneficia de sua própria participação 
pecuniária. (Martinez, p.74). 
 

A solidariedade social é um princípio base da seguridade, que consiste 

no mútuo auxílio de cada indivíduo, em prol dos mais necessitados, fazendo 

assim com que todos que contribuem com a previdência social, de fato acabem 

contribuindo com a assistência social, destinando assim benefícios as pessoas 

que não tem condições financeiras de se auto sustentar, que se encontre em 

estado de miséria, a solidariedade busca ajudar os mais necessitados através 

de contribuições de trabalhadores e segurados da previdência social.   

 

2.6 PRINCÍPIO DA IGUALDADE  

 

O art. 5º da Constituição Federal de 1988 estabelece 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 á vida, á 
liberdade, á igualdade, á segurança, e a propriedade. 
 

Esse princípio visa garantir que todos tenham um tratamento igualitário, 

sem diferenciação, de gênero, etnia e etc. garantindo assim direitos iguais 

entre homens e mulheres, proporcionando assim um regime igualitário onde 

todos tenham os mesmo direitos e deveres, compete ao estado intervir na 

sociedade para poder prestar auxílio através da assistência social aos que dela 

necessitarem, para que assim não haja diferenciação social e todos possam 

estar no mesmo patamar igualitário, levando uma vida mais digna com o 

mínimo necessário que o Estado deve garantir, através de programas sociais. 
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3 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DA LEI ORGÂNICA DA 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

O Benefício de Prestação Continuada é um direito do cidadão e um 

dever do Estado, onde não depende exclusivamente de contribuições e sim de 

requisitos específicos para a concessão do beneficio assistencial que dará 

direito a 1(um) salario mínimo mensal á pessoa com deficiência e ao idoso que 

comprove hipossuficiência estabelecida pela lei orgânica. Terá início a partir da 

entrada do requerimento. O benefício assistencial deverá ser revisto a cada 

dois anos, para averiguar se o benificiário está nas mesmas condições que 

deram origem á concessão, o cancelamento do benefício só poderá ser feitos 

através das seguintes hipóteses: a superação das condições que fizeram com 

que o benificiário tivesse acesso ao benefício, a morte do benificiário, a falta de 

comparecimento ao exame médico-pericial, falta de declaração da composição 

familiar, se o benificiário exercer atividade remunerada, poderá também ser 

cancelado pelo o órgão concedente se averiguado irregularidade na sua 

concessão ou até mesmo em sua utilização,    

Segundo Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari: 
 

A LOAS define que a assistência social, direito do cidadão e 
dever do estado, é politica de seguridade social não 
contributiva, que prevê os mínimos sociais, realizada através 
de um conjunto integrado de ações de iniciativa publica e da 
sociedade, para garantir o atendimento ás necessidades 
básicas.(p.832) 
 

É um direito que todo o cidadão tem, de ter uma vida digna com o 

mínimo possível para sua existência, o Estado através da assistência social 

garante esse mínimo para os idosos e portadores de deficiência, que sejam 

hipossuficientes que não conseguem se auto sustentar, e nem de ter ajuda 

financeira por porte de seus familiares, não sendo obrigatório o necessitado ser 

segurado da previdência, onde para faz jus ao beneficio assistencial não 

necessita de carência como os outros benefícios da previdência necessita, 

como a aposentadoria por idade, pensão morte, etc.  
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Art. 2º A assistência social tem por objetivos:  
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à 
adolescência e à velhice;  
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;  
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;  
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de 
deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;  
V - a garantia de 1 (um) salário mínimo de benefício mensal à 
pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem 
não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la 
provida por sua família. 
Parágrafo único. A assistência social realiza-se de forma 
integrada às políticas setoriais, visando ao enfrentamento da 
pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de 
condições para atender contingências sociais e à 
universalização dos direitos sociais. 

 

O BPC (benefício de prestação continuada), é administrado pelo INSS 

(Instituto Nacional do Seguro Social), mas fica sobre a coordenação da 

Secretaria de Estado de Assistência Social, o deferimento do pedido do 

beneficio e os valores são regulamentados pelo conselho de assistência social 

dos Estados, Distrito Federal e Municípios, que cumprem prazos e critérios 

estabelecidos pelo conselho nacional de assistência social. Deve_ se  frisar 

que a assistência social é responsabilidade do ministério do desenvolvimento 

social com a principal função de combater a fome e diminuir a pobreza, através 

de programas relacionados a assistência social que são responsáveis   em 

distribuir os recursos, onde cabe a  União coordenar, e os Estados e 

Municípios distribuir esses recursos assistenciais. 

 

 

3.1 CONCEITO 

 

 

É um benefício assistencial prestado pelo instituto nacional do seguro 

social, que consiste em uma renda de 1(um salário mínimo), que é destinados 

a idosos com idade de mínima de 65 anos e pessoas com deficiência física ou 

mental, pessoas que não tem condições financeiras de arcar com seu próprio 

sustento ou de telo provido por seus familiares. 

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 203 prevê, ―a assistência 

social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de 

contribuição à seguridade social‖. 
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Para ter acesso ao beneficio assistencial o requerente não necessita 

diretamente ser contribuinte da previdência social, pois o benefício  assistencial 

não exige nenhuma carência, e sim apenas alguns critérios a serem cumpridos. 

 

 

3.2 CARACTERISTICAS DO BPC 

 

 

O benefício assistencial, apesar de ser um benefício pago pela 

previdência, ela não necessita de contribuições previdenciárias, mesmo que 

uma pessoa nunca tenha trabalhado registrado poderá fazer jus ao beneficio, 

desde que obedecendo aos critérios estabelecidos em lei, e principalmente ao 

critério de miserabilidade. As principais características que o benefício de 

prestação continuada apresenta são: é destinada a pessoa idosa acima de 65 

anos de idade, ou a pessoa com deficiência que não tenha condições de 

trabalhar, é pago um salário mínimo, Renda per capta de ¼ por pessoa, o 

destinatário precisa comprovar que não possui condições financeiras de arcar 

com seu sustento ou de telo provida por seus familiares, pode ser pago a mais 

de um membro da família, desde que comprovada todas as exigências, não é 

pago 13º salario, não deixa pensão por morte em caso de falecimento do 

beneficiário, pode ser cessado quando o beneficiário superar as condições que 

deram origem a concessão do beneficio, pode ser atualizado o cadastro em 

media de 2 em 2 anos, para a comprovação da necessidade do benefício. 

