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RESUMO 

 

Esta exposição objetiva avaliar de forma crítica as mudanças no sistema de Seguridade Social 

e no procedimento de concessão do Benefício Assistencial de Prestação Continuada 

promovidas pela alteração legislativa advinda da promulgação da Lei nº 10.741/2003, 

notadamente pela inovação introduzida pelo artigo 34, parágrafo único, do referido estatuto 

legal. Para tanto, procede-se a uma análise histórica e atual da Seguridade Social brasileira, 

avançando, em momento posterior, na apresentação dos aspectos gerais e dos requisitos 

constitucionais e legais para a concessão do Benefício Assistencial de Prestação Continuada. 

Após, aborda-se as mudanças inauguradas pela edição da Lei nº 10.741/2003 e pela previsão 

do art. 34, parágrafo único, da lei em destaque, que culminaram na declaração de 

inconstitucionalidade parcial por omissão do referido dispositivo normativo pelo Supremo 

Tribunal Federal, em caráter incidenter tantum, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

580.963/PR. Para a consecução do propósito estabelecido, aplicar-se-á a metodologia 

dedutiva, a partir da pesquisa exploratória e qualitativa da bibliografia doutrinária, da 

legislação e da jurisprudência relacionadas ao tema. Em aspecto conclusivo ao estudo, 

evidencia-se que, apesar da declaração da insuficiência normativo-constitucional da 

disposição legal em apreço, a análise da miserabilidade do grupo familiar do requerente ainda 

ocorre de forma casuística, com base em critérios subjetivos, na prática forense federal. 

 

Palavras-chave: Seguridade Social. Benefício Assistencial de Prestação Continuada. Estatuto 

do Idoso. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 580.963/PR. 



 
 

ABSTRACT 

 

This exhibition aims to evaluate in a critic way the changes on the Social Security system and 

on the procedure of the concession of the Assistance Benefit of Continued Provision 

promoted by the legislative amendment resulting from the enactment of the Elderly Statute, 

especially by the innovation introduced by the single paragraph of the 34 article of the 

mentioned legal device. Therefore, the study proceeds to a historical and current analysis of 

the Brazilian Social Security, advancing, in a posterior moment, on the presentation of the 

general aspects and of the constitutional and legal requirements for the concession of the 

Assistance Benefit of Continued Provision. After, the study addresses the changes introduced 

by the edition of the Elderly Statute and by the prevision of the single paragraph of the 34 

article of the mentioned legal device, which culminated in the declaration of the partial 

unconstitutionality by omission of the mentioned legal device by the Supreme Court, in 

incidenter tantum character, on the judgment of the Extraordinary Appeal nº 580.963/PR. To 

achieve the established purpose, the study applies the deductive methodology, using the 

exploratory and qualitative research of the doctrinal bibliography, the legislation, and the case 

law related to the theme. In a conclusive aspect of the study, it's evident that, despite the 

declaration of the normative-constitutional failure of the legal device in appreciation, the 

analysis of the miserability of the applicant’s family group still occurs in a casuistic way, 

based on subjective touchstones, on the federal forensic practice. 

 

Keywords: Social Security. Assistance Benefit of Continued Provision. Elderly Statute. 

Supreme Court. Extraordinary Appeal nº 580.963/PR. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

O sistema de Seguridade Social inaugurado pela Constituição Federal de 1988 

materializa o intuito do constituinte de privilegiar os ideais de dignidade da pessoa humana e 

de efetivação dos direitos fundamentais sociais, em especial a partir da previsão do sistema de 

Assistência Social, abarcando os interesses e as demandas da parcela vulnerável da 

população, notadamente considerando o caráter não contributivo do referido sistema. 

Dentre os objetivos estabelecidos pelo sistema de Assistência Social está a garantia 

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

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

família, nos termos da lei. 

A legislação que regula o benefício assistencial estatui o limite de renda familiar 

mensal per capita em ¼ do salário mínimo, o que obstava, de modo geral, a concessão de dois 

benefícios assistenciais no mesmo grupo familiar. 

No entanto, a entrada em vigor do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) alterou o 

regramento normativo da temática, notadamente pela previsão do artigo 34, parágrafo único, 

que autoriza a exclusão da renda advinda do benefício assistencial recebido por idoso do 

cômputo da renda familiar per capita, o que possibilitou o recebimento simultâneo do 

benefício assistencial de prestação continuada por dois membros do mesmo grupo familiar. 

Não obstante o avanço na proteção social ao idoso, a referida disposição ensejou o 

surgimento de uma distinção entre o benefício assistencial concedido ao idoso e a prestação 

assistencial conferida à pessoa com deficiência, pois não estendeu a possibilidade de exclusão 

da renda do benefício no último caso, tampouco na hipótese de concessão de prestações 

previdenciárias aos beneficiários idosos e deficientes. 

Considerando a relevância jurídica da temática, a matéria já foi objeto de análise pelo 

Supremo Tribunal Federal de forma incidental, no Recurso Extraordinário nº 580.963/PR, sob 

a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, concluindo a Suprema Corte pela 

inconstitucionalidade parcial por omissão do art. 34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso, 

com eficácia inter partes. 

Em que pese o entendimento do STF no sentido de reconhecer a omissão 

inconstitucional do dispositivo legal no caso concreto submetido à sua apreciação, a análise 

da miserabilidade do grupo familiar do requerente ainda ocorre de forma casuística na prática 

forense federal, com base em critérios subjetivos utilizados pelo julgador. 
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Portanto, o objetivo da presente exposição é analisar os diversos aspectos 

relacionados ao benefício assistencial de prestação continuada e à referida declaração de 

inconstitucionalidade, notadamente os argumentos que formaram a convicção dos julgadores 

da Suprema Corte, assim como inferir as consequências práticas da declaração de 

inconstitucionalidade manejada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de efetivar a 

garantia constitucional em apreço. 

Para a consecução do propósito delineado, aplicar-se-á a metodologia dedutiva, a 

partir da pesquisa bibliográfica da legislação relacionada ao tema, da literatura abalizada 

respectiva e da pesquisa jurisprudencial. 

Desse modo, será apresentada, no primeiro capítulo, uma perspectiva geral do 

sistema de Seguridade Social, analisando os seus aspectos históricos no plano internacional, 

as primícias do seu desenvolvimento em âmbito nacional, e suas características gerais à luz do 

modelo securitário constitucional inaugurado pela CRFB/88. 

Após, no segundo capítulo, estabelecer-se-á um panorama acerca do Benefício 

Assistencial de Prestação Continuada, analisando de forma crítica os seus aspectos gerais, os 

critérios de concessão estabelecidos pela Constituição Federal e pela legislação 

infraconstitucional respectiva, além das diversas questões de ordem prática relacionadas à 

benesse assistencial em destaque. 

No terceiro capítulo, serão analisadas as dissidências no que tange à declaração de 

inconstitucionalidade parcial por omissão proferida pelo Supremo Tribunal Federal alusiva à 

disposição normativa da Lei nº 10.741/2003 que autoriza a exclusão do benefício assistencial 

recebido pela pessoa idosa do cômputo da renda familiar, mas não estende a referida hipótese 

aos benefícios previdenciários e aos benefícios de ambas as naturezas recebidos por pessoa 

com deficiência, dando ensejo a discussões com perspectivas atuais e futuras, pois 

estritamente relacionadas com a efetivação de garantia constitucional fundamental. 

Por fim, na parte final do último capítulo, serão apresentados alguns casos judiciais 

relacionados à presente discussão, referentes a processos judiciais que tramitaram na Justiça 

Federal da Seção Judiciária do Ceará, nos Juizados Especiais Federais, ajuizados pela unidade 

da Defensoria Pública da União no Ceará nos anos de 2017 e 2018, ilustrando a atual análise 

casuística e subjetiva da miserabilidade do núcleo familiar, para fins de concessão do 

benefício assistencial. 
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2 A SEGURIDADE SOCIAL 

 
A Seguridade Social diz respeito a um programa integrado, de caráter sistêmico, 

de ações contra as contingências causadoras de necessidades sociais,1 apresentando natureza 

jurídica de direito fundamental de segunda e terceira dimensão, notadamente pelo seu caráter 

de prestação positiva estatal, como direito social, e, de forma simultânea, pelo seu caráter 

universal, como direito coletivo.2 

Em razão de tais contingências sociais, diversos ordenamentos jurídicos passaram 

a estabelecer, ao longo da história, várias iniciativas que visavam amenizar os efeitos dos 

danos decorrentes dos diversos infortúnios que acometem a vida humana, estabelecendo, em 

cada comunidade estatal, sistemas de seguridade social com características específicas.3 

2.1. Aspectos Gerais 
 

Durante a evolução histórica da proteção social, verifica-se que, na vigência da 

visão absenteísta estatal, as medidas governamentais de providências positivas eram mínimas 

ou inexistentes, porquanto vigorava a doutrina político-econômica da mínima intervenção 

estatal, assumindo o Poder Público o múnus de mero garantidor das liberdades negativas, 

notadamente dos direitos civis e políticos.4 

O cenário de abstenção estatal acima retratado foi sendo progressivamente 

alterado, sobretudo a partir do final do século XIX, em razão da Revolução Industrial e das 

consequentes transformações econômicas e sociais, notadamente pelo desenvolvimento das 

forças produtivas e das relações de produção, que ensejou a instituição das primícias dos 

sistemas indenizatórios e de seguro social.5 

Nessa perspectiva, uma das primeiras manifestações significativas de medidas 

relacionadas ao seguro social tutelado pelo Estado foram introduzidas na década de 1880 por 

Otto von Bismarck, na Alemanha, pela instituição do seguro-doença, do seguro contra 

acidentes do trabalho e do seguro de invalidez e velhice, custeados, em geral, por 

contribuições dos empregados, dos empregadores e do Estado.6 

                                                
1 DIAS, Eduardo Rocha; MACEDO, José Leandro Monteiro de. Curso de Direito Previdenciário. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Método, 2010, p.38. 
2 AMADO, Frederico Augusto di Trindade. Curso de direito e processo previdenciário. 8. ed. Salvador: 
Juspodivm, 2016, p. 29. 
3 Ibidem., p. 65. 
4 Ibidem., p. 27. 
5 DIAS, Eduardo Rocha; MACEDO, José Leandro Monteiro de. op. cit., p.66. 
6 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da Seguridade Social. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2005, p.30. 
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A Inglaterra, por sua vez, instituiu em 1897 o Workmen’s Compensation Act, uma 

espécie de seguro obrigatório contra acidentes de trabalho, baseado na responsabilidade 

objetiva do empregador. Após alguns anos, em 1911, foi estabelecido o National Insurance 

Act, que instituía um sistema compulsório de contribuições sociais a cargo do empregador, do 

empregado e do Estado inglês.7 

Posteriormente, observou-se a progressiva crise do estado liberal, sobretudo a 

partir da crise econômica mundial de 1929, fazendo emergir o Estado Social, pelo qual o 

Poder Público passou a assumir, de forma gradativa, a responsabilidade pela prestação 

positiva de medidas econômicas e sociais no sentido de prover as necessidades básicas da 

população, como o trabalho, a saúde e a moradia.8 

Desse modo, a proteção social ultrapassou, de forma progressiva, a visão da 

proteção do ser humano como trabalhador, passando ao gradual reconhecimento do direito à 

seguridade social como um direito fundamental.9 

Nesse contexto, a Constituição do México de 1917 destaca-se como a primeira a 

incluir o seguro social em seu texto formal, seguida pela Constituição de Weimar de 1919, 

que declinaram ao Estado a responsabilidade da proteção social do cidadão.10  

Nesse seguimento, o presidente estadunidense Franklin Roosevelt instituiu, a 

partir do ano de 1933, o programa governamental New Deal, imbuído da doutrina do Estado 

do bem-estar social. Foi nesse contexto que o Congresso estadunidense aprovou, em 1935, o 

Security Act, como forma de auxílio aos idosos e de estímulo ao consumo, instituindo também 

o auxílio-desemprego para amenizar os impactos do desemprego involuntário.11 

No entanto, foi apenas em 1941, na Inglaterra, que se verificou o surgimento de 

um sistema de seguridade social de caráter universal e uniforme, a partir da instituição do 

Plano Beveridge, uma espécie de programa de prosperidade política e social que visava, entre 

outras medidas, unificar os seguros sociais existentes, estabelecendo a universalidade da 

proteção social para todos os cidadãos, trabalhadores ou não, e garantindo a tríplice forma de 

custeio, ainda que com a preponderância do custeio estatal.12 

Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, pelo seu art. 22, 

elevou a proteção social à condição de direito humano fundamental, fato que alterou o 

paradigma até então vigente acerca da seguridade social. A partir de então, o direito à 
                                                
7 MARTINS, Sérgio Pinto, op. cit., p.30. 
8 AMADO, Frederico Augusto di Trindade, op. cit., p. 28. 
9 DIAS, Eduardo Rocha; MACEDO, José Leandro Monteiro de, op. cit., p.67. 
10 Ibidem., p.69. 
11 MARTINS, Sérgio Pinto, op. cit., p.31. 
12 Idem. 
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seguridade social passou a ser considerado um direito social, direito fundamental de segunda 

geração, que enseja o oferecimento, por parte do Estado, de prestações positivas econômicas e 

sociais, não obstante limitadas pela disponibilidade de recursos econômicos.13 

Sem a pretensão de esgotar a análise do histórico da Seguridade Social no plano 

internacional, no tópico seguinte será abordada a evolução da proteção social em âmbito 

nacional, culminando na análise do sistema de seguridade social inaugurado pela Constituição 

Federal de 1988, que inovou na temática, garantindo força normativa constitucional à matéria. 

2.2 Histórico da Seguridade Social na legislação brasileira 
 

A primeira manifestação de interesse na proteção social usualmente apontada 

remonta à instituição das santas casas, em 1543, além da criação, em 1808, de um montepio 

que passou a beneficiar a guarda pessoal do Rei Dom João VI.14 

O histórico constitucional da seguridade social brasileira, por sua vez, teve suas 

primícias na Constituição imperial de 1824, pela previsão dos denominados socorros 

públicos, sem estabelecer demais considerações acerca da natureza do referido instituto em 

seu texto formal.15 

A Constituição de 1891 inovou ao prever a expressão aposentadoria, ainda que o 

referido instituto não esteja relacionado ao modelo atual de aposentadoria, considerando que a 

concessão do benefício não estava condicionada a nenhuma fonte contributiva para o seu 

financiamento.16 

A edição da Lei nº 3.724, em 1919, tornou obrigatório o pagamento de 

indenização pelos empregadores em decorrência de acidentes de trabalho sofridos pelos seus 

empregados, assim como instituiu o seguro em caso de acidentes de trabalho, o qual era pago 

a empresas privadas17, visto que ainda não existia formalmente a Previdência Social nos 

moldes hoje conhecidos. 

No ano de 1923 houve a edição do Decreto nº 4.682, usualmente denominada de 

Lei Eloy Chaves, verdadeiro marco na proteção social nacional, na medida em que instituiu a 

previdência social, a partir da criação das Caixas de Aposentadorias e Pensões para 

ferroviários em âmbito nacional. O referido instituto previa os benefícios de aposentadoria por 

                                                
13 DIAS, Eduardo Rocha; MACEDO, José Leandro Monteiro de, op. cit., p.67. 
14 Ibidem., p. 69 
15 Ibidem., p.70. 
16 MARTINS, Sérgio Pinto, op. cit., p.32. 
17 Ibidem., p. 33. 
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invalidez, pensão por morte, assistência médica, e a ordinária, uma prestação previdenciária 

equivalente à atual aposentadoria por tempo de serviço.18 

Segundo Castro e Lazzari, o modelo contemplado pela Lei Eloy Chaves se 

assemelhava ao modelo alemão, pelo qual era obrigatória a participação dos trabalhadores no 

regime, tendo em vista o fim para o qual foi criada a lei em questão. Da mesma forma, 

segundo o novo regime estabelecido pela Lei Eloy Chaves, a contribuição para o sistema 

passou a ser devida pelo empregador e pelo trabalhador, ficando o Estado responsável pela 

regulamentação e pela supervisão do sistema.19 

Após a expansão do regime das Caixas de Aposentadorias e Pensões para outras 

categorias profissionais, nos anos posteriores à edição da Lei Eloy Chaves, afigura-se novo 

marco na expansão da Previdência Social pátria no ano de 1933, em que houve a criação, pelo 

Decreto nº 22.872/33, do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos (IAPM).20  

Tal instituto é considerado como a primeira dentre as instituições pátrias de 

previdência social de âmbito nacional, sendo que após o seu advento foram criados diversos 

Institutos de Aposentadorias e Pensões, organizados por categorias profissionais.21 

A Seguridade Social tutelada pelo Estado teve relevante incremento normativo no 

Governo Vargas, na década de 1930. A característica intervencionista da referida 

administração culminou na previsão constitucional, a partir da Constituição de 1934, de 

diversos direitos trabalhistas e previdenciários, assim como de alguns dispositivos que se 

relacionam diretamente com a assistência social.22 

De fato, o texto constitucional delegava à União a competência para fixar regras 

gerais de assistência social, assim como mantinha a competência do Poder Legislativo para 

instituir normas sobre aposentadorias e fixava a proteção social ao trabalhador como garantia 

constitucional.23 

Do mesmo modo, a referida Carta constitucional estabeleceu a forma tríplice de 

custeio da Seguridade Social, a aposentadoria compulsória para os funcionários públicos que 

                                                
18 MARTINS, Sérgio Pinto, op. cit., p.33. 
19 CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de Direito Previdenciário. 21. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2018, p.40. 
20 LEITÃO, André Studart; MEIRINHO, Augusto Grieco Sant’Anna. Manual de Direito Previdenciário. 4. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2016, p.39. 
21 Idem. 
22 CANOTILHO, José Joaquim Gomes et al. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013, 
p.1954. 
23 MARTINS, Sérgio Pinto, op. cit., pp. 34 e 35. 
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atingissem 68 anos de idade e a aposentadoria por invalidez, com salário integral, ao 

funcionário público que tivesse no mínimo 30 anos de trabalho.24 

A Constituição de 1937, em sentido contrário, não evoluiu na matéria da 

Seguridade Social, se referindo tão somente à instituição dos seguros de velhice, invalidez, de 

vida e em caso de acidentes de trabalho, se utilizando da expressão seguro social, não se 

referindo, em seu texto formal, à expressão Previdência Social.25 

A Constituição de 1946 foi a que, pela primeira vez, inseriu em sua textualidade a 

expressão Previdência Social, em substituição à expressão seguro social utilizada pela 