 

 

3.3 REQUERIMENTO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 

 

 

Pode ser requerido junto ao CRAS, devidamente preenchido o 

formulário, para requerimento do beneficio de prestação continuada que é 

fornecida pelo CRAS (centro de referência de assistência social), requerente 

passará por uma assistente social que fará a avaliação sobre as condições 

financeiras do requerido, alguns documentos necessários para o pedido do 

beneficio são: o cadastro único realizado juntamente ao CRAS,(centro de 

referência de assistência social), o número da carteira de trabalho 
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NIT/PIS/PASEP,  a certidão de nascimento ou casamento do requerente, ou o 

certidão de óbito se o requerente for viúvo, o comprovante de rendimento 

familiar devidamente preenchido junto ao CRAS (centro de referência  de 

assistência social), para as pessoas que possuem algum tipo de deficiência é 

necessário que o laudo pericial do Instituto nacional do seguro social,(INSS), 

onde  esse laudo comprove a incapacidade do requerente seja ela de forma 

provisória ou definitiva.  

Segundo CARLOS ALBERTO PEREIRA DE CASTRO E JOÃO 

BATISTA LAZZARI (p. 849-859):  

 

―os requisitos definidos na lei orgânica social e no seu decreto 
regulamentador são os seguintes:_ pessoa idosa – devera 
comprovar, de forma cumulativa, que: a) possui 65 anos de 
idade ou mais; b)a renda mensal bruta familiar, dividida pelo 
número de seus integrantes, é inferior a um quarto do salário 
mínimo vigente; e c) não possui outro benefício no âmbito da 
seguridade social ou de outro regime, inclusive o seguro 
desemprego, salvo o de assistência médica e a pensão 
especial de natureza indenizatória._ pessoas com deficiência_ 
PCD_ deverá comprovar de forma cumulativa: a) a existência 
de impedimentos de longo prazo de natureza física, mental. 
Intelectual ou sensorial, os quais, em iteração com diversas 
barreiras, obstruam sua participação plena e afetiva na 
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas; 
b) renda mensal bruta familiar, dividida pelo número de seus 
integrantes, inferior a um quarto do salario mínimo; e c) não 
possuir outro benefício no âmbito da seguridade social ou de 
outro regime, inclusive o seguro desemprego, salvo o de 
assistência médica e a pensão especial de natureza 
indenizatória, bem como a remuneração advinda de contrato 
de aprendizagem‖.   

 

É importante lembrar que é indispensável que o necessitado faça antes 

de requerer o beneficio o cadúnico (Cadastro Único), para Programas Sociais 

do Governo Federal. Cadastro Único, é um instrumento que identifica e 

caracteriza as famílias de baixa renda, permitindo que o governo conheça 

melhor a realidade socioeconômica dessa população. Nele são registradas 

informações como: características da residência, identificação de cada pessoa, 

escolaridade, situação de trabalho e renda, entre outras. 

A execução do Cadastro Único é de responsabilidade compartilhada 

entre o governo federal, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Em 

nível Federal, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) é o gestor 
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responsável, e a Caixa Econômica Federal é o agente operador que mantém o 

Sistema de Cadastro Único.  

O Cadastro Único está regulamentado pelo Decreto nº 6.135, de 26 de 

junho de 2007, e outras normas. 
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4 O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NA LEI ORGÂNICA 

DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana, com certeza é um dos 

princípios base da nossa Constituição Federal de 1988, um princípio que visa 

dar um mínimo necessário para a subsistência do individuo, para que assim 

possa ter no mínimo uma vida mais digna com direitos, garantias e com mais 

respeitos, o respeito a dignidade da pessoa humana é um das grandes 

características da sociedade moderna, onde trata de garantir ao cidadão que 

suas necessidades para a sua subsistência seja respeitada, e uma forma de 

garantir que o individuo esteja em um patamar de igualdades com as demais 

pessoas da sociedade, buscando assim uma igualdade nos direitos 

fundamentais.   

WLADIMIR NOVAES MARTINEZ ressalta que:  
 

[...] sem o respeito pessoal ao ser humano, de nada servirá 
falar-se em dignidade do cidadão, do eleitor ou do protegido 
pela seguridade social. Isso quer dizer um atendimento digno 
nos órgãos gestores e observância irrestrita dos princípios de 
direito administrativo. E ofendido o principio quando o poder 
judiciário demora em reconhecer o direito dos seguradores e 
dependentes. (pag. 89) 
 

A dignidade da pessoa humana estabelecida no art. 1º, lll, da 

Constituição Federal de 1988, nos da uma ideia de proteção por parte do 

estado no que se diz respeito a vida, saúde, educação, lazer, necessariamente 

o Estado busca através de impostos e programas sociais repassar um mínimo 

necessário para que cada individuo possa viver de maneira digna, que tenha 

acesso a saúde, educação e lazer. A dignidade da pessoa humana é um 

conjunto de princípios e valores que fazem que cada indivíduo tenha seus 

direitos e garantias respeitadas por parte do Estado, sua politica assistencial, 

que se da através da assistência social, busca em promover o bem estar da 

população, oferecendo condições mínimas que garantam sua dignidade.  

Nas palavras do doutrinador Carlos Alberto Pereira de Castro e João 

Batista LAZARRI (p.859):  
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Para a consecução das politicas sociais estabelecidas pelo 
modelo do Estado contemporâneo, nota-se como característica 
marcante o intervencionismo estatal, a partir do 
reconhecimento de que o Estado tem importante papel a 
desempenhar não só no que diz respeito a garantir a 
segurança material para todos e a buscar outros objetivos 
sociais, mas também como promotor do desenvolvimento 
econômico. 
 

O Estado tem o papel de garantir o mínimo necessário para todos 

conforme já mencionado á cima, o seguro social que é imposto por normas 

jurídicas, onde regulamenta todas as condutas e deveres estatais, e é através 

dessas normas que o estado da sua intervenção na economia, e 

principalmente nas relações entre particulares, por isso o estado, além de 

respeitar a dignidade da pessoa humana, intervindo na sociedade levando a 

assistência aos que dela necessitam. 

 

 

4.1 O BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA E O CRITÉRIO DE 

MISERABILIDADE 

 

 

O benefício de prestação continuada é de caráter personalíssimo, ou 

seja, é um benefício destinado a uma pessoa, que mesmo com sua morte ele 

não pode ser transferido para outra pessoa do grupo familiar o benefício é 

destinados aos indivíduos que se encontram em estado de necessidade. O 

critério de miserabilidade para a concessão desse beneficio de prestação 

continuada é destinada a pessoa incapaz de prover seu sustento ou de ter seu 

sustento provido por algum membro da família, para que se possa comprovar a 

miserabilidade é necessário que a renda mensal familiar não ultrapasse  o valor  

de ¼ do salario mínimo per capita.  

Segundo GUSTAVO BREGALDA NEVES p.165: 
 

Para o cálculo da renda familiar considera- se o número de 
pessoas que vivam na mesma casa, assim entendido: o 
requerente, cônjuge, companheiro (a), o filho não emancipado 
de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, pais e 
irmãos não emancipados, menores de 21 anos e inválidos. O 
enteado e menor tutelado equiparam-se a filho mediante a 
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comprovação de dependência econômica e desde que não 
possuam bens suficientes para o próprio sustento e educação.  

 

Para realizar esse cálculo é necessário fazer a somatória de todas as 

rendas dos familiares ou pessoas que residem sobre o mesmo teto, essa 

somatória não poderá ultrapassar o valor de ¼ do salario mínimo vigente, 

através desse calculo o benéfico poderá ser pago após a comprovação do 

critério de miserabilidade estipulada pela lei 8.742/93. 

 
O art. 16 da Lei n.8.213/91, dispõe que serão considerados 
membros da família, os cônjuges, os companheiros, os filhos 
menores ou inválidos, os pais dependentes e os irmãos 
menores ou inválidos. 

 

Vale ressaltar que aqui nestas condições, o benefício pode ser pago a 

mais de um membro da família, desde que obedeçam as condições exigidas, 

ou seja, o critério de miserabilidade per capita, e que o beneficiário  não tenha  

nenhum outro beneficio do INSS, como por exemplo: pensão por morte, 

aposentadoria, auxilio doença. Pois o mesmo não pode ser cumulativo com 

qualquer outro tipo de beneficio, seja ele previdenciário ou assistencial. 

Pessoa idosa: para a concessão do beneficio assistencial a pessoa 

idosa deverá obedecer alguns requisitos tais como: idade mínimo de 65 de 

anos de idade, a renda mensal familiar deverá ser dividida pelo o numero de 

integrantes, não podendo ultrapassar o valor de ¼  do salário mínimo  per 

capita, não possuir outro benefício da seguridade social ou da  previdência 

social. 

A pessoa com deficiência: para poder fazer o uso do beneficio 

assistencial a pessoa com deficiência deverá comprovar seu impedimento a 

longo prazo de natureza física ou mental, intelectual ou sensorial, que o 

impossibilite de viver em igualdade com as demais pessoas da sociedade, a 

renda mensal familiar será dividida pelo o número de pessoas que residam no 

mesmo teto, não podendo ultrapassar o valor de ¼ do salário mínimo per 

capita, declarar expressamente que não recebe outro benefício assistencial, à 

comprovação de impossibilidade física ou mental severa ser constatada pelo 

perito, através de exames junto ao INSS(instituto nacional do seguro social). 
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4.2 O REQUISITO DE MISERABILIDADE DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO 

CONTINUADA DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

O cálculo da renda e feito através de todos os integrantes que residem 

na mesma casa, essa renda não poderá passar de ¼ do salario mínimo per 

capita. Esse é um requisito necessário para a comprovação de que o 

necessitado esteja em condições para poder receber o beneficio assistencial. A 

lei 8.742/93 tem o objetivo de servir quem dela necessita, amparando os 

hipossuficientes que não tem condições financeiras de se sustentar ou de ter o 

seu sustento provido por membros de sua família. 

Conforme o decreto nº: 6.214/2007, no inc. VI, ressalta que: 

 

a 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, seguro_ 
desemprego, comissões, pró-labore, outros rendimentos do 
salário não assalariado, rendimentos do mercado informal ou 
autônomo, rendimentos auferidos do patrimônio, renda mensal 

vitalícia e beneficio de prestação continuada. 
 

O decreto faz menção a todos os tipos de rendimentos que serão 

contados para a divisão de renda de cada individuo que fizer parte do grupo 

familiar que residir no mesmo teto, para que assim possam estabelecer se o 

necessitado se enquadra ou não no critério de miserabilidade estipulada por lei, 

apesar de ser um requisito estabelecido para a concessão do beneficio á 

miserabilidade teve mudanças de pensamentos por alguns tribunais, amparado 

pela Lei nº 9.533/97, que autoriza ao poder executivo a conceder apoio 

financeiro a programas de garantias dos municípios, conforme dispõe o art. 1 

da referida lei. 

Em relação a manutenção dos idosos e pessoa com deficiência, deve 

ser levado em conta os gastos que cada um exige como por exemplo: 

medicamentos, alimentação especial dentre outras coisas, para poder  chegar 

a conclusão do que se enquadra de fato no limite da renda para a concessão 

do beneficio. 
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4.3 DA (IN) CONSTITUCIONALIDADE DO CRITÉRIO DE MISERABILIDADE  

 

 

O benefício assistencial garante 1 (um) salário mínimo, ao portador de 

necessidades especiais e ao idoso, que comprovem que não possuem 

condições de prover o seu sustento ou de telo provido por seus familiares, 

apesar de conter previsão legal na constituição federal, o paragrafo 3º, do 

artigo 20, da loas, determina que a renda per capta deverá ser inferior a ¼ do 

salario mínimo, acontece que ao fixar esse aferidor de necessidade per capta, 

o legislador tornou totalmente Inconstitucional, pois se contradiz a respeito do 

que trata o bem estar social, nessa condição o legislador determina que o valor 

de ¼ do salário mínimo per capta é necessário para que o individuo viva de 

uma forma digna, e que o valor estipulado é o necessário suficiente  para sua 

sobrevivência, sem levar em conta qualquer outra condição necessária que 

possa ser utilizada para a concessão do beneficio assistencial. O bem estar 

social está qualificado na Constituição Federal, que se efetiva com a 

implementação dos direitos sociais, e quantificado, pois a Constituição em seu 

texto estabelece um salário mínimo para o beneficio assistencial. 