Constituição de 1937.26 Nesse contexto, a Constituição determinou também a obrigatoriedade 

de instituição de seguro pelo empregador contra acidentes de trabalho.27 

A unidade para o sistema de Previdência Social foi conferida pela edição da Lei 

Orgânica da Previdência Social – LOPS (Lei nº 3.807/1960), que também padronizou o 

sistema assistencial, assim como ampliou os benefícios previdenciários, instituindo diversos 

auxílios, como o auxílio-natalidade, o auxílio-funeral e o auxílio-reclusão.28 

O diploma normativo acima referido não unificou os organismos já existentes, 

mas criou normas uniformes para o amparo a segurados e respectivos dependentes dos vários 

Institutos existentes por meio do estabelecimento de um plano único de benefícios, apesar da 

continuidade da exclusão da proteção previdenciária dos rurais e dos domésticos.29 

No ano de 1966 ocorreu a unificação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões 

então existentes com o surgimento do Instituto Nacional de Previdência Social – INPS pela 

edição do Decreto-Lei nº 72.30 

A Constituição de 1967, assim como a Emenda Constitucional nº 1/69, não 

inovou em praticamente nada em relação à Constituição anterior, figurando como avanço na 

proteção social a previsão do seguro-desemprego, posteriormente regulamentado sob a 

denominação de auxílio-desemprego.31 

Na década de 1970 a edição de novas leis incluiu como segurados os 

trabalhadores rurais e os empregados domésticos. Dessa forma, a Previdência Social brasileira 

                                                
24 MARTINS, Sérgio Pinto, op. cit., p. 35. 
25 DIAS, Eduardo Rocha; MACEDO, José Leandro Monteiro de, op. cit., p.71. 
26 LEITÃO, André Studart; MEIRINHO, Augusto Grieco Sant’Anna, op. cit., p.40. 
27 DIAS, Eduardo Rocha; MACEDO, José Leandro Monteiro de, op. cit., p.71. 
28 MARTINS, Sérgio Pinto, op. cit., p. 37. 
29 CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista, op. cit., p.43. 
30 LEITÃO, André Studart; MEIRINHO, Augusto Grieco Sant’Anna, op. cit., p.41. 
31 Idem. 
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passou a abranger dois imensos contingentes de sujeitos que, não obstante exercessem 

atividade laboral remunerada, ficavam à margem do sistema previdenciário.32 

Em 1977, a edição da Lei nº 6.439/77 instituiu o Sistema Nacional de Previdência 

e Assistência Social (SINPAS) no sentido de reorganizar e racionalizar o sistema 

previdenciário nacional, compreendendo, entre outras entidades, como o já referido INPS, o 

INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, ao qual incumbia 

prestar assistência médica, e a Legião Brasileira de Assistência, à qual cabia a assistência 

social à população carente.33 

Foi apenas com a promulgação da Constituição Federal de 1988 que a proteção 

social nacional adquiriu o caráter tridimensional hoje conhecido, após a qual ocorreu, em 

1990, o surgimento do INSS a partir da fusão do INPS ao IAPAS. Pela relevância das 

alterações promovidas na Seguridade Social pelo novo modelo constitucional inaugurado em 

1988, o tema será tratado em tópico apartado. 

2.3 A Seguridade Social na CRFB/88 
 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, fruto de um processo 

de redemocratização e da coligação de anseios plurais da sociedade brasileira, se destacou no 

avanço do seguro social brasileiro, dedicando um capítulo inteiro para tratar da Seguridade 

Social. 

No modelo inaugurado pela Constituição, a Seguridade Social foi erigida a um 

novo patamar normativo, ensejando o surgimento de um conjunto de medidas, providências, 

normas e enunciados que visam garantir ao corpo social e a cada sujeito individualmente 

considerado o maior grau possível de garantia, sob os aspectos econômico, social, cultural, 

moral e recreativo.34 

Nessa perspectiva, o direito à seguridade social alicerçado no corpo da 

Constituição Federal tem caráter de direito humano e fundamental, uma vez que possui como 

alicerces axiológicos-normativos o direito à vida, à dignidade da pessoa humana e à proteção 

da vida humana contra as diversas contingências sociais.35 

                                                
32 CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista, op. cit., p.43. 
33 DIAS, Eduardo Rocha; MACEDO, José Leandro Monteiro de, op. cit., p.71. 
34 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p.1566. 
35 ROCHA, Daniel Machado da; SAVARIS, José Antônio. Curso de Direito Previdenciário: Fundamentos de 
Interpretação e Aplicação do Direito Previdenciário. Curitiba: Alteridade Editoria, 2014, p.109. 
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O sistema securitário engloba, no modelo constitucional vigente, os subsistemas 

da Previdência Social, da Saúde e da Assistência Social, pela formalização, em âmbito 

constitucional, de um conjunto de normas e institutos que visam à proteção social dos 

indivíduos em relação a contingências que os impeçam de ter providas suas necessidades 

pessoais básicas, através de ações integradas de iniciativa do Poder Público e da sociedade.36 

Embora o constituinte originário tenha criado um sistema de seguridade social 

edificado sob três subsistemas, a configuração protetiva original sofreu diversas modificações 

ao longo do tempo, tanto no sentido de ampliar a proteção conferida pelo texto constitucional 

originário, tanto no sentido de reduzir o nível de proteção social, sobretudo no âmbito do 

subsistema previdenciário.37 

O constituinte, no artigo 194 da CRFB/8838, estabeleceu um rol de princípios 

informadores da seguridade social, cuja interpretação e grau de aplicação irá variar, a 

depender do campo de incidência da seguridade social, se no subsistema contributivo 

(previdência social), ou no subsistema não contributivo (assistência social e saúde pública).39 

No sistema contributivo, o segurado contribui de forma direta com a intenção de 

auferir um benefício futuro. No sistema não contributivo, em contrapartida, os recursos são 

oriundos da arrecadação tributária do Estado, e não da contribuição direta dos beneficiários 

das prestações estatais, não se questionando, nesse caso, a qualidade do contribuinte, mas a 

relevância da necessidade decorrente da contingência social.40 

Acerca dos subsistemas da Seguridade Social, a Constituição Federal, em seu art. 

196, estabelece que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, a qual será prestada 

independentemente de contribuição, estabelecendo o acesso universal e igualitário das ações e 

serviços de saúde.41 

                                                
36 MARTINS, Sérgio Pinto. Fundamentos de Direito da Seguridade Social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2005, 
p.22. 
37 LEITÃO, André Studart; MEIRINHO, Augusto Grieco Sant’Anna, op. cit., pp.43 e 44. 
38 Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e 
da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Parágrafo 
único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes 
objetivos: I - universalidade da cobertura e do atendimento; II - uniformidade e equivalência dos benefícios e 
serviços às populações urbanas e rurais; III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e 
serviços; IV - irredutibilidade do valor dos benefícios; V - eqüidade na forma de participação no custeio; VI - 
diversidade da base de financiamento; VII - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante 
gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos 
órgãos colegiados. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Promulgada em 05 de 
outubro de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso 
em: 13 ago. 2018. 
39 AMADO, Frederico Augusto di Trindade, op. cit., p. 31. 
40 NOVELINO, Marcelo. Manual de Direito Constitucional. 9. ed. São Paulo: Método, 2014, p.1022. 
41 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Promulgada em 05 de outubro de 1988. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 13 ago. 2018. 
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A saúde pública consiste, portanto, no direito fundamental às medidas preventivas 

ou curativas de enfermidades, e, em razão de sua natureza de serviço público gratuito, é dever 

estatal prestá-la adequadamente a todos, seja diretamente pelo Poder Público, seja por entes 

delegados habilitados, de forma complementar. 42 

Para Novelino, o dispositivo de natureza constitucional acima mencionado prevê 

direito que está consubstanciado em uma norma de natureza principiológica, a qual estabelece 

de forma teleológica os fins a serem alcançados pelo Estado, sem, no entanto, especificar os 

meios a serem utilizados para tanto.43 

O subsistema de Previdência Social brasileiro, por sua vez, tem suas linhas gerais 

esculpidas nos arts. 201 e 202 da CRFB/88. O mencionado art. 201 estabelece em seu caput 

que “A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter 

contributivo e de filiação obrigatória, observados os critérios que preservem o equilíbrio 

financeiro e atuarial”.44 

Nesse sentido, a Previdência Social passou a ser administrada pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS), autarquia federal instituída pela fusão do INPS e do 

IAPAS, com a progressiva extinção das demais Instituições integrantes do antigo SINPAS.45 

O traço diferenciador do sistema previdenciário consiste no seu caráter 

essencialmente contributivo, especialmente pelo fato de que apenas terão cobertura os sujeitos 

que vertam contribuições ao regime em que se filiaram, sendo pressuposto para a concessão 

de benefícios e para a prestação de serviços aos segurados e seus dependentes.46 

No que tange ao subsistema da Assistência Social, pela relevância que apresenta 

para o presente trabalho, será objeto de apreciação no capítulo seguinte, após a qual será 

apresentada uma perspectiva geral acerca do Benefício Assistencial de Prestação Continuada, 

analisando seus aspectos gerais e critérios de concessão à luz da Constituição Federal e da 

legislação que trata da matéria. 

Posteriormente serão analisadas as dissidências no que tange à inconstitucionalidade 

declarada incidentalmente pelo Supremo Tribunal Federal, referente à disposição normativa 

do Estatuto do Idoso que permite a exclusão do benefício assistencial recebido pela pessoa 

idosa do cômputo da renda familiar per capita, mas não estende a referida hipótese à pessoa 

com deficiência e aos benefícios previdenciários. 
                                                
42 AMADO, Frederico Augusto di Trindade, op. cit., p. 144. 
43 NOVELINO, Marcelo, op. cit., p. 1030. 
44 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Promulgada em 05 de outubro de 1988. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 13 ago. 2018. 
45 DIAS, Eduardo Rocha; MACEDO, José Leandro Monteiro de, op. cit., p.72. 
46 AMADO, Frederico Augusto di Trindade, op. cit., p. 153. 
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3 O BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 

 

A Constituição Federal de 1988, como já mencionado, constitui um marco na 

proteção social pátria, notadamente pelo fato de que, pela primeira vez na história 

constitucional brasileira, houve a previsão, no texto constitucional, da política de Assistência 

Social47, matéria que obteve força normativa constitucional a partir da previsão dos artigos 

203 e 204 da CRFB/88, os quais estabelecem as premissas básicas da política assistencial ora 

vigente. 

Na definição de Tavares: 

 
A assistência social é um plano de prestações 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 às necessidades básicas do indivíduo, em situações críticas da 
existência humana, tais como a maternidade, a infância, adolescência, velhice e para 
pessoas portadoras de limitações físicas.48 

 

A finalidade da Assistência Social, no sentido de atender às necessidades vitais 

básicas da população em geral, demonstra a estrita relação entre este sistema e o princípio 

constitucional da dignidade humana, o qual institui o encargo ao Estado de proteção e 

promoção dos bens e utilidades indispensáveis a uma existência digna, ou seja, o mínimo 

existencial, assim denominado pela doutrina.49 

Nessa perspectiva, as medidas assistenciais, de forma geral, podem tomar a forma 

de benefícios ou de serviços. 

Os serviços assistenciais são atividades continuadas que visam à melhoria da 

qualidade de vida da população em geral, e suas ações são voltadas às necessidades básicas do 

povo, observando os objetivos, princípios e diretrizes da Assistência Social.50 

Os benefícios, por sua vez, são provisões suplementares e provisórias que 

integram organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), sendo 

prestadas aos cidadãos e aos grupos familiares em razão de algumas contingências sociais, 

                                                
47 CANOTILHO, José Joaquim Gomes et al, op. cit., p.1953. 
48 TAVARES, Marcelo Leonardo. Direito previdenciário: Regime Geral de Previdência Social e Regimes 
Próprios de Previdência Social. 8. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p.15. 
49 NOVELINO, Marcelo, op. cit., p. 1042. 
50 GOES, Hugo. Manual de Direito Previdenciário: Teoria e Questões. 14. ed. Rio de Janeiro: Ferreira, 2018, 
p.813. 
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como o nascimento, a morte, as situações de vulnerabilidade social temporária e a calamidade 

pública.51 

Com efeito, tais providências devem ser aplicadas na medida certa pelo Estado, 

observando os recursos públicos disponíveis e as necessidades sociais existentes, sob pena de 

gravame ao interesse público primário, caso haja desproporcionalidade da conduta estatal na 

prestação assistencial.52 

O artigo 203 da CRFB/88 enumera os objetivos do sistema de Assistência Social 

da ordem constitucional vigente. Dentre eles, está a “garantia de um salário mínimo de 

benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de 

prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, nos termos da lei".53 

Trata-se do benefício assistencial de prestação continuada ao idoso e à pessoa com 

deficiência, o qual será objeto de pormenorizada apreciação nos tópicos seguintes. 

 

3.1 Aspectos Gerais 
 

O benefício assistencial de prestação continuada ao idoso e à pessoa com 

deficiência, previsto constitucionalmente pelo art. 203, V, da CRFB/88 e regulado, em âmbito 

infraconstitucional, pelos artigos 20, 21 e 21-A da Lei nº 8.742/1993, a Lei Orgânica da 

Assistência Social, e pelo Decreto nº 6.214/2007, o Regulamento do Benefício de Prestação 

Continuada, os quais estabelecem as balizas legais para a efetivação da garantia constitucional 

em comento. 

A regulamentação legal do benefício já sofreu alterações em seu texto legal, em 

geral promovidas pelos novos parâmetros adotados pela jurisprudência e pelas convenções 

internacionais da qual o Brasil se tornou signatário, ensejando as alterações legislativas como 

forma de positivar as novas balizas observadas na concessão do benefício. 

Assim, a Lei nº 8.742/1993 foi alterada de forma posterior pela Lei nº 

12.435/2011 e pela Lei nº 12.470/2011. Da mesma forma, o Decreto nº 6.214/2007 foi 

modificado pela edição do Decreto nº 7.617/2011. 

A última alteração legislativa na regulamentação legal do beneficio ficou a cargo 

da Lei nº 13.146/15, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que alterou a Lei Orgânica da 

                                                
51 GOES, Hugo, op. cit., p.811. 
52 AMADO, Frederico Augusto di Trindade, op. cit., p. 44. 
53 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Promulgada em 05 de outubro de 1988. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 13 ago. 2018. 
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Assistência Social, e pelo Decreto nº 8.805/16, promovendo a respectiva alteração no 

Regulamento do Benefício de Prestação Continuada. 

Também denominado de Benefício de Amparo Social54, é o único benefício 

assistencial com previsão constitucional, sendo a prestação assistencial por excelência, não 

obstante o governo federal subsidie outras ações no segmento da Assistência Social, como os 

programas Bolsa Família, Bolsa Alimentação e Auxílio Gás.55 

O benefício assistencial era denominado pela legislação de amparo 

previdenciário, sendo utilizada posteriormente a expressão renda mensal vitalícia pela Lei nº 

8.213/92. Somente com a edição da Lei nº 8.742/93 o instituto passou a utilizar a 

denominação benefício de prestação continuada, no modelo atualmente vigente. 56 

A benesse assistencial, no valor de um salário mínimo mensal, será devida “à 

pessoa com deficiência e ao idoso, com idade de sessenta e cinco anos ou mais, que 

comprovem não possuir meios para prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por 

sua família”, nos termos do art. 1º do RBPC57. 

Além disso, os pretensos beneficiários deverão atender aos requisitos 

especificados no artigo 20 da Lei Orgânica de Assistência Social para fazerem jus ao 

recebimento da prestação assistencial, quais sejam, os requisitos etário, de deficiência e 

socioeconômico, os quais serão objeto de análise posterior. 

A concessão e a administração do benefício de prestação continuada estão 

vinculadas ao Instituto Nacional do Seguro Social, que é a autarquia responsável pela 

operacionalização do benefício, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa, em 

que pese não se tratar tecnicamente de um benefício de natureza previdenciária, tendo 

natureza essencialmente assistencial.58 

Com efeito, a concessão do benefício assistencial é administrada pelo INSS por 

razões práticas, na medida em que a referida autarquia já possui estrutura administrativa 

própria estabelecida em todo o território nacional, com plenas condições de atender à clientela 

assistida, não havendo necessidade da criação e manutenção de outra estrutura administrativa 

em paralelo para subsidiar a administração do benefício em destaque.59 

                                                
54 IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. 20. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2015, p. 17. 
55 Ibidem., p. 25. 
56 MARTINS, Sérgio Pinto, op. cit., p.509. 
57 BRASIL. Decreto nº 6214, de 26 de setembro de 2007. Brasília, DF. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/CCIVil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6214.htm>. Acesso em: 14 ago. 2018. 
58 IBRAHIM, Fábio Zambitte, op. cit., p.17. 
59 Idem. 
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Nesse sentido, os beneficiários da prestação assistencial poderão ter nacionalidade 

brasileira nata originária ou derivada, podendo também ser de nacionalidade portuguesa, 

desde que possuam residência no Brasil e atendam aos demais requisitos estabelecidos no 

Decreto nº 6.214/2007 (RBPC).60 

Do mesmo modo que os nacionais e os portugueses, os estrangeiros residentes no 

Brasil também poderão ser beneficiários da benesse assistencial em comento.  