 

Ao fixar em 1/4 do salário mínimo o fator discriminante para 
aferição da necessidade, o legislador, elegeu discrimen 
inconstitucional porque deu aos necessitados conceito 
diferente de bem-estar social, presumindo que a renda per 
capita superior a 1⁄4 do mínimo seria a necessária e suficiente 
para a sua manutenção, ou seja, quanto menos têm, menos 
precisam ter‖(Marisa Ferreira dos santos, pag.151) 

 

Desse modo ao fixar ¼ do salário mínimo o legislador provocou afronta 

ao texto Constitucional, pois o principal intuito da assistência social é de reduzir 

a desigualdade e combater a pobreza, fazendo de modo que o Estado cumpra 

de fato com sua função social, e sobre tudo o de defender a dignidade da 

pessoa humana. A Lei 8.742/93, com sua finalidade de diminuir a pobreza e 

desigualdade, com determinado requisito para poder aferir a miserabilidade, 

acaba não cumprindo com sua função tornando-se ineficaz ao combater a 

miserabilidade e a desigualdade. 
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4.4 DO POSICIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

 

 

A autarquia federal INSS (instituto nacional do seguro social), como 

órgão público tem posicionamento de negar o benefício assistencial, seja ele 

por motivos fúteis como um valor baixo que ultrapasse o valor mínimo per 

capita de cada membro familiar ou pelo fato de não reconhecer a incapacidade 

do necessitado, dificultando o pagamento do benefício ao portador de 

necessidades especiais ou a idoso. Com essa negativa o necessitado tem a 

opção de recorrer administrativamente pelo prazo de 30 dias, junto ao INSS, ou 

entrar judicialmente requerendo o benefício assistencial, um dos principais 

motivos de negativas da administração pública em relação ao beneficio 

assistencial é o critério de miserabilidade, trazido pelo parágrafo 3º, artigo 20, 

da Lei Orgânica da Assistência Social, que o necessitado tende a comprovar 

de fato a sua extrema miserabilidade para poder fazer jus ao benefício, 

atualmente o instituto nacional do seguro social usa como o único meio de 

medir a necessidade do necessitado o critério de miserabilidade, afastando 

qualquer outra possibilidade de comprovar o requisito.  

 

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO – PREVIDENCIÁRIO – 
ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE 
PRESTAÇÃO CONTINUADA (LOAS) – MENOR DE IDADE – 
PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN – RENDA MENSAL 
PER CAPTA SUPERIOR A ¼ DE SALÁRIO MÍNIMO – 
POSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA 
MISERABILIDADE POR OUTROS MEIOS DE PROVA – 
TURMA RECURSAL QUE APLICOU ENTENDIMENTO DO 
STF E TNU. REEXAME DE PROVA. INADMISSÍVEL. SÚMULA 
42/TNU. RECURSO NÃO CONHECIDO. VOTO Trata-se de 
Recurso de Uniformização, admitido após provimento de 
agravo contra inadmissão de incidente de uniformização 
nacional, suscitado pela parte autora, em face de decisão do 
Ministro Presidente, cujo acórdão de Turma Recursal do 
Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Rio Grande 
do Sul reformou a sentença. Inadmitido o incidente pela Turma 
de origem, foi requerida, tempestivamente, a submissão da 
admissibilidade à Presidência desta Turma Nacional nos 
termos do art. 7º, VI do RI/TNU. A matéria ventilada e a ser 
verificada no presente caso é a possibilidade de se conceder o 
benefício assistencial, previsto na Lei Orgânica da Assistência 
Social, a menor de idade – em casos de renda mensal per 
capta superior a ¼ do salário mínimo, considerando outros 
meios de prova, como as condições pessoais do beneficiário, 
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para aferir a miserabilidade. A parte autora encontra-se com 
apenas 7 anos e é portadora de síndrome de down. Vive com 
os pais, e a renda mensal da família é de R$ 1.095,61, 
proveniente do salário do genitor. O laudo médico pericial 
atesta Síndrome de Down desde o nascimento, catarata 
congênita com cirurgia que melhorou a visão e cardiopatia 
congênita. E, por isso, define o perito que o Autor "necessita de 
auxílio nas atividades cotidianas, em grau superior ao habitual 
à idade", bem como, "haverá incapacidade para o trabalho 
capaz de produzir auto-sustento quando atingir idade 
compatível com o exercício de funções laborativas". Finaliza 
assim: a incapacidade é total e definitiva, "necessita de 
acompanhamento médico: neurológico, cardiológico e 
oftalmológico, de escola especial e de fonoaudióloga – por 
tempo indeterminável atualmente. Inexistem tratamentos 
capazes de reverter as deficiências cognitivas provocadas pela 
síndrome de Down". Perícia social. Parecer ministerial pelo 
deferimento do benefício de prestação continuada. A sentença 
julgou procedente e posteriormente foi reformada pela Turma 
Recursal de origem. É o relatório. Quanto a questão da 
miserabilidade o Supremo Tribunal Federal, em sede de 
julgamento de recursos representativos da controvérsia (RE nº 
567.985/MT e RE 580.963/PR), pela sistemática da 
repercussão geral, pacificou sua jurisprudência e declarou, 
incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 3º do art. 20 da 
Lei nº 8.742/93, e do parágrafo único do art. 34 da Lei nº 
10.741/03 (Estatuto do idoso). Ressalte-se que não foi 
alcançado, naquela Sessão, o quórum de 2/3 para modulação 
dos efeitos da decisão, no sentido de que os preceitos 
impugnados tivessem validade até 31/12/2015, como requerido 
pela Advocacia Geral da União, portanto, os efeitos das 
referidas declarações de inconstitucionalidade serão ex tunc. A 
respeito do tema, confira-se: Benefício de prestação 
continuada: tutela constitucional de hipossuficientes e 
dignidade humana - 11 O Plenário, por maioria, negou 
provimento a recursos extraordinários julgados em conjunto — 
interpostos pelo INSS — em que se discutia o critério de 
cálculo utilizado com o intuito de aferir-se a renda mensal 
familiar per capita para fins de concessão de benefício 
assistencial a idoso e a pessoa com deficiência, previsto no art. 
203, V, da CF — v. Informativo 669. Declarou-se a 
inconstitucionalidade incidenter tantum do § 3º do art. 20 da Lei 
8.742/93 [―Art. 20. O benefício de prestação continuada é a 
garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com 
deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais 
que comprovem não possuir meios de prover a própria 
manutenção nem de tê-la provida por sua família ... § 3º 
Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com 
deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja 
inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo‖] e do parágrafo 
único do art. 34 da Lei 10.741/2003. RE 567985/MT, rel. orig. 
Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, 17 e 
18.4.2013. (RE-567985) RE 580963/PR, rel. Min. Gilmar 
Mendes, 17 e 18.4.2013.(RE-580963) Benefício de prestação 
continuada: tutela constitucional de hipossuficientes e 
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dignidade humana - 12 Prevaleceu o voto do Min. Gilmar 
Mendes, relator do RE 580963/PR. Ressaltou haver 
esvaziamento da decisão tomada na ADI 1232/DF — na qual 
assentada a constitucionalidade do art. 20, § 3º, da Lei 
8.742/93 —, especialmente por verificar que inúmeras 
reclamações ajuizadas teriam sido indeferidas a partir de 
condições específicas, a demonstrar a adoção de outros 
parâmetros para a definição de miserabilidade. Aduziu que o 
juiz, diante do caso concreto, poderia fazer a análise da 
situação. Destacou que a circunstância em comento não seria 
novidade para a Corte. Citou, no ponto, a ADI 223 MC/DF (DJU 
de 29.6.90), na qual, embora declarada a constitucionalidade 
da Medida Provisória 173/90 — que vedava a concessão de 
medidas liminares em hipóteses que envolvessem a não 
observância de regras estabelecidas no Plano Collor —, o STF 
afirmara não estar prejudicado o exame pelo magistrado, em 
controle difuso, da razoabilidade de outorga, ou não, de 
provimento cautelar. O Min. Celso de Mello acresceu que, 
conquanto excepcional, seria legítima a possibilidade de 
intervenção jurisdicional dos juízes e tribunais na conformação 
de determinadas políticas públicas, quando o próprio Estado 
deixasse de adimplir suas obrigações constitucionais, sem que 
isso pudesse configurar transgressão ao postulado da 
separação de Poderes. RE 567985/MT, rel. orig. Min. Marco 
Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, 17 e 18.4.2013. 
(RE-567985) RE 580963/PR, rel. Min. Gilmar Mendes, 17 e 
18.4.2013.(RE-580963) Benefício de prestação continuada: 
tutela constitucional de hipossuficientes e dignidade humana - 
13 O Min. Gilmar Mendes aludiu que a Corte deveria revisitar a 
controvérsia, tendo em conta discrepâncias, haja vista a 
existência de ação direta de inconstitucionalidade com efeito 
vinculante e, ao mesmo tempo, pronunciamentos em 
reclamações, julgadas de alguma forma improcedentes, com a 
validação de decisões contrárias ao que naquela decidido. 