A Lei Orgânica da Assistência Social, entretanto, foi omissa nessa questão.61 Em 

razão disso, a possibilidade de concessão do benefício assistencial ao estrangeiro residente no 

país foi objeto de intenso debate doutrinário e jurisprudencial nos últimos anos, notadamente 

pela grande quantidade de estrangeiros residentes no país que passaram a pleitear o benefício.  

Para o INSS, a concessão do amparo social pressupõe a cidadania brasileira, fato 

que levou a referida autarquia a negar, administrativamente, os pleitos de concessão do 

benefício realizados por estrangeiros residentes no país. Por outro lado, os Tribunais 

Regionais Federais passaram a entender que a condição de estrangeiro não afasta o direito à 

percepção da benesse assistencial, em razão do que aduz a Constituição Federal quando 

estatuiu os princípios constitucionais da igualdade e da universalidade.62 

Trata-se, entretanto, de matéria recentemente pacificada pelo Supremo Tribunal 

Federal, que fixou a seguinte tese de repercussão geral a respeito do tema, no Recurso 

Extraordinário nº 587.970/SP: “Os estrangeiros residentes no País são beneficiários da 

assistência social prevista no artigo 203, inciso V, da Constituição Federal, uma vez atendidos 

os requisitos constitucionais e legais”.63 

Nessa perspectiva, para fazer jus ao recebimento do benefício, o pretenso 

beneficiário deverá estar inscrito no Cadastro Único, com os dados devidamente atualizados, 

conforme os arts. 12 e 13 do RBPC.64 

Sobre a necessidade de inscrição do requerente do benefício no Cadastro Único, 

preleciona Amado: 

 
A exigência de inscrição do idoso e do deficiente no CadÚnico se justifica para 
aumentar a fiscalização a fim de permitir o cruzamento de dados, a prevenção e 

                                                
60 CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista, op. cit., p.959. 
61 AMADO, Frederico Augusto di Trindade, op. cit., p. 126. 
62 ROCHA, Daniel Machado da; BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Comentários à Lei de Benefícios da 
Previdência Social: Lei nº 8.213 de 24 de julho de 1991. São Paulo: Atlas, 2014, p. 595. 
63 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Recurso Extraordinário nº 587.970. Brasília, DF, 20 
de abril de 2017. Disponível em: < 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=13649377>. Acesso em: 14 ago. 2018. 
64 BRASIL. Decreto nº 6.214, de 26 de setembro de 2007. Brasília, DF. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/CCIVil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6214.htm>. Acesso em: 14 ago. 2018. 
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repressão de fraudes, sendo que o benefício só será concedido ou mantido para 
inscrições no CadÚnico que tenham sido realizadas ou atualizadas nos últimos dois 
anos. Na análise do requerimento do benefício, o INSS confrontará as informações 
do CadÚnico, referentes à renda, com outros cadastros ou bases de dados de órgãos 
da administração pública disponíveis, prevalecendo as informações que indiquem 
maior renda se comparadas àquelas declaradas no CadÚnico.65 

 

No que concerne ao requisito estabelecido pelo RBPC de inclusão cadastral do 

requerente do benefício assistencial no CadÚnico para as demais etapas de operacionalização 

do benefício, importa destacar que o referido quesito foi estabelecido de forma livre pelo 

Decreto nº 6.214/2007, sem qualquer estipulação da CRFB/88 ou da Lei nº 8.742/93 acerca da 

referida estipulação, o que abre ensejo ao questionamento acerca de sua constitucionalidade e, 

por conseguinte, da validade da sua exigência. 

Ainda tratando a respeito dos beneficiários, é importante destacar que, conforme a 

alteração promovida pela Lei nº 12.435/2011, a condição de acolhimento em instituições de 

longa permanência não prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao 

recebimento do benefício de prestação continuada.66 

É importante destacar que o beneficiário, seja idoso, seja pessoa com deficiência, 

não precisará sofrer interdição judicial para que possa fazer jus ao recebimento do benefício.67 

Em acréscimo, o cumprimento de pena, pelo beneficiário, em regime aberto ou 

semiaberto não prejudica o direito da pessoa com deficiência ou idoso ao recebimento do 

benefício assistencial de prestação continuada. Do mesmo modo, os adolescentes com 

deficiência em cumprimento de medida socioeducativa em regime de semiliberdade, liberdade 

assistida ou outra medida em meio aberto poderão usufruir da prestação assistencial em 

destaque.68 

No que tange ao recebimento do benefício, este será devido a partir da data do 

requerimento administrativo, estando a sua concessão condicionada à verificação da vigência 

das condições que deram ensejo ao recebimento da benesse assistencial.69  

Quando concedido em sede judicial, os efeitos da decisão jurisdicional devem 

retroagir à data do requerimento administrativo, se na oportunidade já estivessem satisfeitos 

os requisitos legais, nos termos da Súmula nº 22 da TNU.70 

                                                
65 AMADO, Frederico Augusto di Trindade, op. cit., p. 53. 
66 CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista, op. cit., p.959. 
67 Idem. 
68 AMADO, Frederico Augusto di Trindade, op. cit., p. 126. 
69 CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista, op. cit., p.959. 
70 Súmula nº 22/TNU: Se a prova pericial realizada em juízo dá conta de que a incapacidade já existia na data do 
requerimento administrativo, esta é o termo inicial do benefício assistencial. BRASIL. Turma Nacional de 
Uniformização dos Juizados Especiais Federais. Súmula nº 22. Diário de Justiça da União. Brasília, 07 out. 



26 
 

O benefício assistencial de prestação continuada, por ter natureza personalíssima e 

por ser intransferível, não ensejará o recebimento de gratificação natalina, tampouco de 

benefício previdenciário de pensão por morte.71 O valor não recebido em vida pelo 

beneficiário, entretanto, será pago aos herdeiros ou sucessores, na forma da lei, conforme 

preceitua o art. 23 do RBPC.72 

A concessão do benefício deve ser revista a cada dois anos, pelo menos, a fim de 

se verificar a permanência das condições que derem ensejo à sua concessão73, notadamente se 

os beneficiários continuam a apresentar a renda mensal familiar dentro do limite previsto pela 

lei (¼ de salário mínimo).74  

No caso das pessoas com deficiência, a referida reavaliação da concessão do 

benefício demandará nova avaliação médica e avaliação social para aferição do grau de 

impedimento apresentado pelo beneficiário, visto que podem ocorrer mudanças na situação de 

deficiência, sendo este um importante instrumento de controle do benefício.75 

A benesse assistencial em comento, portanto, possui caráter eminentemente 

precário, podendo ser cessado a qualquer momento, desde que verificado que não estão 

satisfeitas as condições legais para o seu recebimento.76  

Nas observações de Castro e Lazzari: 

 
A cessação do pagamento do benefício só correrá nas seguintes hipóteses: superação 
das condições que lhe deram origem; morte do beneficiário; falta de 
comparecimento do beneficiário portador de deficiência ao exame médico-pericial, 
por ocasião de revisão do benefício; falta de apresentação pelo beneficiário da 
declaração de composição do grupo familiar por ocasião da revisão do benefício. 
Também será cancelado o benefício quando se constatar irregularidade na sua 
concessão ou utilização. 77 

 

O acréscimo do art. 21-A à Lei nº 8.742/93, pela Lei nº 12.470/2011, possibilitou 

a suspensão da concessão do benefício assistencial de prestação continuada quando a pessoa 

                                                                                                                                                   
2004. Disponível em: 
<http://www.jf.jus.br/phpdoc/virtus/sumula.php?nsul=22&PHPSESSID=qt0dsesu2sku237cou7pas5a93>. 
Acesso em: 14 ago. 2018. 
71 GOES, Hugo, op. cit., p.811. 
72 BRASIL. Decreto nº 6.214, de 26 de setembro de 2007. Brasília, DF. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/CCIVil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6214.htm>. Acesso em: 14 ago. 2018. 
73 BRASIL. Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993. Brasília, DF. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742compilado.htm>. Acesso: 14 ago. 2018. 
74 LEITÃO, André Studart; MEIRINHO, Augusto Grieco Sant’Anna, op. cit., p.868. 
75 Ibidem., p.757. 
76 AMADO, Frederico Augusto di Trindade, op. cit., p. 124. 
77 CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista, op. cit., p.961. 
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com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor 

individual.78 

Extinta a relação trabalhista ou a atividade empreendedora e, quando for o caso, 

findo o prazo de pagamento do seguro-desemprego e não tendo o beneficiário adquirido 

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

da benesse assistencial suspensa, sem necessidade de realização de perícia médica ou 

reavaliação da deficiência e do grau de incapacidade para esse fim, respeitado o período de 

revisão bienal estabelecido no caput do art. 21 da referida lei.79 

Em contrapartida, a contratação de pessoa com deficiência como aprendiz não 

acarreta a suspensão do benefício de prestação continuada, limitado a dois anos o recebimento 

conjunto da remuneração e da benesse assistencial, nos termos do art. 21-A, §2o, da Lei 

Orgânica da Assistência Social.80 

Sobre a temática da atividade laboral da pessoa com deficiência e o benefício 

assistencial, pontua Vaz que o conceito de deficiência enxertado na Constituição Federal pela 

inclusão ao bloco de constitucionalidade da Convenção dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência não exclui do acesso ao benefício aqueles sujeitos que, embora deficientes, 

conseguem desenvolver algum tipo de trabalho remunerado, fato que, por si só, não deve 

representar absoluta vedação de concessão do benefício assistencial.81 

Em outra toada, importante questão a ser considerada diz respeito à possibilidade 

de cumulação do benefício de prestação continuada com outros benefícios previdenciários e 

assistenciais do sistema de Seguridade Social pátrio. 

Na seara previdenciária, o legislador instituiu um critério de possibilidade de 

cumulação de benefícios previdenciários a contrario sensu. Desse modo, o art. 124 da Lei nº 

8.213/9182 trata das situações em que a acumulação é indevida, sendo, a princípio, possíveis 

                                                
78 BRASIL. Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993. Brasília, DF. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742compilado.htm>. Acesso: 14 ago. 2018. 
79 AMADO, Frederico Augusto di Trindade, op. cit., p. 126. 
80 Idem. 
81 VAZ, Paulo Afonso Brum. Novas questões sobre o direito do deficiente ao benefício de prestação 
continuada.  In: SERAU JUNIOR, Marco Aurélio; COSTA, José Ricardo Caetano (Org.). Benefício 
assistencial: teoria geral, processo e custeio: a luta pelo direito assistencial no Brasil. 2. ed. São Paulo: LTr, 
2018, p.210. 
82 Art. 124. Salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios 
da Previdência Social: I - aposentadoria e auxílio-doença; II - mais de uma aposentadoria; III - aposentadoria e 
abono de permanência em serviço; IV - salário-maternidade e auxílio-doença; V - mais de um auxílio-acidente; 
VI - mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, ressalvado o direito de opção pela mais 
vantajosa. Parágrafo único. É vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com qualquer benefício de 
prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte ou auxílio-acidente. BRASIL. Lei nº 
8.213, de 24 de julho de 1991. Brasília, DF. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8213cons.htm>. Acesso em: 22 ago. 2018. 
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todas as demais hipóteses de cumulação.83 

A referida disposição normativa não abarca todas as hipóteses de vedação de 

cúmulo de benefícios previdenciários, tratando-se de rol não-exaustivo, havendo outras 

hipóteses de vedação previstas na própria Lei nº 8.213/91 e em outros atos normativos, a 

exemplos da Instrução Normativa INSS 77/201584, que em seu art. 528 veda o recebimento de 

mais de um benefício previdenciário de auxílio doença, ainda que o segurado mantenha 

vínculos concomitantes, entre outras hipóteses. 

Para Amado, deverá ser respeitado o direito adquirido à cumulação, mormente na 

hipótese do segurado ou do respectivo dependente ter acumulado benefícios que, 

posteriormente, passaram a não mais poder ser cumulados. Deve-se observar, portanto a lei 

em vigor na ocorrência da cumulação das prestações previdenciárias, em atenção ao Princípio 

do Tempus Regit Actum.85 

O benefício assistencial de prestação continuada, em sentido contrário, não pode 

ser acumulado com qualquer outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou de outro 

regime, inclusive o seguro-desemprego, com exceção da assistência médica e da pensão 

especial de natureza indenizatória, conforme o art. 5º, caput, do RBPC.86 

A respeito das pensões especiais de natureza indenizatória, exceção legal à 

impossibilidade de cumulação do benefício assistencial com outras prestações da Seguridade 

Social, dissertam Leitão e Meirinho: 

 
São exemplos de pensões especiais de natureza indenizatória a decorrente da 
"Síndrome da Talidomida", prevista pela Lei nº 7.070/82 e a devida aos dependentes 
das vítimas fatais de hepatite tóxica, por contaminação em processo de hemodiálise 
no instituto de Doenças Renais, com sede na cidade de Caruaru, no Estado de 
Pernambuco, prevista na Lei nº 9.422/96.87 

 

Nesse sentido, o parágrafo único do referido dispositivo normativo estabelece que 

a cumulação do benefício assistencial com a remuneração advinda do contrato de 

aprendizagem pela pessoa com deficiência é limitada ao prazo máximo de dois anos, 

prevendo outra exceção à impossibilidade de cumulação do benefício assistencial, ainda que 

                                                
83 IBRAHIM, Fábio Zambitte, op. cit., p. 707. 
84 BRASIL. Instrução Normativa INSS/PRES nº 77, de 21 de janeiro de 2015. Brasília, DF, 22 jan. 2015. 
Disponível em: < http://sislex.previdencia.gov.br/paginas/38/inss-pres/2015/77.htm> Acesso em: 14 ago. 2018. 
85 AMADO, Frederico Augusto di Trindade, op. cit., p. 1000. 
86BRASIL. Decreto nº 6.214, de 26 de setembro de 2007. Brasília, DF. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/CCIVil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6214.htm>. Acesso em: 14 ago. 2018. 
87 LEITÃO, André Studart; MEIRINHO, Augusto Grieco Sant’Anna, op. cit., p. 861. 
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de caráter limitado.88 

O art. 532 da Instrução Normativa INSS 77/2015 determina que, na hipótese de o 

titular do benefício assistencial de prestação continuada e de renda mensal vitalícia requerer o 

benefício previdenciário, deverá ele optar expressamente por um dos dois benefícios, cabendo 

ao servidor do INSS prestar as informações necessárias para subsidiar a decisão do 

beneficiário sobre qual o benefício mais vantajoso.89 

Nessa perspectiva, conforme entendimento de caráter administrativo do INSS, no 

caso de um titular de benefício previdenciário se enquadrar nos requisitos legais para 

recebimento do benefício assistencial de prestação continuada, será facultado a ele o direito 

de renúncia e de optar pela benesse mais vantajosa, somente podendo exercer tal direito uma 

vez, com exceção dos casos de aposentadoria por idade, por tempo de contribuição e especial, 

os quais são irrenunciáveis.90 

Como já exposto, os pretensos beneficiários, para fazerem jus ao recebimento do 

benefício assistencial, devem comprovar o atendimento aos requisitos constitucionais e legais, 

os quais serão agora objeto de análise. 

 

3.2 Requisitos para a concessão do Benefício Assistencial de Prestação Continuada 
 

 

A Constituição Federal determina que o benefício assistencial será concedido “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”.91 

O texto constitucional, portanto, estabeleceu de forma geral as características que 

devem ser apresentadas pelos pretensos beneficiários para que façam jus ao recebimento da 

prestação assistencial constitucional. 

Nessa envergadura, coube à legislação infraconstitucional especificar as nuances 

práticas e os requisitos específicos acerca do benefício assistencial, múnus conferido à Lei 

8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social) e ao Decreto nº 6.214/2007 (RBPC). 

 

                                                
88 BRASIL. Decreto nº 6.214, de 26 de setembro de 2007. Brasília, DF. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/CCIVil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6214.htm>. Acesso em: 14 ago. 2018. 
89 AMADO, Frederico Augusto di Trindade, op. cit., p. 1002. 
90 Ibidem., p. 1003. 
91 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Promulgada em 05 de outubro de 1988. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 13 ago. 2018. 
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3.2.1 Requisito etário 
 

Como já mencionado, coube à legislação infraconstitucional especificar quem 

seriam os idosos para fins de recebimento da benesse assistencial em apreço, critério esse que 

já foi modificado algumas vezes por alterações legislativas supervenientes à promulgação da 

Lei Orgânica de Assistência Social. 

Tratando das alterações legais que modificaram o limite mínimo de idade para a 

concessão do benefício, sintetiza Kertzman: 

 
No período de 01/01/96 a 31/12/97, a idade mínima para o idoso era de 70 anos; a 
partir de 01/01/98 e até 31/12/03, a idade mínima para o idoso passou a ser de 67 
anos; com a aprovação do Estatuto do Idoso, Lei 10.741/03, a partir de 01/01/04, a 
idade mínima para o idoso passou a ser de 65 anos; a Lei 12.435/2011 atualizou o 
art. 20, da Lei 8.742/93, trazendo a idade mínima de 65 anos para o idoso fazer jus a 
benefícios assistenciais. 92 

 

Nesse sentido, o que se verifica é que, apesar de originalmente a textualidade da 

Lei nº 8.742/93 ter previsto a idade mínima de 70 anos para fins de concessão do benefício 

assistencial, as alterações legislativas verificadas posteriormente reduziram a idade mínima 

exigida para a concessão da benesse assistencial.  

Atualmente, após a edição da Lei nº 12.435/11, alterando a Lei Orgânica da 

Assistência Social em atenção às mudanças advindas da promulgação do Estatuto do Idoso, a 

idade mínima que o pretenso beneficiário deve apresentar é 65 anos. 

A respeito do Estatuto do Idoso, vale ressaltar que, nos termos do art. 1º da 

referida legislação, a pessoa idosa é aquela com idade igual ou superior a 60 anos. Para fins de 

concessão do benefício assistencial, entretanto, o idoso deve apresentar a idade mínima de 65 

anos, evidenciando o fato de que a idade necessária para a fruição do benefício não se 

confunde com a idade a partir da qual a pessoa é considerada idosa, nos termos da lei.93 

É importante destacar , nesse sentido, que o critério etário utilizado pela legislação 

é aplicável tanto para os homens quanto para as mulheres, não havendo diferença entre os 

sexos, sendo exigida a idade mínima de 65 anos do potencial beneficiário da prestação 

assistencial, independentemente do gênero do requerente.94 

Conforme observações de Amado, essa redução do requisito etário decorre da 

concretização do Princípio da Universalidade da Cobertura e do Atendimento, pois, apesar do 

                                                
92 KERTZMAN, Ivan. Curso Prático de Direito Previdenciário. 12. ed. Salvador: Juspodivm, 2015, p.457. 
93 LEITÃO, André Studart; MEIRINHO, Augusto Grieco Sant’Anna, op. cit., p.858. 
94 Idem. 
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crescimento da expectativa de vida dos brasileiros, houve uma extensão da proteção social em 

favor dos necessitados, na medida do surgimento de recursos públicos disponíveis.95 

 

3.2.2 Requisito de deficiência 
 

Este requisito diz respeito aos critérios que devem ser analisados para a concessão 

do benefício assistencial à pessoa com deficiência. Da mesma forma como em relação ao 

critério etário, a Constituição Federal apenas estabeleceu que o benefício de prestação 

continuada seria devido à pessoa com deficiência, mas não estipulou quais condições ou 

critérios caracterizariam a deficiência para fins de recebimento do referido benefício. 

Desse modo, coube também à legislação ordinária estipular os referidos critérios. 

A redação original do art. 20, §2º, da Lei nº 8.742/93 estabelecia um conceito de incapacidade 

relacionado à vida e ao trabalho, nos seguintes termos: “para efeito de concessão deste 

benefício, a pessoa portadora de deficiência é aquela incapacitada para a vida independente e 

para o trabalho”.96 

Em linhas gerais, portanto, adotava-se um conceito técnico de deficiência, 

atrelado à visão médica e à incapacidade laborativa, desconsiderando aspectos relacionados 

aos fatores ambientais, psicológicos, e à participação do indivíduo no meio social. 

Não obstante, a jurisprudência pátria passou a adotar o referido critério legal de 

forma a relativizar o conceito estipulado pela lei97, entendendo que a incapacidade para fins 

de concessão do benefício não se relacionava estritamente apenas com a incapacidade laboral 

e para a vida independente, mas também com a impossibilidade de manutenção da própria 

subsistência. 

Nesse contexto foi editada a Súmula nº 29 da TNU que, já no sentido de 

flexibilizar o conceito de deficiência para fins de concessão da benesse assistencial, se referia 

à incapacidade para a vida independente como aquela que, além de impedir as atividades mais 

elementares do sujeito, também o impedia de prover o próprio sustento.98 

                                                
95 AMADO, Frederico Augusto di Trindade, op. cit., p. 53. 
96 BRASIL. Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993. Brasília, DF. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742compilado.htm>. Acesso: 14 ago. 2018. 
97 CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista, op. cit., p.954. 
98 Súmula nº 29/TNU: Para os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742, de 1993, incapacidade para a vida 
independente não é só aquela que impede as atividades mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita 
de prover ao próprio sustento. BRASIL. Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. 
Súmula nº 29. Diário de Justiça da União. Brasília, 13 fev. 2006. Disponível em: < 
http://www.jf.jus.br/phpdoc/virtus/sumula.php?nsul=29&PHPSESSID=62u5vd9v4fkr32j1p4q2781mh1>. 
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No entanto, com a assinatura da Convenção de Nova York sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência pelo Estado brasileiro em março de 2007, e a edição do Decreto nº 

6.949/200999, que a incorporou ao ordenamento jurídico interno, verificou-se o advento de 

uma nova concepção da expressão pessoa com deficiência, conforme o artigo 1º da referida 

Convenção: 

 
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.100 

 

Trata-se, na verdade, do primeiro tratado internacional de direitos humanos 

aprovado pelo procedimento do quórum qualificado previsto no art. 5º, §3º, da Constituição 

Federal, possuindo status normativo de emenda constitucional101, sendo fundamento de 

validade de toda a legislação infraconstitucional. 

Considerando a força normativa constitucional do referido tratado, foi promulgada 

a Lei nº 12.470/11, alterando a redação original do art. 20, §2º, da Lei nº 8.742/93, que passou 

a dispor da seguinte forma: 

 
Para efeitos de concessão deste benefício, considera-se pessoa com deficiência 
aquela que tem impedimento 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 igualdade de condições com as demais 
pessoas.102 

 

A alteração legislativa advinda da participação do Estado brasileiro na Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência inaugurou novo conceito de 

pessoa com deficiência, o qual não se detém apenas na patologia física ou mental apresentada 

pelo indivíduo, mas principalmente na avaliação do sujeito em seu contexto físico, psíquico e 

social. 

Para Amado, houve uma alteração paradigmática para o INSS em relação à 

concessão da prestação assistencial à pessoa com deficiência, em razão da necessidade de se 

                                                                                                                                                   
Acesso em: 14 ago. 2018. 
99 BRASIL. Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Brasília. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm>. Acesso: 14 ago. 2018. 
100 Idem. 
101 LEITÃO, André Studart; MEIRINHO, Augusto Grieco Sant’Anna, op. cit., p.859. 
102 BRASIL. Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993. Brasília, DF. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742compilado.htm>. Acesso: 14 ago. 2018. 
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averiguar as deficiências corporais e os fatores ambientais, sociais e corporais existentes, 

assim como a limitação no desenvolvimento de atividades e o patamar de restrição social. 103 

Portanto, para restar caracterizada a deficiência, no modelo de avaliação utilizado 

atualmente, deve-se verificar a existência de impedimento de longo prazo, de natureza física, 

mental, intelectual ou sensorial, o qual, a partir da interação com diversas barreiras, tenha 

potencial para obstruir a participação do sujeito na sociedade em igualdade de condições com 

as demais pessoas. 

A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 

entretanto, não trouxe prazo para fins de caracterização do impedimento de longo prazo. 

Assim, a estipulação desse parâmetro coube à legislação ordinária, mais especificamente à Lei 

Orgânica da Assistência Social, que, a partir da alteração promovida pela Lei nº 12.470/2011, 

passou a considerar impedimento de longo prazo aquele que produz efeitos pelo prazo 

mínimo de dois anos. 104 

Não obstante a determinação legal, o preceito parece ir de encontro ao que dispõe 

a Constituição Federal, mormente após a inclusão material da referida Convenção na ordem 

constitucional vigente, em razão do seu status de emenda constitucional: o prazo estabelecido 

pela legislação ordinária não está previsto expressamente no texto da convenção, o que enseja 

uma possível limitação infraconstitucional de garantia fundamental estabelecida em âmbito 

constitucional.105 

Neste particular, a regulamentação do conceito de impedimento de longo prazo 

realizado pela Lei Orgânica da Assistência Social não se amolda ao tratado, especialmente 

observando os princípios e os propósitos da Convenção de promover, proteger e assegurar o 

exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com 

deficiência. 106 

A referida Convenção, pelo contrário, define o conceito de deficiência sem 

sujeitá-lo a qualquer restrição de ordem temporal, motivo pelo qual o requisito enxertado na 

Lei nº 8.742/93 não se encontra em conformidade com a Convenção, já que o dispositivo 

                                                
103 AMADO, Frederico Augusto di Trindade, op. cit., p. 65. 
104 BRASIL. Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993. Brasília. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742compilado.htm>. Acesso: 14 ago. 2018. 
105 BITTENCOURT, André Luiz Moro. Manual dos benefícios por incapacidade laboral e deficiência. 2. ed. 
Curitiba: Alteridade Editora, 2018, p. 288. 
106 BASSETTO, Maria do Carmo Lopes Toffanetto Rossitto; BASSETTO, Marcelo Eduardo Rossitto. BPC-
LOAS: Análise da exigência do prazo mínimo de dois anos para a caracterização da incapacidade face à 
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. In: SERAU JUNIOR, Marco 
Aurélio; COSTA, José Ricardo Caetano (Org.). Benefício assistencial: teoria geral, processo e custeio: a luta 
pelo direito assistencial no Brasil. 2. ed. São Paulo: LTr, 2018, p.83. 
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legal limita um direito assegurado por norma constitucional, sem que a Convenção ou mesmo 

a Constituição o faça.107 

A referida discussão abre ensejo para que, ainda que em âmbito judicial, sob a 

análise casuística e com base em critérios subjetivos, se reconheça o impedimento de longo 

prazo a situações incapacitantes em período inferior a dois anos, se, com base nos critérios de 

razoabilidade e na apreciação do caso concreto, se demonstrar a vulnerabilidade da pessoa 

com deficiência requerente do benefício. 

Para Savaris, a alteração legislativa incorpora o entendimento jurisprudencial no 

sentido de que a transitoriedade do quadro patológico não obsta a concessão do benefício, 

estabelecendo apenas um prazo de dois anos para efeito de reconhecimento de impedimento 

de longo prazo. Este prazo, entretanto, não pode ser compreendido de maneira absoluta, de 

modo a excluir da proteção social os sujeitos que apresentem impedimentos que não 

alcançam, mas se aproximam do referido marco temporal.108 

Em caráter conclusivo ao diálogo suscitado acerca da restrição temporal 

estabelecida pela legislação assistencial em relação ao impedimento de longo prazo, pode-se 

concluir que tal contenção legislativa mostra-se materialmente incompatível com as inovações 

incorporadas pela Convenção ao ordenamento pátrio, devendo ser afastada pelo Poder 

Judiciário sempre que as condições pessoais e sociais do requerente revelarem a condição de 

necessitado e, portanto, de titular do direito à prestação assistencial.109 

De todo modo, o entendimento atualmente adotado é de que não é requisito 

necessário à caracterização da deficiência que o impedimento tenha caráter permanente, 

bastando, para a lei, que o sujeito apresente impedimento que produza efeito pelo prazo 

mínimo de dois anos, assim reconhecido em perícia designada especificamente para avaliar o 

referido impedimento. 

 Nesse contexto, a Turma Nacional de Uniformização editou a Súmula nº 48, que 

dispõe do seguinte modo: “A incapacidade não precisa ser permanente para fins de concessão 

                                                
107 BASSETTO, Maria do Carmo Lopes Toffanetto Rossitto; BASSETTO, Marcelo Eduardo Rossitto. BPC-
LOAS: Análise da exigência do prazo mínimo de dois anos para a caracterização da incapacidade face à 
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. In: SERAU JUNIOR, Marco 
Aurélio; COSTA, José Ricardo Caetano (Org.). Benefício assistencial: teoria geral, processo e custeio: a luta 
pelo direito assistencial no Brasil. 2. ed. São Paulo: LTr, 2018, p.83. 
108 SAVARIS, José Antonio. Direito Processual Previdenciário. 6. ed. rev. atual. ampl. Curitiba: Alteridade 
Editora, 2016, p. 537. 
109 CORREIA, Theresa Rachel Couto; DAMASCENO, Luiz Rogério da Silva. A concessão do benefício de 
prestação continuada para situações de incapacidade temporária. In: SERAU JUNIOR, Marco Aurélio; 
COSTA, José Ricardo Caetano (Org.). Benefício assistencial: teoria geral, processo e custeio: a luta pelo direito 
assistencial no Brasil. 2. ed. São Paulo: LTr, 2018, p.231. 
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do Benefício Assistencial de Prestação Continuada”.110 

A fim de verificar a adequação da patologia apresentada pelo requerente do 

benefício ao novo conceito de deficiência apresentado, a concessão do benefício ficou 

condicionada a uma avaliação de caráter multidisciplinar da deficiência e do grau do 

impedimento, composta por perícia médica e social realizadas por médicos peritos e 

assistentes sociais do INSS, não bastando apenas a avaliação médica do potencial 

beneficiário. 111 

O Regulamento do Benefício de Prestação Continuada, em modificação 

promovida pelo Decreto nº 7.617/2011, passou a exigir, para a avaliação da deficiência 

apresentada pelo requerente do benefício, a realização de avaliação médica em conjunto com 

a avaliação social, a qual levará em consideração os fatores ambientais, sociais e pessoais: 

Art. 16.  A concessão do benefício à pessoa com deficiência ficará sujeita à avaliação da 
deficiência e do grau de impedimento, com base nos princípios da Classificação 
Internacional de Funcionalidades, Incapacidade e Saúde - CIF, estabelecida pela 
Resolução da Organização Mundial da Saúde no 54.21, aprovada pela 54a Assembleia 
Mundial da Saúde, em 22 de maio de 2001. 
§ 1o A avaliação da deficiência e do grau de impedimento será realizada por meio de 
avaliação social e avaliação médica. 
§ 2o A avaliação social considerará os fatores ambientais, sociais e pessoais, a 
avaliação médica considerará as deficiências nas funções e nas estruturas do corpo, e 
ambas considerarão a limitação do desempenho de atividades e a restrição da 
participação social, segundo suas especificidades.112 

A jurisprudência pátria também se consolidou nesse sentido, motivo pelo qual 

sobreveio a edição da Súmula nº 80 da TNU, estabelecendo a necessidade de realização de 

avaliação social por profissional habilitado na área de Assistência Social, ou a tomada de 

outras providências aptas a revelar a efetiva condição do meio social a que esta submetido o 

requerente.113 

                                                
110 Súmula nº 48/TNU: A incapacidade não precisa ser permanente para fins de concessão do benefício 
assistencial de prestação continuada. BRASIL. Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais 
Federais. Súmula nº 48. Diário Oficial da União. Brasília, 18 abr. 2012. Disponível em: < 
http://www.jf.jus.br/phpdoc/virtus/sumula.php?nsul=48&PHPSESSID=uuvni12p6aakejts7ua9tri3a7>. Acesso 
em: 14 ago. 2018. 
111 LEITÃO, André Studart; MEIRINHO, Augusto Grieco Sant’Anna, op. cit., p.859. 
112 BRASIL. Decreto nº 6.214, de 26 de setembro de 2007. Brasília, DF. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/CCIVil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6214.htm>. Acesso em: 14 ago. 2018. 
113 Súmula nº 80/TNU: Nos pedidos de benefício de prestação continuada (LOAS), tendo em vista o advento da 
Lei 12.470/11, para adequada valoração dos fatores ambientais, sociais, econômicos e pessoais que impactam na 
participação da pessoa com deficiência na sociedade, é necessária a realização de avaliação social por assistente 
social ou outras providências aptas a revelar a efetiva condição vivida no meio social pelo requerente. BRASIL. 
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. Súmula nº 80. Diário Oficial da União. 
Brasília, 24 abr. 2015. Disponível em: < http://www.jf.jus.br/phpdoc/virtus/sumula.php?nsul=80>. Acesso em: 
14 ago. 2018. 
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Portanto, a jurisprudência passou a admitir a necessidade da realização de perícia 

médico-social para aferição da condição de pessoa com deficiência do requerente, 

possibilitando a produção de outros meios de prova, mormente nas hipóteses em que a perícia 

não puder ser realizada, privilegiando o princípio do livre convencimento motivado do 

magistrado.114 

 O advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, promoveu 

alteração sutil do art. 20, §2o, da Lei nº 8.742/93, que atualmente dispõe do seguinte modo: 

 
Para efeitos de concessão deste benefício, considera-se pessoa com deficiência 
aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual 
ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 
pessoas.115 

 

A modificação promovida pelo novel estatuto legal alterou a expressão diversas 

barreiras por uma ou mais barreiras, assim como substituiu a expressão impedimentos por 

impedimento. 

Para Amado, a alteração legislativa, apesar de pontual, tornou desnecessária a 

interação do impedimento de longo prazo com diversas barreiras, bastando que se verifique 

apenas a existência de uma barreira para o enquadramento do sujeito como pessoa com 

deficiência, desde que tal situação possua potencial de efetiva obstrução da sua participação 

na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 116 

Atualmente, o Estatuto da Pessoa com Deficiência estabelece que a avaliação da 

deficiência apresentada pelo requerente será realizada com base no critério biopsicossocial, 

por meio de equipe multiprofissional e interdisciplinar, e considerará os impedimentos nas 

funções e estruturas do corpo, a limitação no desempenho das atividades e a restrição na 

participação, além dos fatores socioambientais, psicológicos e pessoais.117 

O Regulamento do Benefício Assistencial de Prestação Continuada prevê, em seu 

art. 4º, §1º, que no caso das crianças e adolescentes menores de 16 anos de idade requerentes 

do referido benefício, a existência da deficiência deve ser necessariamente analisada em 

conjunto com o seu impacto na limitação do desemprenho de atividade e restrição da 

                                                
114 AMADO, Frederico Augusto di Trindade, op. cit., p. 120. 
115 BRASIL. Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993. Brasília, DF. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742compilado.htm>. Acesso: 14 ago. 2018. 
116 AMADO, Frederico Augusto di Trindade, op. cit., p. 66. 
117 BRASIL. Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015. Brasília, DF. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm >. Acesso em: 14 ago. 2018. 
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participação social, nos termos compatíveis com a idade do infante, sendo dispensada, 

portanto, a avaliação da incapacidade laboral. 118 

Por fim, a Lei Orgânica da Assistência Social, em alteração promovida pela Lei nº 

12.435/2011, passou a estatuir que o “desenvolvimento das capacidades cognitivas, motoras 

ou educacionais e a realização de atividades não remuneradas de habilitação e reabilitação, 

entre outras, não constituem motivo de suspensão ou cessação do benefício da pessoa com 

deficiência”. 119 

Interessante nuance a respeito do critério de deficiência para fins de concessão do 

benefício assistencial de prestação continuada diz respeito à criança vítima de microcefalia 

em decorrência de sequelas neurológicas decorrentes de doenças transmitidas pelo Aedes 

aegypti.120 

De acordo com o art. 18 da Lei 13.301/2016121, a criança nessa condição fará jus 

ao benefício de prestação continuada temporário, a que se refere o art. 20 da Lei 8.742/93, 

pelo prazo máximo de três anos, na condição de pessoa com deficiência.  