 

A jurisprudência  acima discute o critério de miserabilidade da família de 

uma criança portadora de síndrome Down, cuja renda familiar acaba 

extrapolando o valor determinado pela Lei orgânica. Dessa forma a afronta ao 

principio da dignidade da pessoa humana fica evidente com a negativa, pelo 

simples fato do aferidor do critério de miserabilidade para analise da condição 

do necessitado, não levando em conta que é uma criança portadora de uma 

deficiência que é incapacitante e definitiva, sem ter a possibilidade de ser 

revertida com tratamento médico, onde necessita de cuidados maiores, 

principalmente o da mãe da criança que não poderá trabalhar devido aos 

cuidados que deverá prestar a criança, recaindo apenas o trabalho para o 

genitor para o sustento da família, dessa forma há necessidade de se aplicar o 

entendimento que muitos tribunais brasileiros vem aplicando ao caso, que é 
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necessário analisar cada caso especifico, para que se chegar na conclusão do 

critério de miserabilidade, não apenas o requisito de ¼ do salário mínimo. 

 

  

4.5 DO POSICIONAMENTO DOS TRIBUNAIS BRASILEIROS 

 

 

Nas palavras de Leandro Ferreira Bernardo e Wilian Francolossi 

pag.367. 

 

O beneficio assistencial de prestação continuada trata-se de 
um beneficio de cunho assistencial, por isso é pago a quem 
necessitar, independentemente de contribuições. Apesar de 
não ser um beneficio previdenciário, é preciso lembrar que sua 
operacionalização é efetuada perante ao INSS, por isso o 
requerimento administrativo deve ser efetuado perante a 
autarquia previdenciária. 

 

Por se tratar de um benefício assistencial, e por ter indeferimento do 

pedido administrativo por parte do INSS (instituto nacional do seguro social), é 

necessário que o beneficiário busque seus direitos por vias judiciais. 

 E na visão dos tribunais as principais divergências jurisprudenciais  segundo 

as  palavras doutrinador LEANDRO FERREIRA BERNANDO (p. 368): 

 : 

1) Possibilidade de extensão do conceito legal de 
incapacidade para se manter ou ser mantido pela família 
(requisito de miserabilidade), além do requisito legal objetivo de 
renda mensal per capita de ¼ de salario mínimo ; 
2) Exclusão de outro beneficio assistencial concedido a 
idoso para fins de apuração da renda familiar per capita e sua 
aplicação analógica para outras situações não previstas em lei; 
3) Conceito de incapacidade; 
4) Conceito de grupo familiar  
5) Revisão periódica para aferição da manutenção das 
condições a concessão; 
6) Concessão do beneficio ao menor ; 
7) Concessão do beneficio a estrangeiro; 
8) Abatimentos de despesas familiares com saúde e outros 
gastos com itens básicos para aferição de renda mensal 
familiar; 
9) Legitimidade do INSS x legitimidade da união em juízo; 

10)  Ilegitimidade do ministério público. 
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Alguns dos indeferimentos do pedido do benefício assistencial é 

principalmente pelo fato de ultrapassar a renda per capita de ¼ do salário 

mínimo do necessitado, tendo como um aferidor de miserabilidade apenas o 

critério de miserabilidade estipulada pela lei orgânica. 

 Nas palavras de Leandro Ferreira Bernardo e William Fracalossi: 

 

 O Supremo Tribunal Federal se pronunciou, 
recentemente, no sentido de que o requisito de que o requisito 
de que a renda per capita familiar seja inferior a ¼  de salário 
mínimo para fins de apuração da miserabilidade é uma 
condição objetiva criada pela lei para aferição da 
miserabilidade, de modo que não seriam admitidas outras 
formas de apuração que não esta. Anteriormente á 
consolidação desse entendimento pelo STF, era dominante o 
entendimento dos tribunais pátrios no sentido contrário, qual 
seja, o de que a miserabilidade admitiria outras formas de 
caracterização, sendo o requisito objetivo de renda de ¼ de 
salário mínimo, de modo que seria admissível a prova daquela 
condição por outros meios, ainda que ultrapassado 
aquele.(pag. 368). 

 

A autarquia Federal que é representada pelo INSS ( instituto nacional do 

seguro social), tem apenas o critério de miserabilidade para aferir a 

necessidade do assistido, desconsiderando qualquer outro tipo de meio que 

possa comprovar que não possuiu nenhuma condição de ter seu sustento 

provido por seus familiares ou por si próprio, o STF (supremo tribunal federal), 

se posicionou de forma que o critério de miserabilidade é uma condição 

objetiva para aferir a miserabilidade de cada individuo, porém os 

entendimentos dos Tribunais pátrios defendem a tese de que o critério de 

miserabilidade seja admitida qualquer outro tipo de prova para a aferição da 

miserabilidade ainda que ultrapassasse o valor estipulado pela lei orgânica. 

 

CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE 
PRESTAÇÃO CONTINUADA. LEI Nº 8.742/93. AUSÊNCIA 
MISERABILIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. 
1. O benefício assistencial previsto no art. 203, V, 

da Constituição Federal de 1988 tem por escopo a 
dignidade da pessoa humana, garantindo "um salário 
mínimo de beneficio mensal à pessoa portadora de 
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios 
de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por 
sua família, conforme dispuser a lei." 2. Nos termos do 
art. 20, parágrafo 2º, da Lei nº 8.742/1993, "considera-se 
pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104422/lei-da-assist%C3%AAncia-social-lei-8742-93
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/150575/lei-2-75
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11356438/artigo-20-da-lei-n-8742-de-07-de-dezembro-de-1993
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11356378/par%C3%A1grafo-2-artigo-20-da-lei-n-8742-de-07-de-dezembro-de-1993
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104422/lei-da-assist%C3%AAncia-social-lei-8742-93


39 
 

 
 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial, o qual, em interação com uma ou mais 
barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva 
na sociedade em igualdade de condições com as demais 
pessoas". 3. A limitação imposta pelo parágrafo 3ºdo 
art. 20 da Lei nº 8.742/93 (renda per capita inferior a 1/4 
do salário mínimo) é apenas um elemento objetivo para 
se aferir a miserabilidade, não devendo ser tida como 
único meio de prova da condição da hipossuficiência 
econômica do beneficiado (REsp 1112557/MG, Rel. 
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA 
SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 20/11/2009). 4. O 
autor é portador de crise de ausência e epilepsia. De 
acordo com a perícia médica judicial, sua condição não o 
incapacita, estando a doença estabilizada, afirmando o 
perito que o autor, com 12 anos no momento da perícia, 
frequenta escola, fato que indica ostentar independência 
para a prática de atividades cotidianas. As dores de 
cabeça e o uso de medicamentos, relatados pela mãe do 
autor, não são suficientes para infirmar a perícia nem 
para comprovar sua impossibilidade de prover-se de 
meios para a própria subsistência ou de tê-la provida por 
sua família, requisito necessário à concessão do 
benefício assistencial. 5. A vulnerabilidade financeira da 
família não resta comprovada, porque esta é composta 
pelo autor, sua mãe e o companheiro desta, tendo como 
renda certa o valor de um salário mínimo, recebido pela 
virago. O relatório situacional solicitado pelo juízo a quo 
apontou que a família mora em casa alugada, composta 
de 06 (seis) cômodos e em boas condições de higiene, 
fato que contribui para descaracterizar a situação de 
miserabilidade. 6. Não merece reforma a sentença 
recorrida, porque não foi comprovada a incapacidade da 
parte nem que não possui meios de prover a própria 
manutenção ou de tê-la provida por sua família. 7. 
Apelação improvida. 

 

Na Jurisprudência do Tribunal se coloca na posição de que para aferir o 

critério de miserabilidade não deve só ser colocado em conta o critério 

estabelecido pelo paragrafo 3º do art. 20, da lei 8.742/93, deverá ser levado em 

conta todas as necessidades de cada individuo que esteja em necessidade, ao 

levar em consideração apenas o critério de miserabilidade estipulada pela lei 

se coloca os tribunais que é uma afronta ao texto constitucional e fere 

diretamente o principio da dignidade da pessoa humana, e também a 

assistência social acaba que não cumprindo com seu papel social, de combater 

a pobreza e diminuir a desigualdade social, sem contar que é necessário que 

se coloque o principio da dignidade da pessoa humana, fazendo com que cada 

individuo tenha o mínimo necessário para sua sobrevivência, e o recoloca 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11356285/par%C3%A1grafo-3-artigo-20-da-lei-n-8742-de-07-de-dezembro-de-1993
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11356438/artigo-20-da-lei-n-8742-de-07-de-dezembro-de-1993
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104422/lei-da-assist%C3%AAncia-social-lei-8742-93
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mento na sociedade para que assim o necessitado tenha a oportunidade de 

estudar e arrumar um trabalho e assim poder arcar com seu próprio sustento. 

No ano de 2003 a Lei 10.689/2003, instituiu o PNAA, (programa nacional 

de acesso a alimentação), onde o intuito era de alcançar famílias de baixa 

renda que não possui condições financeiras, ou seja famílias hipossuficientes , 

cuja a renda inferior a ¼  do salário mínimo, com o intuito de proteger os 

necessitados mais hipossuficientes. Criada a súmula 6º pelo JEF’s da 4ª 

Região que dispõe:  

 

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

 

Resta modificado o critério de miserabilidade pela referida súmula de ¼ 

do salario mínimo para ½ salário mínimo, porém conforme entendimento do 

Tribunais Brasileiros o critério de miserabilidade deve ser aferido não somente  

por esse critério, mais sim por outros fatores que comprovem que de fato o 

requente necessita do benefício. 
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5 DO COMBATE Á MISERABILIDADE  

 

 

O combate á miserabilidade deve ser feita pelo Estado, através de 

mecanismo assistenciais que combata a pobreza, já que a pobreza não é só 

problema do cidadão que está passando  por dificuldades financeiras, mas sim 

uma questão de ordem pública, pois o Estado é responsável em garantir o 

mínimo necessário para que cada individuo  possa viver de forma digna, o 

próprio art. 24 da loas traz os objetivos da assistência social em programas de 

enfrentamento a pobreza. 