 

3.2.3 Requisito socioeconômico 
 

Como última condição para a concessão do benefício assistencial de prestação 

continuada, a Constituição Federal aponta o requisito socioeconômico, relacionado, nos 

termos da lei, à situação do requerente idoso ou deficiente de não possuir meios de prover à 

própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 122 

Com efeito, coube à legislação ordinária estabelecer o critério objetivo de 

miserabilidade que seria adotado para fins de efetivação da garantia constitucional em 

destaque. 

                                                
118 BRASIL. Decreto nº 6.214, de 26 de setembro de 2007. Brasília, DF. Disponível em: < 
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Desse modo, na literalidade do art. 20, §3º, da Lei nº 8.742/93, o cálculo da renda 

mensal per capita do grupo familiar do requerente deve ser inferior a um quarto do salário 

mínimo. 123  

Trata-se, portanto, de um critério objetivo para aferição do estado de 

miserabilidade do idoso ou do deficiente, estabelecido pela lei para evitar discricionariedades 

na aferição da condição socioeconômica do requerente do benefício. 

A expressão “renda per capita”, por sua vez, diz respeito à soma da renda mensal 

bruta dividida pelo número total de membros que compõem o grupo familiar.124 

O conceito de família, para fins do cálculo da renda per capita, na antiga 

definição da Lei Orgânica da Assistência Social, correspondia apenas ao conjunto de 

dependentes previdenciários que viviam sob o mesmo teto, conceito recentemente alterado 

pelas modificações promovidas na Lei nº 8.742/93 pelo advento da Lei nº 12.453/11.125 

Como dispõe atualmente o art. 20, §1º, da Lei nº 8.742/93, o conceito de família 

adotado para fins de concessão do benefício assistencial engloba o requerente, o cônjuge ou 

companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou padrasto, os irmãos solteiros, 

os filhos e enteado solteiros, desde que vivam sob o mesmo teto.126 

O Regulamento do Benefício de Prestação Continuada, em seu art. 4º, VI, 

estabelece que a renda mensal bruta familiar, para fins de cálculo da renda mensal familiar 

per capita, corresponde à 

 
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, pro-labore, outros 
rendimentos do trabalho não assalariado, rendimentos do mercado informal ou 
autônomo, rendimentos auferidos do patrimônio, Renda Mensal Vitalícia e 
Benefício de Prestação Continuada, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 
19.127 [grifos no original] 

 

Existe, entretanto, previsão legal de verbas remuneratórias que estão excluídas do 

cálculo da renda mensal familiar per capita no tocante à aferição da miserabilidade do grupo 

familiar para fins de concessão da benesse assistencial. Como dispõe o Regulamento do 

Benefício de Prestação Continuada: 
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Art. 4 º (...) 
§ 2º Para fins do disposto no inciso VI do caput, não serão computados como renda 
mensal bruta familiar: 
I - benefícios e auxílios assistenciais de natureza eventual e temporária; 
II - valores oriundos de programas sociais de transferência de renda; 
III- bolsas de estágio supervisionado; 
IV - pensão especial de natureza indenizatória e benefícios de assistência médica, 
conforme disposto no art. 5º; 
V - rendas de natureza eventual ou sazonal, a serem regulamentadas em ato conjunto 
do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e do INSS; e 
VI - rendimentos decorrentes de contrato de aprendizagem.128 [grifos no original] 

 

Apesar da assertividade do legislador quanto ao critério utilizado para aferição do 

requisito socioeconômico para fins de concessão da benesse assistencial de prestação 

continuada, a jurisprudência, durante muitos anos, questionou se o critério da renda individual 

dos membros da família poderia ser relativizado em situações concretas, com a ponderação de 

outros critérios a serem observados pelo julgador. 

Para os tribunais pátrios, segundo o entendimento então vigente, a miserabilidade 

admitiria outras formas de caracterização, sendo o requisito objetivo de ¼ de salário mínimo 

per capita apenas um limite mínimo, de forma que seria admitida a prova da condição de 

miserabilidade por outros meios, ainda que ultrapassado o teto da renda familiar estabelecido 

de forma literal pela legislação.129 

O Superior Tribunal de Justiça, no sentido de flexibilizar a apreciação da 

miserabilidade do núcleo familiar, se posicionou no sentido de que o magistrado não está 

sujeito a um sistema legal de tarifação de provas, motivo pelo qual a delimitação do valor da 

renda familiar per capita não deve ser tida como único meio de prova da condição de 

miserabilidade do requerente.130 

Do mesmo modo, a TNU assentou o referido entendimento pela edição da Súmula 

nº 11, hoje cancelada, reconhecendo não ser impedimento para fins de concessão do benefício 

assistencial a renda familiar per capita ser superior a ¼ do salário mínimo, desde que a 

miserabilidade do grupo familiar do postulante possa ser comprovada por outros meios.131 
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Em sentido contrário à jurisprudência nacional, o Supremo Tribunal Federal, com 

base em julgados fundamentados na decisão proferida em sede da ADI nº 1.232/DF132, 

julgada em 27/08/1998, havia pacificado o entendimento de que seria inadmissível a 

concessão de benefício assistencial a necessitado quando a renda familiar per capita fosse 

superior ao estabelecido na lei.133 

No entendimento até então consolidado na Suprema Corte, o requisito era uma 

condição objetiva criada pela lei para aferição da miserabilidade, de modo que não seriam 

admitidas outras formas de apuração que não esta.134 

Pondo fim à divergência jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal declarou, no 

julgamento da Reclamação nº 4.374/PE135 e dos Recursos Extraordinários 567.985/MT136 e 

580.963/PR137, a inconstitucionalidade material incidental do art. 20, §3º, da Lei nº 8.742/93 

que prevê o critério legal da renda per capita familiar inferior a ¼ do salário mínimo para a 

caracterização da miserabilidade do grupo familiar.138 

Para a Suprema Corte, houve um verdadeiro processo de inconstitucionalização 

do critério legal da renda per capita inferior a ¼ do salário mínimo, que havia sido assim 

fixado há 20 anos, em 1993. Isso se deu notadamente pela ocorrência de mudanças no cenário 

fático e jurídico brasileiro, assim como pela adoção de outros critérios mais favoráveis aos 

necessitados em leis assistenciais posteriores, como no Programa Bolsa Família.139 

Não obstante a declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF, até a 

presente data o Poder Legislativo federal não editou ato normativo ordinário estabelecendo 

um novo critério legal a fim de averiguar a miserabilidade do grupo familiar a que está 

                                                
132 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Ação Direita de Inconstitucionalidade nº 1.232/DF. 
Procurador-Geral da República, Presidente da República e Congresso Nacional. Relator: Min. Ilmar Galvão. 
Brasília, DF, 27 de agosto de 1998. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=385451> Acesso em: 13 ago. 2018. 
133 KERTZMAN, Ivan, op. cit., p.457. 
134 BERNARDO, Leandro Ferreira; FRACALOSSI, William, op. cit., p. 368. 
135 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Reclamação nº 4.374/PE. INSTITUTO NACIONAL 
DE SEGURO SOCIAL - INSS. TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DO 
ESTADO DE PERNAMBUCO. Relator: Ministro Gilmar Mendes. Brasília, DF, 18 de abril de 2013. Diário 
Oficial da União. Brasília, 04 set. 2013. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=4439489> Acesso em: 13 set. 2018. 
136 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Recurso Extraordinário nº 567.985/MT. Instituto 
Nacional do Seguro Social e Alzira Maria de Oliveira Souza. Relator: Min. Marco Aurélio. Brasília, DF, 18 de 
abril de 2013. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=4614447> 
Acesso em: 14 ago. 2018. 
137 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Recurso Extraordinário nº 580.963/PR. Instituto 
Nacional do Seguro Social e Blandina Pereira Dias. Relator: Min. Gilmar Mendes. Brasília, DF, 18 de abril de 
2013. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=4864062> 
Acesso em: 14 ago. 2018. 
138 AMADO, Frederico Augusto di Trindade, op. cit., p. 56. 
139 Idem. 
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relacionado o pretenso beneficiário, aplicando-se ainda administrativamente o critério 

socioeconômico estabelecido pela textualidade do art. 20, §3º, da Lei nº 8.742/93. 

Além disso, a inconstitucionalidade foi aferida na via incidental do controle 

concreto de constitucionalidade, e a eficácia da decisão possui caráter inter partes, não 

vinculando a Administração Pública e o Poder Judiciário. 

Apesar da tentativa de alguns dos ministros do Supremo Tribunal Federal de 

modular os efeitos da decisão proferida a fim de conferir prazo ao Congresso Nacional para 

aprovar nova regulamentação legal acerca da matéria, não se alcançou o quórum necessário 

para aprovar a mencionada modulação. 

Desse modo, em razão da vigência legal do critério socioeconômico de um quarto 

do salário mínimo per capita, o INSS continua a adotá-lo administrativamente, apesar da 

inconstitucionalidade já reconhecida pelo STF do referido critério, impelindo grande número 

dos requerentes cuja renda ultrapassa em pequena medida o teto legal a ingressar na via 

judicial para terem o direito ao recebimento do benefício assistencial garantido. 

Portanto, transcorridos já cinco anos das decisões que proferiram a 

inconstitucionalidade material incidental da regra inscrita no art. 20, §3º, da Lei nº 8.742/93, a 

referida disposição normativa permanece incólume, não tendo sido editada uma nova lei 

capaz de concretizar o dispositivo constitucional matriz do benefício assistencial, sendo que o 

INSS segue aplicando o dispositivo legal inconstitucional de forma objetiva, fato que estimula 

a busca judicial pelo reconhecimento da possibilidade de avaliação de outros critérios para 

aferição da fragilidade social do requerente.140 

Nesse seguimento, vale destacar a recente alteração legislativa advinda do 

Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), que acrescentou o §11 ao art. 20 da 

Lei Orgânica da Assistência Social, positivando anterior posição adotada pela jurisprudência, 

admitindo a utilização de outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do 

núcleo familiar: "Para concessão do benefício de que trata o caput deste artigo, poderão ser 

utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da 

situação de vulnerabilidade, conforme regulamento."141 

Atualmente, tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 117/2011, de 

autoria do deputado Hugo Leal (PSC-RJ), que visa, entre outras medidas, a ampliação do 
                                                
140 FIGUEIREDO, Ana Cláudia Mendes de; Critérios para aferição da vulnerabilidade social necessária à 
concessão do benefício de prestação continuada: a jurisprudência do STF nas duas últimas décadas.  In: 
SERAU JUNIOR, Marco Aurélio; COSTA, José Ricardo Caetano (Org.). Benefício assistencial: teoria geral, 
processo e custeio: a luta pelo direito assistencial no Brasil. 2. ed. São Paulo: LTr, 2018, p.146-147. 
141 BRASIL. Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993. Brasília, DF. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742compilado.htm>. Acesso: 14 ago. 2018. 
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limite da renda para concessão do benefício assistencial de ¼ para 3/4 do salário mínimo, em 

observância à declaração de inconstitucionalidade realizada pelo Supremo Tribunal 

Federal.142 

  O referido projeto já foi aprovado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa 

Idosa e agora tramita em caráter conclusivo para análise das comissões de Defesa dos Direitos 

das Pessoas com Deficiência; de Seguridade Social e Família; de Finanças e Tributação; e de 

Constituição e Justiça e de Cidadania.143 

Finalizada a análise dos principais aspectos alusivos ao Benefício Assistencial de 

Prestação Continuada, traçam-se agora as principais considerações acerca do objeto do 

presente trabalho, pela análise das perspectivas do benefício assistencial a partir da 

ponderação crítica das dissidências relativas à declaração de inconstitucionalidade parcial por 

omissão proferida pelo Supremo Tribunal Federal do art. 34, parágrafo único, da Lei nº 

10.741/2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
142BRASIL. Projeto de Lei nº 117, de 03 de fevereiro de 2011. Brasília, DF. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=C27B43B10B9773E51020C5D37
FCC8A70.proposicoesWebExterno2?codteor=836941&filename=PL+117/2011> Acesso em: 22 ago. 2018. 
143 MIRANDA, Tiago; SEABRA, Roberto. Comissão aprova ampliar renda para concessão de BPC de ¼ 
para ¾ do salário mínimo. 2017. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ASSISTENCIA-SOCIAL/550191-COMISSAO-APROVA 
AMPLIAR-RENDA-PARA-CONCESSAO-DE-BPC-DE-%C2%BC-PARA-%C2%BE-DO-SALARIO 
MINIMO.html>. Acesso em: 14 ago. 2018. 
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4 A INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL POR OMISSÃO DO ART. 34, 
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO) 

 
Novas perspectivas acerca do benefício assistencial de prestação continuada 

figuraram a partir da promulgação da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). A referida lei 

alterou de forma substancial o cenário jurídico acerca da temática assistencial, fato que 

culminou na declaração da insuficiência normativo-constitucional do art. 34, parágrafo único, 

da referida lei, como se verá a seguir. 

4.1 O parágrafo único do art. 34 da Lei nº 10.741/2003 e suas implicações  
 

Como já mencionado, o benefício assistencial não pode ser acumulado com 

qualquer outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, inclusive o 

seguro-desemprego, com exceção da assistência médica e da pensão especial de natureza 

indenizatória, conforme o art. 5º, caput, do RBPC.144 

Apesar da regra geral de impossibilidade de cumulação da benesse assistencial 

pela mesma pessoa, é certa a possibilidade de que vários membros do núcleo familiar sejam 

beneficiários, de forma simultânea, de prestações previdenciárias e/ou assistenciais. 

Nesse caso, a soma dos valores dos benefícios não podem ultrapassar o limite 

legal de ¼ do salário mínimo per capita, sob pena de indeferimento da concessão do segundo 

benefício ou cessação do benefício já concedido por não atendimento ao critério de 

miserabilidade estabelecido pela lei e adotado pelo INSS administrativamente. 

No entanto, importante inovação legislativa alterou a questão acima delineada, ao 

mesmo tempo em que ensejou o surgimento de expressiva quantidade de problemas de ordem 

prática. 

A Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) foi promulgada, ratificando, no caput do 

seu artigo 34, o direito do idoso, a partir de 65 anos de idade, e desde que comprovados os 

critérios de miserabilidade, ao recebimento do benefício assistencial de prestação continuada, 

nos mesmos termos estabelecidos pela Lei nº 8.742/93.  

O referido estatuto legal inovou no ordenamento jurídico, entretanto, pela 

previsão do art. 34, parágrafo único, que passou a permitir a exclusão do benefício assistencial 

concedido a qualquer membro idoso da família, não computando o valor do benefício para 

                                                
144BRASIL. Decreto nº 6.214, de 26 de setembro de 2007. Brasília, DF. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/CCIVil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6214.htm>. Acesso em: 14 ago. 2018. 
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fins do cálculo da renda familiar.145 

Assim, no caso de um núcleo familiar composto por dois idosos, o valor do 

benefício recebido por um deles será excluído do cômputo da renda familiar, fato que permite 

a concessão de outro benefício assistencial. Antes da previsão legal, a concessão do outro 

benefício seria impossível, tendo em vista que a renda familiar per capita seria de ½ salário 

mínimo, superando o limite legal.146 

Sob tal perspectiva, a referida alteração legislativa parece assegurar mínimas 

condições para a subsistência da dignidade do idoso, estabelecendo em favor do grupo 

familiar uma presunção legal de que o benefício assistencial recebido por qualquer membro 

idoso da família será destinado à manutenção do próprio beneficiário, não sendo apto a suprir 

as necessidades de outro idoso que componha o núcleo familiar.147 

Apesar do avanço na proteção social à pessoa idosa, a disposição normativa que 

flexibilizou o critério socioeconômico para fins de concessão da benesse assistencial acarretou 

o surgimento de alguns problemas de ordem prática. 

Utilizando o mesmo exemplo do casal idoso, na hipótese de um dos idosos 

receber a prestação assistencial e o outro receber benefício previdenciário, os proventos da 

prestação previdenciária integrariam a renda familiar per capita, que então ultrapassaria o 

limite fixado pela lei, o que configuraria uma situação peculiar. 

Tratando da situação acima destacada, Ibrahim pontua: 

 
Tal diferenciação de tratamento não se justifica. Ainda que a extensão de direitos 
sociais deva ser feita com muita cautela, até mesmo em razão do Princípio da 
Reserva do Possível – haja vista a escassez de recursos financeiros – tamanha 
discriminação é insustentável. Acredito que, nessas situações, sempre que um idoso 
for aposentado e outro não, inexistindo outra fonte de renda do casal, e desde que a 
aposentadoria seja igual ao salário mínimo, o BPC deva ser concedido para o 
cônjuge necessitado. Se foi intenção do legislador privilegiar o idoso, que se faça 
isso com igualdade de tratamento. Do contrário, o idoso que contribuiu durante a 
vida e obteve sua aposentadoria poderá situar-se em estado pior frente àquele que 
nada verteu ao sistema. [...]148 

 

Dissertando a respeito da controvertida inovação legislativa, observa Kertzman: 

 

                                                
145 BRASIL. Lei nº 10.741, de 01 de outubro de 2003. Brasília, DF. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.741.htm>. Acesso em: 14 ago. 2018. 
146 AMADO, Frederico Augusto di Trindade, op. cit., p. 60. 
147 VIDOR, Vinícius Costa. Aspectos Controvertidos na Concessão do Benefício de Prestação 
Continuada. Revista Jurídica da Seção Judiciária de Pernambuco, Recife, v. 1, p.337-351, 2008, p.344. 
Disponível em: 
<https://www.jfpe.jus.br/images/stories/docs_pdf/biblioteca/artigos_periodicos/ViniciusCostaVidor/Aspectos_R
evSJPE_n1_2008.pdf>. Acesso em: 14 ago. 2018. 
148 IBRAHIM, Fábio Zambitte, op. cit., p. 19. 
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Os legisladores, motivados pela salutar intenção de favorecer os tão sofridos idosos 
do país, acabaram por criar uma verdadeira aberração legal. Note que o rendimento 
de uma aposentadoria ou de uma pensão previdenciária, benefícios concedidos em 
função de contribuições dos segurados, durante vários anos, entram na média de 
cálculo da renda familiar, enquanto o benefício da LOAS, concedido ao idoso que 
nunca contribuiu um mês sequer, não compõe a soma. Esta nova disposição, na 
prática, vem gerando inúmeras demandas no INSS, uma vez que os aposentados 
maiores de 65 anos que possuem outro idoso na família têm comparecido às 
agências do INSS, requisitando o cancelamento da sua aposentadoria para poder 
beneficiar-se com dois benefícios assistenciais ao idoso. Os benefícios de 
aposentadoria, entretanto, são irrenunciáveis. 

 

Nessa envergadura, o ordenamento jurídico pátrio estabelece medidas protetivas 

contra diversas contingências sociais. 

No âmbito previdenciário, o texto constitucional confere ao segurado e/ou aos 

seus dependentes determinadas coberturas previdenciárias, como a invalidez temporária 

(auxílio-doença) ou definitiva (aposentadoria por invalidez), a maternidade (salário-

maternidade), o desemprego involuntário (seguro-desemprego) e a morte (pensão por morte). 

Outras situações, como a idade avançada, podem ensejar a concessão de um benefício 

previdenciário (aposentadoria por idade) ou assistencial (amparo social ao idoso), o que 

demonstra a relação de proximidade entre a previdência e a assistência social brasileiras.149 

Assim, todas as modalidades de benefícios previdenciários foram preteridos da 

exclusão do cálculo da renda familiar, seja qual for a causa ou o beneficiário da prestação, 

fato que ensejou um “privilégio” do benefício assistencial em detrimento dos benefícios 

oriundos da Previdência Social, ocasionando uma incongruência no sistema de Seguridade 

Social pátrio, como se verá adiante. 

Outra questão de ordem prática advinda da alteração legislativa promovida pelo 

Estatuto do Idoso diz respeito à discrepância de tratamento que surgiu a partir da 

possibilidade de exclusão da renda do benefício assistencial recebido por idoso, e da omissão 

no que concerne à possibilidade de exclusão de valor assistencial ou previdenciário recebido 

pela pessoa com deficiência. 

Com efeito, na hipótese de um grupo familiar composto por uma pessoa com 

deficiência e uma pessoa idosa, o benefício assistencial percebido pela pessoa com deficiência 

será fator impeditivo para fins de concessão do segundo benefício assistencial ao idoso, e 

vice-versa, em razão da ausência de previsão legal de exclusão do valor do benefício recebido 

pela pessoa com deficiência, quando da aferição da miserabilidade da família.  

                                                
149 GARCIA, Silvio Marques; Benefício assistencial e benefícios previdenciários: diferenças e aproximações.  
In: SERAU JUNIOR, Marco Aurélio; COSTA, José Ricardo Caetano (Org.). Benefício assistencial: teoria 
geral, processo e custeio: a luta pelo direito assistencial no Brasil. 2. ed. São Paulo: LTr, 2018, p.215-224. 



46 
 

Em situação distinta, se o núcleo familiar fosse composto por dois idosos, o 

segundo benefício poderia ser concedido, visto que a primeira prestação assistencial estaria 

excluída do cômputo da renda familiar mensal per capita, conforme determinação do 

parágrafo único do art. 34 da Lei nº 10.741/2003. 

O parâmetro desigual criado pela lei ensejou o ajuizamento de diversas ações 

judiciais, a partir das quais os magistrados monocráticos e os tribunais começaram a se 

posicionar no sentido de estender analogicamente a disposição do Estatuto do Idoso a 

qualquer benefício previdenciário no valor de um salário mínimo recebido por pessoa do 

grupo familiar, subsidiando o referido entendimento no princípio da isonomia.150 

Há precedentes dos Tribunais Regionais Federais nesse sentido, reconhecendo 

como despropositada a interpretação literal e restritiva do art. 34, parágrafo único, do Estatuto 

do Idoso, e assinalando como anti-isonômico o tratamento distinto dado pelo dispositivo 

normativo em questão para os idosos beneficiários de prestação previdenciária e 

assistencial.151 

O Superior Tribunal de Justiça, entretanto, possui precedentes em sentido 

contrário, enunciando a impossibilidade de concessão de benefício assistencial quando já há 

beneficiário de prestação previdenciária recebido por membro do grupo familiar. 152 

Alinhando-se à primeira posição, o Superior Tribunal de Justiça terminou por 

firmar entendimento diverso ao anterior por ele adotado, no sentido de admitir o afastamento 

do benefício previdenciário no valor de um salário mínimo recebido por idoso para fins de 

apuração da renda mensal per capita, admitindo, nesse caso, a concessão do benefício 

assistencial de prestação continuada, no paradigmático julgamento da Petição nº 7.203, pela 3ª 

Seção do STJ. 153 

                                                
150 AMADO, Frederico Augusto di Trindade, op. cit., pp. 220 e 224. 
151 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Agravo de Instrumento nº 2005.04.01.022719-0/SC. 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e União 
Federal. Relator: Desembargador Ricardo Teixeira do Valle Pereira. 19 de outubro de 2005. Diário de 
Justiça.  Disponível em: 
<https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&numeroProcesso=200504010227190&data
Publicacao=16/11/2005> Acesso em: 10 set. 2018. 
152 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Quina Turma. Agravo Regimental no Recurso Especial nº 868.590 - 
SP. APARECIDA CONCEIÇÃO BENEVENTE REBELLATI. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS. Relator: MINISTRO FELIX FISCHER. Brasília, DF, 28 de novembro de 2006. Diário de 
Justiça. Brasilia, 05 fev. 2007. Disponível em: <https://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/STJ/IT/AGRG-
RESP_868590_SP_1272115191145.pdf?Signature=SD4gd2CNmHo6NpLkafB0NT%2BmMSY%3D&Expires=
1536675512&AWSAccessKeyId=AKIAIPM2XEMZACAXCMBA&response-content-type=application/pdf&x-
amz-meta-md5-hash=264c98b377171a0d27bcb0acfcbdd65e > Acesso em: 11 set. 2018. 
153 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Terceira Seção. Petição nº 7.203 - PE. INSTITUTO NACIONAL DO 
SEGURO SOCIAL - INSS. ZENIDE ADELAIDE DA CONCEIÇÃO FERREIRA. Relator: MINISTRA 
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. Brasília, DF, 10 de agosto de 2011. Diário de Justiça Eletrônico. 
Brasília, 11 out. 2011. Disponível em: < 
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Segundo o entendimento assinalado pelo Superior Tribunal de Justiça, a 

interpretação literal do art. 34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso desprestigia o 

segurado que contribuiu para a Previdência social, determinando ao fim que, em respeito 

aos princípios da igualdade e da razoabilidade, deve ser excluído do cálculo da renda 

familiar per capita qualquer benefício previdenciário ou assistencial recebido por idoso, 

pela aplicação analógica do dispositivo controverso em questão. 154 

Do mesmo modo, a jurisprudência pátria, assim como no caso do benefício 

previdenciário percebido por outro integrante do grupo familiar, passou a estender, de forma 

analógica, a aplicação do dispositivo em destaque no caso do beneficiário da prestação 

assistencial ser pessoa com deficiência. 155 

A partir de tal perspectiva, o entendimento adotado por parte dos julgadores 

passou a ser o de que a exclusão de benefícios previdenciários e assistenciais da renda do 

grupo familiar não deve levar em consideração apenas aspectos meramente econômicos, 

como os adotados pela Lei nº 8.742/1993, mas também não dever ser generalizada, devendo 

ser orientada segundo critérios teleológicos, derivados das finalidades constitucionais 

insculpidas pelo constituinte no art. 203 da Constituição Federal.156 

 

4.2 A declaração de inconstitucionalidade parcial por omissão do art. 34, parágrafo 

único, da Lei nº 10.741/2003 pelo Supremo Tribunal Federal e suas implicações 

 

A partir da observância da enorme quantidade de ações judiciais cuja discussão 

de fundo era a aplicação analógica da norma em questão no caso dos benefícios 

previdenciários recebidos por idosos e dos benefícios previdenciários e assistenciais 

                                                                                                                                                   
https://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/STJ/IT/PET_7203_PE_1327030532295.pdf?Signature=%2FIlPFb868
OrNjbPXapsmswyYlfM%3D&Expires=1536676052&AWSAccessKeyId=AKIAIPM2XEMZACAXCMBA&re
sponse-content-type=application/pdf&x-amz-meta-md5-hash=aa14318a75e0b8ebb98eb60b891cefb4 > Acesso 
em: 11 set. 2018. 
154 Idem. 
155 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Terceira Seção. Embargos Infringentes na Apelação 
Cível nº 43504 RS 2002.04.01.043504-6. Ministério Público Federal. União Federal e Instituto Nacional do 
Seguro Social - INSS. Interessado: Laerte Farias Gomes. Relator: Desembargador João Batista Pinto 
Silveira. Diário Eletrônico. Porto Alegre, 24 jan. 2007. Disponível em: < 
https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=1&documento=1825695&termosPesquisados=
IDQzNTA0IA== >Acesso em: 11 set. 2018. 
156 VIDOR, Vinícius Costa. Aspectos Controvertidos na Concessão do Benefício de Prestação 
Continuada. Revista Jurídica da Seção Judiciária de Pernambuco, Recife, v. 1, p.337-351, 2008, pp.345-
346. Disponível em: 
<https://www.jfpe.jus.br/images/stories/docs_pdf/biblioteca/artigos_periodicos/ViniciusCostaVidor/Aspectos_R
evSJPE_n1_2008.pdf>. Acesso em: 14 ago. 2018. 
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recebidos pelas pessoas com deficiência, inevitável foi a análise da questão pela Suprema 

Corte. 

Nessa envergadura, o Supremo Tribunal Federal já vinha deixando de conhecer 

diversas reclamações que tinham como alvo a cassação de decisões que conferiam 

interpretação extensiva ao art. 34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso, sob o fundamento 

de ausência de identidade entre as decisões impugnadas e a decisão proferida na ADI nº 

1.232/DF.157 

A matéria foi, então, objeto de análise definitiva pelo Supremo Tribunal Federal 

no controle difuso de constitucionalidade, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

580.963/PR158, pela sistemática da repercussão geral, sob a relatoria do Ministro Gilmar 

Mendes. 

Em julgamento conjunto com o Recurso Extraordinário nº 567.985/MT159 e com 

a Reclamação nº 4.374/PE160, a Suprema Corte declarou, em caráter incidenter tantum, além 

da já referida inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, §3º, da 

Lei nº 8.742/1993, a inconstitucionalidade parcial por omissão, sem pronúncia de nulidade, 

do art. 34, parágrafo único, da Lei nº 10.741/2003: 
 
[...] 4. A inconstitucionalidade por omissão parcial do art. 34, parágrafo único, da 
Lei 10.741/2003. O Estatuto do Idoso dispõe, no art. 34, parágrafo único, que o 
benefício assistencial já concedido a qualquer membro da família não será 
computado para fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a 
LOAS. Não exclusão dos benefícios assistenciais recebidos por deficientes e de 
previdenciários, no valor de até um salário mínimo, percebido por idosos. 
Inexistência de justificativa plausível para discriminação dos portadores de 
deficiência em relação aos idosos, bem como dos idosos beneficiários da 
assistência social em relação aos idosos titulares de benefícios previdenciários no 
valor de até um salário mínimo. Omissão parcial inconstitucional. 5. Declaração 

                                                
157 FIGUEIREDO, Ana Cláudia Mendes de; Critérios para aferição da vulnerabilidade social necessária à 
concessão do benefício de prestação continuada: a jurisprudência do STF nas duas últimas décadas.  In: 
SERAU JUNIOR, Marco Aurélio; COSTA, José Ricardo Caetano (Org.). Benefício assistencial: teoria geral, 
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Nacional do Seguro Social e Blandina Pereira Dias. Relator: Min. Gilmar Mendes. Brasília, DF, 18 de abril de 
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de inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 34, parágrafo 
único, da Lei 10.741/2003 [...].161  
 

O que verifica é que, em respeito ao princípio constitucional da isonomia, o 

Supremo Tribunal Federal estendeu a aplicação do parágrafo único do artigo 34 do Estatuto 

do Idoso aos deficientes que recebem o amparo assistencial e aos segurados que recebem 

benefício previdenciário com renda de um salário mínimo ao pronunciar a sua 

inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade.162 

Preleciona Vinícius Costa Vidor, a respeito da inconstitucionalidade parcial por 

omissão do art. 34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso: 

De fato, parece haver uma inconstitucionalidade por omissão parcial no que tange 
à exclusão do benefício assistencial percebido por membro da família do 
deficiente quando da apuração da renda per capita, pois não há causa jurídica 
válida para se levar em conta o valor de tal benefício quando o mesmo, pela 
própria presunção criada pela regra, será destinado à manutenção daquele idoso ou 
deficiente específico, não viabilizando a manutenção, mesmo parcial, de um 
segundo idoso ou deficiente.163 

Nessa envergadura, sob o aspecto procedimental,  existem diversos 

comportamentos que ensejam a inconstitucionalidade de uma norma, permitindo a formação 

de juízos de inconstitucionalidade.164 

Assim, a inconstitucionalidade por omissão é aquela que viola o texto 

constitucional pela prática de um comportamento negativo do Estado, proveniente da inércia 

de qualquer um dos Poderes do Estado.165 

A inconstitucionalidade parcial, por sua vez, é aquela que atinge apenas uma parte 

da lei ou do ato normativo, de forma que a invalidade constitucional de uma parte da 

disposição normativa não atinge obrigatoriamente a outra parte, que está em perfeita 

consonância com as disposições constitucionais vigentes.166 

Portanto, no caso em análise, a disposição normativa em questão foi declarada 

inconstitucional em razão da omissão parcial constatada quanto ao conteúdo material, que 

                                                
161 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Recurso Extraordinário nº 580.963/PR. Instituto 
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162 AMADO, Frederico Augusto di Trindade, op. cit., p. 62. 
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Disponível 
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166 Ibidem., p.153. 



50 
 

deveria ter previsto a prerrogativa de exclusão do cálculo da renda familiar per capita aos 

benefícios previdenciários concedidos aos idosos e às pessoas com deficiência, assim como 

aos benefícios assistenciais concedidos a estas últimas. 

É de grande relevância proceder a uma análise detida das discussões em tela no 

paradigmático julgado da Suprema Corte acima transcrito. 

A demanda submetida à análise do Supremo Tribunal Federal diz respeito a uma 

ação judicial ajuizada no Juizado Especial Federal de Apucarana, no Paraná, em que se 

pleiteava a concessão de benefício assistencial, sob o argumento de que, para fins de cálculo 

do valor da renda mensal familiar per capita, não deveria ser levado em consideração outros 

benefícios recebidos pelo idoso, sejam eles assistenciais ou previdenciários, inteligência do 

controvertido art. 34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003). 

A sentença julgou procedente o pleito da parte autora, confirmando as alegações 

produzidas pela demandante. O INSS interpôs, então, recurso em face da parte autora, o qual 

teve provimento negado pela 1ª Turma Recursal do referido órgão jurisdicional, motivo que 

ensejou a interposição, pelo INSS, do Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, 

com fundamento no art. 102, III, a e b da CRFB/88167 e no art. 15 da Lei nº 10.259/2011168. 

Para o INSS, haveria violação a dispositivo constitucional, qual seja, ao art. 203, 

V, da CRFB/88, e afronta à inconstitucionalidade já declarada de lei federal, fazendo menção 

à declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 20 da Lei nº 8.742/93. 

Em sede de Recurso Extraordinário, o INSS argumenta que a decisão então 

impugnada ofenderia os princípios da legalidade, da independência entre os Poderes, e o 

princípio da reserva legal, notadamente considerando que, ao interpretar de forma extensiva 

as leis 8.742/93 e 10.741/2003, o Poder Judiciário estaria criando nova norma, invadindo a 

competência legiferante do Poder Legislativo. 

Ressalta ainda a Autarquia Previdenciária que o art. 203, V, da CRFB/88 era 

taxativo ao estabelecer a reserva legal para a definição das hipóteses de concessão do 

benefício assistencial de prestação continuada, e que o art. 34, parágrafo único, do Estatuto do 

Idoso era estrito ao enunciar que a exclusão do cômputo da renda familiar estava constrita ao 

benefício assistencial recebido por idoso pertencente ao grupo familiar, não englobando os 

benefícios de natureza previdenciária ou de assistência à pessoa com deficiência. 

Por derradeiro, o ente previdenciário sustentou ainda que a ampliação das 
                                                
167  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Promulgada em 05 de outubro de 1988. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 13 ago. 2018. 
168 BRASIL. Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001. Brasília, DF. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10259.htm>. Acesso em: 14 ago. 2018. 
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hipóteses de concessão do benefício assistencial realizada pela decisão recorrida implicou em 

concessão de benefício da Seguridade Social sem a correspondente fonte de custeio total, o 

que contraria de forma frontal o art. 195, §5º, da CRFB/88. 

Tendo sido dado provimento ao recurso, em 27.8.2010 o Relator Ministro Gilmar 

Mendes submeteu o feito à sistemática da Repercussão Geral e a Suprema Corte concluiu pela 

existência de relevância da questão constitucional versada nos autos. 