 

Art. 24. 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. 
§ 1º Os programas de que trata este artigo serão definidos 
pelos respectivos Conselhos de Assistência Social, obedecidos 
os objetivos e princípios que regem esta lei, com prioridade 
para a inserção profissional e social. 
§ 2o Os programas voltados para o idoso e a integração da 
pessoa com deficiência serão devidamente articulados com o 
benefício de prestação continuada estabelecido no art. 20 
desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011) 
 

Os programas de assistência social têm de fato alguns objetivos, de 

incentivar e melhoras os benefícios da assistência em relação aos 

necessitados, acontece que o simples fato de incentivar não é suficiente, o 

estado deve focar em questões que se refere a programas assistenciais, 

buscando resgatar pessoas que se auto abandonaram por questões de vicio, é 

necessário que o estado invista cada vez mais em saúde, por se tratar de 

pessoas totalmente dependentes onde é tratado como casos de saúde pública. 

 

 

5.1 DA MISERABILIDADE X MENDICÂNCIA 

 

 

A miserabilidade é o requisito fundamental estabelecido para que o 

necessitado possa fazer jus ao benefício, e ao mesmo tempo se torna 
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torturador pois a renda per capita, como dispõe o paragrafo 3º da lei orgânica 

não poderá ultrapassar o valor de ¼ sobre o salário mínimo vigente conforme 

dispõe o artigo á seguir:  

 

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de 
um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso 
com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não 
possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la 
provida por sua família. 
§ 3º Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa 
com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita 
seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. 

 

Para a concessão do benefício é indispensável, o critério de 

miserabilidade, para poder fazer jus ao beneficio o cidadão deve se encontrar 

em estado de extrema pobreza, pois no que se refere o próprio artigo da loas a 

renda mensal per capita deverá ser inferior a ¼ do salário mínimo, porém a 

jurisprudência dominante traz outros parâmetros para a aferição desse critério 

de miserabilidade, pois o legislador se baseia na constituição federal que tem 

como seu fundamente principal a dignidade da pessoa humana.  

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: 
I - a soberania; 
II - a cidadania; 
III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V - o pluralismo político. 

 

A Constituição constitui-se em um Estado democrático de direitos, que 

visa sobre tudo garantir a dignidade da pessoa, fazendo com que cada um 

tenha seus direitos fundamentais respeitados e com seu principal objetivo 

fundamental conforme dispõe no art. 3º da CF: 

 

Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais; 
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IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação. 
 

Um dos objetivos é combater a pobreza, diminuindo as desigualdades 

sociais, fazendo com que cada indivíduo conviva em uma sociedade justa, 

livre, e com direitos fundamentais respeitados. 

A grande relação entre a miserabilidade e a mendicância é a questão em 

que se encontra o necessitado, que é o estado extremo de pobreza, por um 

lado o idoso e o portador de deficiência, que por questões econômicas não 

conseguem se auto sustentar e nem de ter o seu sustendo provido por seus 

familiares, ai se faz necessário a intervenção do estado através da assistência 

social, para que o recebimento do benefício assistencial seja destinado a essas 

pessoas hipossuficientes. No caso da mendicância temos a questão dos 

moradores de rua que por motivos de vícios acabam- se auto abandonando 

passando a morar nas ruas e depender de esmolas, para isso o art. 13, 

paragrafo 6º do decreto nº: 6.214/2007 que dispõe: 

 

As informações para o cálculo da renda familiar mensal per 
capita serão declaradas no momento da inscrição da família do 
requerente no CadÚnico, ficando o declarante sujeito às penas 
previstas em lei no caso de omissão de informação ou de 
declaração falsa.  
§ 6o Quando o requerente for pessoa em situação de rua deve 
ser adotado, como referência, o endereço do serviço da rede 
sócio assistencial pelo qual esteja sendo acompanhado, ou, na 
falta deste, de pessoas com as quais mantém relação de 
proximidade. 
§ 7o Será considerado família do requerente em situação de 
rua as pessoas elencadas no inciso V do art. 4o, desde que 
convivam com o requerente na mesma situação, devendo, 
neste caso, ser relacionadas na Declaração da Composição e 
Renda Familiar. 
§ 8o Entende-se por relação de proximidade, para fins do 
disposto no § 6o, aquela que se estabelece entre o requerente 
em situação de rua e as pessoas indicadas pelo próprio 
requerente como pertencentes ao seu ciclo de convívio que 
podem facilmente localizá-lo. 

 

No artigo relacionado á cima traz a possibilidade das pessoas que vivem 

em situações de rua de receber o beneficio assistencial, mas para isso será 

necessário que o individuo tenha um acompanhamento assistencial onde 

constará o endereço da assistencial social, na falta do endereço de familiares 
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mais próximos do morador de rua, ou até mesmo de pessoas mais próximas, 

ao destinar o endereço solicitado ficará mais fácil a localização do morador de 

rua, necessário que haja sempre um acompanhamento nesse caso, e que haja 

um programa de incentivo de ressocialização do individuo na sociedade, para 

que através desse programa possa voltar a estudar e futuramente arrumar um 

trabalho digno para poder prover sua própria manutenção.  

 

 

5.2 DA MENDICÂNCIA 

 

 

A mendicância é um ato de pedir esmolas, esse tipo de acontecimento 

ocorre em variados lugares como, praças públicas, ruas, igrejas, sinaleiros, e 

outros meios também, a maioria das pessoas que vem se submetendo ao ato 

da mendicância são pessoas pobres que se encontra em condições de rua, 

dependentes químicos, indígenas, ciganos, idosos, isso ocorre por uma grande 

desigualdade social que vivenciamos no Brasil por longos tempos, onde somos 

divididos em duas categorias uma mínima onde pessoas tem bem estar, 

emprego, e uma boa fonte de renda, por outro a maioria onde se encontram 

desempregados, marginalizado, com uma imensa dificuldade financeira para 

sobreviver, bem como aos que optam em viver nas ruas e se dedicam a 

mendigarem. 