Examinando as argumentações postas em juízo, constantes do inteiro teor do 

acórdão, conclui-se que, de fato, a opção legislativa permite muitas distorções, no caso 

concreto, para a concessão do benefício assistencial, admitindo as controvérsias apontadas 

quanto à constitucionalidade do dispositivo do Estatuto do Idoso em questão.169 

 

4.2.1 Argumentos favoráveis à declaração de inconstitucionalidade 
 

Para o Ministro Gilmar Mendes, no voto por ele proferido no mencionado 

acórdão, não se vislumbra nenhuma justificativa plausível para a discriminação das pessoas 

com deficiência em relação aos idosos, razão pela qual a opção legislativa consagrada pelo 

art. 34, parágrafo único do Estatuto do Idoso afronta o princípio da isonomia.170  

De fato, a distinção não se justifica, notadamente considerando que o risco social 

a que estão submetidas as pessoas idosas e as pessoas com deficiência é o mesmo, fato 

corroborado pela identidade de valor pago a título de benefício de amparo social a um e a 

outro, não havendo justificativa para tratar de forma desigual situações de idêntica 

vulnerabilidade.171 

Deve-se ressaltar, nesse sentido, que a isonomia operada pelo sistema 

constitucional vigente é operada em dois planos, pelos quais o Poder Legislativo e o Poder 

Executivo, na edição de leis e demais atos normativos, estão impedidos de criar tratamentos 

abusivos diferenciados a sujeitos que se encontrem em situações iguais. Por outro plano, a 

isonomia constitucional também opera no sentido de obrigar o intérprete, mormente a 

Administração Pública, a aplicar os atos normativos de forma isonômica, sem estabelecer 

                                                
169 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Recurso Extraordinário nº 580.963/PR. Instituto 
Nacional do Seguro Social e Blandina Pereira Dias. Relator: Min. Gilmar Mendes. Brasília, DF, 18 de abril de 
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170 Idem. 
171 BITTENCOURT, André Luiz Moro. Manual dos benefícios por incapacidade laboral e deficiência. 2. ed. 
Curitiba: Alteridade Editora, 2018, p. 321. 
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qualquer diferenciação desarrazoada ou arbitrária.172 

Nessa toada, a distinção concretizada pela disposição normativa do Estatuto do 

Idoso é inconstitucional sob ambos os aspectos, pois o próprio texto legal cria a situação de 

desigualdade, ao não estender a previsão legal aos benefícios previdenciários em geral, e aos 

benefícios assistenciais percebidos por pessoas com deficiência.  

Da mesma forma, a disposição legal é inconstitucional no que concerne ao 

segundo aspecto, visto que o INSS, autarquia que administra a concessão do benefício, 

movido pelo princípio administrativo da legalidade, aplica de forma estritamente literal o ato 

normativo em questão, se abstendo de qualquer análise crítica relacionada à isonomia e à 

razoabilidade, negando de forma peremptória a concessão do benefício assistencial quando se 

afigura um benefício previdenciário ou de amparo social à pessoa com deficiência já 

concedido no mesmo grupo familiar. 

Nessa perspectiva, a igualdade deve ser considerada ainda pela sua eficácia 

transcendente, de maneira que toda situação de desigualdade contrária à Constituição não 

deve ser acolhida se não demonstrar compatibilidade com os supremos valores 

constitucionais173, visto que configuram fundamento de validade de todo o ordenamento 

jurídico infraconstitucional. 

Desse modo, é possível concluir que a norma em questão ostenta uma 

insuficiência normativo-constitucional, visto que a Constituição Federal não instituiu qualquer 

distinção entre os benefícios assistenciais concedidos aos idosos e aos deficientes, erigindo 

ambos ao mesmo patamar de proteção constitucional, não sendo de competência de lei 

ordinária federal instituir a distinção apontada nos critérios de exclusão do cálculo da renda 

familiar, sob pena de incorrer em inconstitucionalidade material. 

Avançando em sua argumentação, o Ministro Gilmar Mendes menciona um 

possível desestímulo à contribuição para a Previdência Social como consequência direta da 

aplicabilidade estrita da disposição normativa em destaque.174 

Isso porque, conforme o próprio relator ressalta, o dispositivo acabou por criar um 
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privilégio aos beneficiários idosos da prestação assistencial, visto que, em um núcleo familiar 

composto por dois idosos, em que um é aposentado e o outro pleiteia a concessão da benesse 

assistencial, o idoso aposentado não terá os proventos de aposentadoria excluídos do cômputo 

da renda familiar, em oposição ao que ocorrerá em relação ao idoso beneficiário da 

Assistência Social, o que ocasionaria um gradual desestímulo à contribuição previdenciária. 

Além disso, segundo o entendimento do ministro relator, a política pública do 

benefício assistencial deve ser revista e reajustada, de forma a que a matéria seja tratada de 

forma sistemática. Os sistemas de benefícios previdenciários e assistenciais devem compor 

um sistema consistente e coerente, evitando incongruências na concessão dos benefícios, sem 

qualquer forma de tratamento injusto e anti-isonômico entre os diversos beneficiários das 

políticas governamentais de Assistência Social.175 

No entendimento expressado em juízo pelo Ministro Gilmar Mendes, o cenário 

criado pela disposição normativa do Estatuto do Idoso em questão revela uma falta de 

coerência do sistema, considerando que a própria Constituição Federal elegeu as pessoas com 

deficiência e os idosos como beneficiários dessa garantia constitucional, em igualdade de 

condições.176 

De fato, ao realizar a exegese do art. 34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso, a 

Suprema Corte entendeu que essa disposição deve ser interpretada em conformidade com o 

sistema securitário vigente, sob pena de o sistema incorrer em contradições e inconsistências 

destoantes do sistema constitucional em vigor. 

Na perspectiva acima exposta, vale rememorar as lições de Reale, segundo as 

quais é preciso interpretar as leis segundos seus valores linguísticos, mas sempre situando-as 

no conjunto do sistema, a partir de um trabalho articulado de forma lógica, a partir da 

interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico.177 

No entendimento manifestado pelo Ministro Luiz Fux, enquanto não for 

implementada a necessária racionalidade interna na legislação pelo Congresso Nacional, cabe 

à Corte Suprema e aos demais julgadores, no caso concreto, adotar uma linha de interpretação 

da Carta Magna que fortalece os direitos fundamentais, em especial o direito à isonomia e à 

dignidade humana.178 
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Em linhas conclusas, evidencia-se a necessária busca de critérios mais adequados 

à concretização das finalidades constitucionais subjacentes ao art. 203, V, da CRFB/88, sob 

pena de permanência na situação de insuficiência constitucional do art. 34, parágrafo único, 

do Estatuto do Idoso. 

Neste particular, o legislador há de buscar a consubstanciação do direito 

fundamental inscrito no art. 203, V, da Constituição Federal àqueles manifestamente 

vulneráveis, uma vez que tal direito não serve apenas como critério interpretativo, mas 

também como baliza orientadora das demais normas do ordenamento jurídico.179 

 

4.2.2 Argumentos contrários à declaração de inconstitucionalidade 
 

Entendendo de forma diversa ao relator, o Ministro Marco Aurélio sustenta que, 

no caso posto à análise da Corte Suprema, como o casal já recebia o benefício de 

aposentadoria do cônjuge varão, a concessão do benefício assistencial à esposa ensejaria uma 

situação em que um grupo familiar formado por duas pessoas receberia dois salários mínimos, 

o que seria uma demasia. 

Em perspectiva também contrária à declaração da insuficiência normativo-

constitucional do dispositivo em questão, o INSS, em tese recursal, sustenta que a 

interpretação analógica do artigo 34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso para abarcar as 

hipóteses não previstas pela disposição legal em destaque poderia ensejar violação ao 

princípio da seguridade social da previsão da fonte de custeio, tendo em vista que a 

flexibilização do critério de exclusão do benefício do cálculo da renda familiar e, por 

consequência, a concessão de mais prestações assistenciais, ocorreria sem a previsão de uma 

fonte específica para custear os respectivos gastos adicionais. 

O princípio securitário em questão, em uma perspectiva técnica, visa tornar o 

sistema de seguridade equilibrado financeiramente, orientando a ação do legislador no sentido 

de que para toda despesa criada deve ser garantida a previsão de receita respectiva em face do 

gasto público instituído.180 
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Em acréscimo, o ente previdenciário argumenta que a interpretação analógica, 

com base nos critérios de igualdade material e proporcionalidade, poderia ensejar uma 

violação aos ditames da reserva do possível, pois a existência de recursos limitados do Estado 

constitui um óbice à satisfação completa das pretensões sociais, sendo motivo razoável para a 

não adoção de tal critério hermenêutico analógico para fins de exclusão do benefício 

assistencial do cômputo da renda familiar nas hipóteses não contempladas em lei. 

Nessa perspectiva, é válido destacar que a garantia constitucional ao benefício de 

prestação continuada constitui um direito fundamental social que, por sua natureza 

prestacional positiva, demanda o emprego de recursos financeiros do Estado para a sua 

efetivação, o que pode ir de encontro à finitude do orçamento público e do planejamento 

financeiro estatal. 

No entanto, é válida a elucidativa ressalva de Ibrahim, quando pontua que o 

Supremo Tribunal Federal, em entendimento apresentado no julgamento da ADPF nº 

45/DF181, admite a existência do referido limite orçamentário e a necessidade de garantir a 

higidez das finanças públicas, mas não qualifica os referidos argumentos como fundamento 

idôneo para dispensar o Estado das obrigações constitucionalmente previstas.182 

Nessa envergadura, cumpre observar que, para o atingimento do propósito de 

concretização dos direitos humanos, é imprescindível o esvaziamento da lógica 

orçamentária/econômica suscitada pela Administração Pública na temática em questão, visto 

que tal  critério é fator determinante para a estagnação dos Poderes Públicos em relação à 

lógica da dignidade humana enxertada no art. 203, V, da Constituição Federal.183 

Ainda em sua tese recursal, o ente previdenciário argumenta que a aplicação 

analógica do dispositivo controverso em questão ofenderia os princípios da legalidade, da 

independência entre os Poderes, e o princípio da reserva legal, pois assim o Poder Judiciário 

estaria criando nova norma, inovando no ordenamento jurídico e, assim, invadindo a 

competência legiferante do Poder Legislativo. 

                                                                                                                                                   
de Janeiro: Método, 2010, p.105. 
181 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 45/DF. 
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB. PRESIDENTE DA REPÚBLICA. Relator: 
Ministro Celso de Mello. Brasília, DF, 29 de abril de 2004. Diário de Justiça da União. Brasília, 04 maio 2004. 
Disponível em: < http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo345.htm > Acesso em: 13 
set. 2018. 
182 IBRAHIM, Fábio Zambitte. A previdência social no estado contemporâneo: fundamentos, financiamento e 
regulação. Niterói: Impetus, 2011, p.124. 
183 FIGUEIREDO, Ana Cláudia Mendes de; Critérios para aferição da vulnerabilidade social necessária à 
concessão do benefício de prestação continuada: a jurisprudência do STF nas duas últimas décadas.  In: 
SERAU JUNIOR, Marco Aurélio; COSTA, José Ricardo Caetano (Org.). Benefício assistencial: teoria geral, 
processo e custeio: a luta pelo direito assistencial no Brasil. 2. ed. São Paulo: LTr, 2018, p.148. 



56 
 

Nessa perspectiva, o ente previdenciário ressalta que o art. 203, V, da CRFB/88 é 

taxativo ao estabelecer a reserva legal para a definição das hipóteses de concessão do 

benefício assistencial de prestação continuada, e que o art. 34, parágrafo único, do Estatuto do 

Idoso é estrito ao enunciar que a exclusão do cômputo da renda familiar está constrita ao 

benefício assistencial recebido por idoso pertencente ao grupo familiar, não englobando os 

benefícios de natureza previdenciária ou de assistência à pessoa com deficiência. 

A título de glosa a respeito do argumento trago à tona pelo ente previdenciário no 

que tange à reserva legal e à independência entre os Poderes, válida é a ressalva de Granjo, no 

entendimento de que o direito fundamental previsto no art. 203, V, da Constituição Federal 

ganhou aplicação mais ampla do que a prevista inicialmente, em razão do caráter 

principiológico que o benefício assistencial assumiu no constitucionalismo contemporâneo, o 

que justifica a sua aplicação alargada pelo Poder Judiciário brasileiro, garantindo máxima 

efetividade à garantia constitucional em questão.184 

Portanto, o que se verifica não é a invasão, pelo Poder Judiciário, da competência 

legiferante do Poder Legislativo, mas apenas a estipulação jurisdicional do alcance da 

aplicação da norma constitucional principiológica que prevê o benefício assistencial. 

 

4.2.3 Implicações práticas da declaração de inconstitucionalidade 
 

Ao cabo, a Suprema Corte, por maioria, negou provimento ao Recurso 

Extraordinário interposto pelo INSS, declarando, incidenter tantum, a inconstitucionalidade 

parcial por omissão do parágrafo único do art. 34 da Lei nº 10.741/2003. 

Não houve declaração de nulidade do referido dispositivo legal, motivo pelo qual 

o Ministro Gilmar Mendes, apoiado pelos votos dos ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen 

Lúcia e Celso de Mello, envidou esforços no sentido de estabelecer um prazo de validade para 

a norma até a data de 31/12/2014, por meio da técnica da modulação dos efeitos da decisão. 

Conforme rememora o Ministro Luiz Fux a respeito da necessidade de modulação 

dos efeitos da decisão, a Corte Suprema é a instância que tem o mister de exortar o legislador 

a que cumpra a Constituição, mormente pelo fato de que o STF reconheceu, nesse caso, o 

                                                
184 GRANJO, Guilherme Fraiha. O benefício assistencial à pessoa com deficiência sob o enfoque 
jurisprudencial: avanços ou retrocessos?. 2017. 205 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Programa de 
Estudos Pós-Graduados em Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2017, p.157. 
Disponível em: <https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/20358/2/Guilherme%20Fraiha%20Granjo.pdf > Acesso 
em: 13 set. 2018. 
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império do princípio da isonomia e do princípio da dignidade humana.185 

A intenção dos ministros, conforme os debates constantes do acórdão em questão, 

era realizar a fixação de prazo de dois exercícios financeiros para que o Poder Legislativo 

redefinisse a política pública do benefício assistencial para suprimir as inconstitucionalidades 

apontadas mediante a revisão do sistema.186 

No entanto, não foi alcançado o quórum necessário de 2/3 dos votos para aprovar 

a mencionada modulação, sob o argumento do Ministro Ricardo Lewandowski de que, além 

da Suprema Corte já usualmente estabelecer a pauta do Congresso Nacional, a referida 

proposta de modulação, ao final, acabaria por minar a credibilidade da Suprema Corte, 

considerando que a fixação de prazo ao legislador raramente seria observada, segundo 

entendimento do Ministro Joaquim Barbosa.187 

Desse modo, apesar da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal 

Federal, até a presente data o Congresso Nacional não editou ato normativo ordinário de 

forma a alterar o Estatuto do Idoso e/ou a Lei Orgânica da Assistência Social no sentido de 

incluir previsão normativa que estabeleça a possibilidade de exclusão do cômputo da renda 

familiar mensal per capita o benefício previdenciário percebido por idoso ou por pessoa com 

deficiência e, da mesma forma, o benefício de amparo social angariado por pessoa com 

deficiência.  

Ademais, considerando a eficácia inter partes da decisão proferida pela Suprema 

Corte, a inconstitucionalidade reconhecida não possui caráter vinculante em relação à 

Administração Pública e ao Poder Judiciário, de tal modo que o INSS continua a aplicar 

administrativamente de forma literal o art. 34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso. 

Tal situação acarreta, impreterivelmente, o ajuizamento de inúmeras ações 

judiciais pleiteando a concessão do benefício assistencial em juízo, pela aplicação analógica 

do dispositivo em questão, mormente nas hipóteses não previstas de forma literal na norma. 

Sob o aspecto metodológico, é importante pontuar a distinção entre a aplicação 

analógica e a interpretação extensiva, termos usualmente empregados para se referir à 

aplicação alargada da disposição normativa inconstitucional que ora tratamos. 

                                                
185 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Recurso Extraordinário nº 580.963/PR. Instituto 
Nacional do Seguro Social e Blandina Pereira Dias. Relator: Min. Gilmar Mendes. Brasília, DF, 18 de abril de 
2013. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=4864062> 
Acesso em: 14 ago. 2018. 
186 Idem. 
187 Idem. 
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Pelo processo analógico, como método integrativo do ordenamento jurídico, 

estendemos a um caso não previsto em lei aquilo que o legislador previu para outro 

semelhante, nos casos em que se verifica identidade de razão jurídica.188 

No tocante à interpretação extensiva, por outro lado, parte-se do pressuposto de 

que a norma já existe, sendo suscetível de ser aplicada ao caso, desde que estendido o seu 

entendimento além do que usualmente se faz.189 

Quanto à temática em apreço, a doutrina abalizada e a jurisprudência oscilam no 

que concerne à nomenclatura jurídica adotada para tratar da aplicação alargada da disposição 

normativa inconstitucional em epígrafe, utilizando em alguns momentos a expressão 

"aplicação analógica", enquanto em outros emprega o termo "aplicação extensiva", não 

havendo consenso quanto ao tema. 

De todo modo, ocorre que, atualmente, a aplicação extensiva do art. 34, parágrafo 

único, do Estatuto do Idoso não enseja mais o acesso ao STF, de forma que a existência de 

miserabilidade no grupo familiar deverá ser analisada no caso concreto com base em critérios 

subjetivos.190  

Desse modo, o estado inconstitucional de insuficiência normativo-constitucional 

do dispositivo em questão persiste, impelindo inúmeras pessoas idosas ou com deficiência em 

situação de miserabilidade e vulnerabilidade social a ingressarem em juízo para verem 

efetivada a garantia constitucional do recebimento do benefício assistencial de prestação 

continuada previsto no art. 203, V, da Constituição Federal. 