Porém os moradores de rua podem solicitar  o benefício de prestação 

continuada destinado não somente a pessoas com deficiência e idoso, mais 

também para as pessoas que se encontram em situações de rua, que muitas 

vezes não possui família e casa para morar. O art.13, inciso IV, prevê a 

concessão do beneficio assistencial a pessoas que se encontra morando nas 

ruas, a concessão do beneficio assistencial, que deverá ser requerido 

juntamente á assistência social, colocando como endereço para sua 

localização algum parente ou conhecido do morador de rua.  

Em 23 de dezembro de 2009 foi instituído o decreto nº 7.053, o 

PNPR,(política nacional para a população em situação de rua), que sobre tudo 

tem como principio a dignidade da pessoa humana, o direito fundamental que 

cada pessoa precisa ter respeitado. 
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  Conforme o decreto 7.053/09 dispõe sobre seus princípios: 

 

 

Art. 5o  São princípios da  Política Nacional para a               
População em Situação de Rua, além da  igualdade e 
equidade.I - respeito à dignidade da pessoa humana;II - direito 
à convivência familiar e comunitária;III - valorização e respeito 
à vida e à cidadania;IV - atendimento humanizado e 
universalizado; e V - respeito às condições sociais e diferenças 
de origem, raça, idade, nacionalidade, gênero, orientação 
sexual e religiosa, com atenção especial às pessoas com 
deficiência. 

  

Esses princípios elencado no art. 5º do decreto, faz que os programas 

integrantes de politicas públicas sejam norteados por esses princípios, além da 

igualdade e equidade sejam principalmente respeitado o princípio da dignidade 

da pessoa humana, respeitando as condições sociais de cada individuo. O 

PNPR tem o objetivo de desenvolvimento de serviços e programas que possam 

atender diretamente os direitos sociais das pessoas que sobrevivem em 

situações de rua, juntamente com os demais órgãos de politicas públicas.  
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CONCLUSÃO  

 

 

O presente trabalho buscou abordar as fases históricas da assistência 

social no Brasil e no mundo. Antigamente em meados de 1940, a assistência 

social baseava-se na caridade e solidariedade religiosas. No decorrer da 

presente monografia, foi observado que com a evolução da sociedade, cada 

vez mais se pensava em melhorias no âmbito previdenciário e de assistência 

social, com o intuito de sempre buscar o melhor aos necessitados, a 

seguridade se aprimorou com o tempo e com a necessidade que todos os 

trabalhadores mereciam, fossem eles contribuintes  ou não pela previdência 

social, essas mudança fez com que cada vez mais o cidadão tivesse seus 

direitos e garantias respeitados, fazendo com que cada individuo conviva em 

sociedade de forma digna e com o mínimo possível para sua sobrevivência. 

Porém o principal objetivo do trabalho foi de abordar o requisito exigido de 

critério de miserabilidade estabelecida para concessão do beneficio 

assistencial ou mais conhecido como LOAS, amparado pela lei. 8.742/93. 

Ao analisar os fundamentos legais da referida lei orgânica assistencial, 

principalmente no que se diz a respeito ao parágrafo 3º do art. 20 da referida 

lei, o critério de miserabilidade é uma forma que fere ao princípio da dignidade 

da pessoa humana, pois o critério de miserabilidade em relação a pessoa idosa 

e ao portador de necessidades especiais, deveria ser um valor apropriado com 

cada caso, por se tratar de ser uma classe vulnerável  que exige cuidados mais 

complexos, como medicamentos contínuos, uma alimentação diferenciada, 

tratamento medico específicos, onde acaba demandando mais recursos 

financeiros. 

 A administração pública representada pelo INSS, ao analisar sempre 

com os mesmo olhos os necessitados, sem olhar cada caso especifico, acaba 

fazendo uma afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, não 

respeitando o verdadeiro objetivo e função social da lei orgânica assistencial 

que é de combater a pobreza e diminuir a desigualdade social, fazendo com 

que cada indivíduo tenha seus direitos fundamentais respeitados e, sobretudo, 

sua dignidade no que se diz respeito ao critério de miserabilidade. Ao analisar 

como os Tribunais Brasileiros e Administração Pública se posicionaram a 
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respeito do critério de miserabilidade, chega-se à conclusão de que a 

Administração Pública representada pela autarquia federal INSS, que tem 

como aferidor de medir a pobreza, somente a renda per capta, que de fato o 

necessitado só se enquadrará no critério de miserabilidade se sua renda 

familiar for inferior a ¼ do salário mínimo, tendo a função de negar 

administrativamente os pedidos dos necessitados que ultrapasse tal aferidor de 

miserabilidade, tendo como base legal o parágrafo 3º do artigo 20, da lei 

8.742/93. 

Já os Tribunais brasileiros defendem a tese que para se aferir o critério 

de miserabilidade deverá se levar em conta cada caso concreto, as 

necessidades de cada indivíduo, pois ao analisar apenas o critério de 

miserabilidade estipulado pela lei a assistência social, não estaria cumprindo 

com sua função social de diminuir a pobreza, e a desigualdade social, sobre 

tudo não estaria respeitando os direitos fundamentais de todos os cidadãos, 

que tem amparo constitucional.  

Conclui se que ao analisar o parágrafo 3º do art. 20, da lei orgânica, o 

critério de miserabilidade fere o princípio da dignidade da pessoa humana, 

fazendo com que muitos que realmente necessita do beneficio não tenha a 

oportunidade de fazer jus a tal beneficio, não cumprindo então a assistência 

social com sua função social, de combater a pobreza e diminuir as 

desigualdades sociais. 

 Quanto ao combate à pobreza devem ser aprimorados os programas 

sociais voltados principalmente aos moradores de rua, que na maioria das 

vezes são dependentes químicos e alcoólatras, é necessário que o Estado 

invista cada vez mais em programas de enfrentamento a pobreza, e que 

principalmente haja incentivos para estudo, e consequentemente esses 

necessitados arrumem trabalho digno para que possa se sustentar de forma 

independente. 

Por fim, em se tratando de moradores de rua é necessário que seja feita 

uma lei específica onde as empresas privadas destinem um percentual de 

vagas de empregos às pessoas que estão em tratamento e que estão tentando 

a ressocialização na sociedade. 
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