Portanto, ante a persistência da omissão legislativa mencionada e a subsistência da 

inconstitucionalidade parcial do art. 34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso, resta 

caracterizada a desigualdade inaceitável entre idosos e pessoas com deficiência e entre 

benefícios assistenciais e benefícios previdenciários no valor de até um salário mínimo.191 

Segundo Figueiredo, tal situação tem gerado significativos problemas para os 

destinatários da política assistencial, que veem o atendimento de suas necessidades básicas ser 

postergado, assim como para o Governo, que tem de lidar com inúmeras demandas judiciais e 

com o consequente dispêndio de dinheiro público para impulsioná-las. Por fim, também para 

o Poder Judiciário, que precisa enfrentar o crescente incremento da judicialização em relação 

                                                
188 REALE, Miguel. op cit., p. 278. 
189 Ibidem., p. 279. 
190 CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista, op. cit., p.957. 
191 FIGUEIREDO, Ana Cláudia Mendes de; Critérios para aferição da vulnerabilidade social necessária à 
concessão do benefício de prestação continuada: a jurisprudência do STF nas duas últimas décadas.  In: 
SERAU JUNIOR, Marco Aurélio; COSTA, José Ricardo Caetano (Org.). Benefício assistencial: teoria geral, 
processo e custeio: a luta pelo direito assistencial no Brasil. 2. ed. São Paulo: LTr, 2018, p.147. 
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à outorga do benefício.192 

Apesar do caráter não-vinculante da decisão do Supremo Tribunal Federal e da 

inércia legislativa apontada, é possível apontar algumas repercussões práticas positivas 

relevantes decorrentes da mencionada declaração de inconstitucionalidade pela Suprema 

Corte brasileira. 

Na seara jurisprudencial, da mesma forma que o Supremo Tribunal Federal, o 

Superior Tribunal de Justiça, em sede do Recurso Especial nº 1.355.052/SP, processado como 

representativo de controvérsia, sob o rito dos recursos repetitivos, reconheceu a patente 

omissão inconstitucional da disposição normativa do Estatuto do Idoso, admitindo a aplicação 

analógica da referida norma no caso de benefício assistencial postulado por pessoa com 

deficiência, excluindo do cômputo da renda familiar per capita o benefício previdenciário 

recebido por idoso. 193 

Em sede administrativa, a Advocacia Geral da União editou a Instrução 

Normativa nº 02/2014194, dispensando a interposição de recursos e a propositura de ação 

rescisória, assim como autorizando a desistência de recursos judiciais já interpostos, no caso 

de decisões judiciais que confiram interpretação extensiva ao parágrafo único do art. 34 da 

Lei nº 10.741/2003, determinando a concessão do benefício previsto no art. 20 da Lei nº 

8.742/1993, nos casos enunciados pelo ato normativo. 

No âmbito legislativo, em que pese não haver efetiva sinergia do Poder Executivo 

e do Poder Legislativo no sentido de estabelecer a prévia e correspondente fonte de custeio, e 
                                                
192 FIGUEIREDO, Ana Cláudia Mendes de; Critérios para aferição da vulnerabilidade social necessária à 
concessão do benefício de prestação continuada: a jurisprudência do STF nas duas últimas décadas.  In: 
SERAU JUNIOR, Marco Aurélio; COSTA, José Ricardo Caetano (Org.). Benefício assistencial: teoria geral, 
processo e custeio: a luta pelo direito assistencial no Brasil. 2. ed. São Paulo: LTr, 2018, p.147. 
193 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Terceira Seção. Recurso Especial nº 1.355.052/SP. Ministério 
Público Federal e Instituto Nacional do Seguro Social. Relator: Min. Benedito Gonçalves. Brasília, DF, 25 de 
fevereiro de 2015. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=37410615&num_r
egistro=201202472395&data=20151105&tipo=91&formato=PDF> Acesso em: 14 ago. 2018. 
194 “Art. 1º Fica autorizada a desistência e a não interposição de recursos das decisões judiciais que, conferindo 
interpretação extensiva ao parágrafo único do art. 34 da Lei nº 10.741/2003, determinem a concessão do 
benefício previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/93, nos seguintes casos: I) quando requerido por idoso com 65 
(sessenta e cinco) anos ou mais, não for considerado na aferição da renda per capita prevista no artigo 20, § 3º, 
da Lei n. 8.742/93: a) o benefício assistencial, no valor de um salário mínimo, recebido por outro idoso com 65 
anos ou mais, que faça parte do mesmo núcleo familiar; b) o benefício assistencial, no valor de um salário 
mínimo, recebido por pessoa com deficiência, que faça parte do mesmo núcleo familiar; c) o benefício 
previdenciário consistente em aposentadoria ou pensão por morte instituída por idoso, no valor de um salário 
mínimo, recebido por outro idoso com 65 anos ou mais, que faça parte do mesmo núcleo familiar; II) quando 
requerido por pessoa com deficiência, não for considerado na aferição da renda per capita prevista no artigo 20, 
§ 3º, da Lei n. 8.742/93 o benefício assistencial: a) o benefício assistencial, no valor de um salário mínimo, 
recebido por idoso com 65 anos ou mais, que faça parte do mesmo núcleo familiar; b) o benefício assistencial, no 
valor de um salário mínimo, recebido por pessoa com deficiência, que faça parte do mesmo núcleo familiar.” 
BRASIL. Instrução Normativa AGU nº 02, de 09 de julho de 2014. Brasília, DF, 11 jul. 2014. Disponível em: 
< http://www.agu.gov.br/atos/detalhe/1317338 > Acesso em: 14 ago. 2018.  
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no sentido de incluir na Lei nº 8.742/1993 disposição normativa reconhecendo aos benefícios 

assistenciais e previdenciários concedidos às pessoas com deficiência e aos benefícios 

previdenciários concedidos aos idosos o direito à exclusão do cômputo da renda familiar per 

capita, verifica-se atualmente um pequeno avanço nesse sentido. 

Com efeito, o Projeto de Lei nº 5.836/2013195, de autoria da Deputada Federal Sra. 

Mara Gabrilli (PSDB/SP), estabelece a modificação da Lei nº 8.742/1993 para, além de 

alterar o critério legal de miserabilidade do grupo familiar de ¼ do salário mínimo per capita 

para ½ da verba salarial mínima, incluir dispositivo que exclua do cálculo da renda familiar 

per capita o valor benefício de prestação continuada já concedido a outro membro da família, 

seja idoso, seja deficiente. 

Atualmente, o referido projeto de lei se encontra apensado ao anteriormente 

mencionado PL 117/2011, estando submetido à apreciação da Comissão de Defesa dos 

Direitos das Pessoas com Deficiência. 

Inovando no aspecto legislativo, a recente alteração advinda da promulgação do 

Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) acrescentou o §11 ao art. 20 da Lei 

Orgânica da Assistência Social, positivando anterior posição adotada pela jurisprudência, 

admitindo a utilização de outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do 

núcleo familiar.196 

A referida modificação legal, não obstante não estenda à pessoa com deficiência e 

aos benefícios previdenciários a prerrogativa de exclusão do cálculo da renda familiar per 

capita para fins de concessão do benefício assistencial, estabeleceu, pela via legislativa, a 

possibilidade de se utilizar em âmbito judicial diversos meios de prova para a aferição da 

miserabilidade do grupo familiar, fato que já aponta para uma maior flexibilização na análise 

do requisito legal socioeconômico, corroborando com o entendimento jurisprudencial adotado 

pelos Tribunais pátrios, incluindo o STJ e o STF. 

Não obstante os avanços mencionados, inequívoca é a imprescindibilidade  de 

atuação legislativa com vistas ao estabelecimento de critérios de elegibilidade ao benefício 

assistencial que atendam aos princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia, 

                                                
195 BRASIL. Projeto de Lei nº 5.836, de 25 de junho de 2013. Brasília, DF. Disponível em: < 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1103092&filename=PL+5836/2013 > 
Acesso em: 14 ago. 2018. 
196 Art. 20, §11: "Para concessão do benefício de que trata o caput deste artigo, poderão ser utilizados outros 
elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade, 
conforme regulamento". BRASIL. Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993. Brasília, DF. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742compilado.htm>. Acesso: 14 ago. 2018. 
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propiciando, assim, a cessação da significativa injustiça em face das pessoas idosas e com 

deficiência em situação de vulnerabilidade econômica.197 

Em caráter conclusivo à presente discussão, no que tange ao aspecto prático, é 

válido imaginar ainda a seguinte situação: na hipótese de um casal de idosos, em que um 

receba benefício previdenciário no valor de um salário mínimo e o outro pretenda o 

recebimento do benefício assistencial de prestação continuada, a concessão desta última 

prestação só será possível mediante a aplicação analógica da previsão normativa do art. 34, 

parágrafo único, do Estatuto do Idoso, conforme o atual entendimento da jurisprudência 

pátria, notadamente após a declaração de inconstitucionalidade parcial por omissão da 

referida disposição normativa pelo STF no Recurso Extraordinário 580.963/PR. 

Novo questionamento surge, entretanto, quando há, em hipótese similar à acima 

levantada, o recebimento de um benefício previdenciário em valor superior ao salário mínimo 

e o outro cônjuge pretenda o recebimento do amparo social ao idoso. Nesse caso, a exclusão 

da renda mencionada pelo art. 34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso deve alcançar a 

totalidade dos proventos do benefício previdenciário mencionado ou a exclusão estaria 

limitada aos valores relacionados à verba salarial mínima? 

Apesar de não ter sido objeto de discussão pela Suprema Corte nos julgados 

paradigmáticos acima apontados, o art. 34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso é expresso 

ao afirmar que a exclusão da renda se refere à quantia assistencial concernente a apenas um 

salário mínimo, de tal modo que, a partir de uma interpretação literal e perfunctória da 

disposição legal em apreço, o valor excedente à verba salarial mínima deve ser computado 

como integrante da renda familiar para fins de concessão do benefício assistencial de 

prestação continuada. 

Corroborando com o entendimento aqui defendido, Francischini afirma que, em 

uma análise mais aprofundada da questão, é possível a compreensão de que o valor excedente 

ao salário mínimo excluído do cálculo da renda familiar seria para o custeio dos outros 

sujeitos integrantes do grupo familiar e, caso este valor excedente continue a ser inferior a ¼ 

do salário mínimo vigente, ainda assim daria direito ao recebimento do amparo social.198 

 
                                                
197 FIGUEIREDO, Ana Cláudia Mendes de; Critérios para aferição da vulnerabilidade social necessária à 
concessão do benefício de prestação continuada: a jurisprudência do STF nas duas últimas décadas.  In: 
SERAU JUNIOR, Marco Aurélio; COSTA, José Ricardo Caetano (Org.). Benefício assistencial: teoria geral, 
processo e custeio: a luta pelo direito assistencial no Brasil. 2. ed. São Paulo: LTr, 2018, p.149. 
198 FRANCISCHINI, Mônica Cameron Lavor. Da (in)efetividade das propostas de concretização do benefício 
de prestação continuada ao idoso: uma análise reflexiva. In: SERAU JUNIOR, Marco Aurélio; COSTA, José 
Ricardo Caetano (Org.). Benefício assistencial: teoria geral, processo e custeio: a luta pelo direito assistencial 
no Brasil. 2. ed. São Paulo: LTr, 2018, p.198-199. 
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4.3 Análise de demandas judiciais ajuizadas pela Defensoria Pública da União no Ceará 

nos anos de 2017 e 2018 relacionadas ao tema 

 

A título ilustrativo, analisar-se-á o teor de três processos judiciais envolvendo a 

temática em questão, em que houve o ajuizamento de ações judiciais pleiteando a concessão 

de benefício assistencial nas hipóteses não contempladas pela literalidade do art. 34, parágrafo 

único, da Lei nº 10.741/2003, e que hoje, após a declaração de inconstitucionalidade pelo 

STF, estão sob o encargo da apreciação casuística e subjetiva do Poder Judiciário. 

Todos os processos judiciais a seguir apresentados foram ajuizados pela 

Defensoria Pública da União no Ceará nos anos de 2017 e 2018, e tramitaram em varas do 

Juizado Especial Federal de Fortaleza/CE, estando todos os autos processuais apontados 

disponíveis para consulta pública. 

 

4.3.1 Processo nº 0516056-29.2017.4.05.8100 (13ª Vara Federal) 

 

Trata-se de demanda em que o autor, com 15 anos de idade, representado pelo seu 

genitor, pleiteia a concessão de benefício assistencial à pessoa com deficiência, em razão da 

enfermidade que o acomete, Doença de Pelizaeus-Merzbacher (CID E75.2).  

O grupo familiar do requerente é composto pelos genitores, agricultores, e pelo 

irmão, que também é acometido da mesma enfermidade que o requerente, sendo beneficiário 

do amparo social à pessoa com deficiência, recebendo a benesse no valor de um salário 

mínimo. 

O indeferimento administrativo do INSS se justificou na renda familiar per capita, 

que seria superior ao limite legal de ¼ do salário mínimo vigente na data do requerimento. A 

autarquia previdenciária considerou, portanto, como parte integrante da renda do grupo 

familiar, o benefício de amparo social à pessoa com deficiência recebida pelo irmão do autor, 

aplicando de forma literal o art. 34, parágrafo único, da Lei nº 10.741/2003, não excluindo do 

cômputo da renda familiar o referido benefício assistencial. 

Após a citação do ente previdenciário e intimação do Ministério Público Federal, 

por se tratar de demanda em que há interesse de incapaz, foi designada a realização de perícia 

médica judicial, a fim de aferir a condição de deficiência do autor, e a realização de perícia 

social, com vistas a averiguar a miserabilidade do grupo familiar. 

Ao cabo, o magistrado julgou procedente o pedido autoral, concedendo, com base 

em critérios de razoabilidade e no entendimento jurisprudencial pátrio de aplicação analógica 
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do art. 34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso, o benefício assistencial ao requerente, 

devido desde a data do requerimento administrativo, colocando em posição de igualdade os 

dois irmãos portadores da rara enfermidade em questão, conforme trecho da decisão 

monocrática a seguir transcrito: 

 
No tocante à comprovação da renda familiar, a perícia social realizada por assistente 
social nomeada por este Juízo informa que o autor reside com os pais e outro irmão 
diagnosticado com a mesma doença rara Pelizaeus-Merzbacher.  Ainda segundo o 
laudo social, o irmão do promovente recebe um salário mínimo por força de um 
benefício assistencial ao deficiente. 
O benefício assistencial recebido pelo filho, deve, com fulcro em entendimento 
firmado pela jurisprudência pátria, ser excluído do cômputo da renda familiar. 
Assim, afastado o benefício assistencial e na ausência de qualquer outro rendimento 
fixo auferido pelos demais membros familiares, resta devidamente comprovado o 
preenchimento do segundo requisito legal, in casu, a hipossuficiência, seja 
considerando o parâmetro legal de ¼ do salário mínimo, seja de ½ salário mínino 
(sic), critério usado pela Turma Recursal. 
Esclareça-se, contudo, que a miserabilidade deve ser verificada com base na 
conjuntura sócio-econômica existente, não estando o juiz adstrito a qualquer padrão 
de renda da família. Deve, isso sim, o magistrado atuar com foco, razoabilidade e 
proporcionalidade, no intento de garantir a eficácia do disposto no art. 203, V, da 
Constituição Federal. 199 

 

Não houve interposição de recursos pelas partes, e a sentença exarada transitou 

em julgado em 05/07/2018, conforme certidão de trânsito em julgado constante dos autos 

processuais datada do dia 24/07/2018. 

 

4.3.2 Processo nº 0514468-84.2017.4.05.8100 (28ª Vara Federal) 

 

Nesta demanda, a autora possuía apenas 1 ano e 11 meses ao tempo do 

ajuizamento da ação, sendo acometida de Leucemia Linfoide Aguda (CID C91.10). O grupo 

familiar da requerente era composto de quatro membros: a própria demandante, seus genitores 

e sua irmã gêmea, também portadora da enfermidade mencionada, sendo beneficiária do 

Amparo Social à pessoa com deficiência. 

A renda familiar era composta pelo benefício assistencial no valor mínimo 

recebido pela irmã e pelo auxílio assistencial decorrente do Programa Bolsa Família, no valor 

de R$ 200,00, motivo que levou o INSS a indeferir o requerimento administrativo de 
                                                
199 CEARÁ. 13ª Vara Federal do Ceará. Procedimento de Juizado Especial Cível (processo nº 0516056-
29.2017.4.05.8100). Autor: Marcleiton Alves do Nascimento, representado por Marcelo Lima do Nascimento. 
Réu: Instituto Nacional do Seguro Social. Juiz: José Helvesley Alves. Fortaleza, CE, 26 de julho de 2017. 
Disponível em: < 
http://wwws.jfce.gov.br/cretace/consulta/processo/detalhe.wsp?tmp.processo_judicial.id_processo_judicial=857
154&tmp.processo_judicial.alterar=&tmp.pagina_origem=consulta/processo/pesquisar_geral > Acesso em: 11 
set. 2018. 
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concessão do Amparo Social à autora, por considerar a renda familiar per capita superior ao 

limite legal de ¼ do salário mínimo vigente. 

Também neste caso o ente previdenciário aplicou de forma estrita a disposição do 

art. 34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso, não excluindo do cômputo da renda familiar 

per capita o benefício assistencial recebido pela irmã da requerente. 

Promovida a citação do INSS e a intimação do Ministério Público Federal, por se 

tratar de demanda em que há interesse de incapaz, foi designada a realização de perícia 

médica judicial, a fim de aferir a condição de deficiência da demandante, e a realização de 

perícia social, com vistas a averiguar a miserabilidade do grupo familiar. 

O juízo, então, exarou sentença julgando procedente o pleito autoral, concedendo 

à demandante, com base na aplicação analógica do art. 34, parágrafo único, do Estatuto do 

Idoso, e na miserabilidade constatada do grupo familiar, o benefício assistencial à pessoa com 

deficiência, conforme sentença cujo trecho segue transcrito: 
 
Assim, embora o núcleo familiar do requerente já perceba um benefício 
previdenciário no valor de 01 salário mínimo, proveniente do LOAS, deixo de levar 
em consideração a renda deste benefício, por aplicação analógica do art. 34, 
parágrafo único da Lei n. 10.741/03, devendo o mesmo ser excluído, para fins do 
cálculo da renda familiar per capita a que se refere a LOAS, porque se trata de 
pessoa também merecedora de proteção constitucional. 
(...) 
Desse modo, dadas as circunstâncias particulares do caso, imperioso admitir que o 
núcleo familiar da postulante não dispõe de recursos suficientes para prestar o 
auxílio de que esta necessita, porquanto sobressai com revelo os dados relacionados 
ao contexto sócio-econômico comprovadamente desfavorável. Por assim dizer, 
concluo que a parte autora, efetivamente, é miserável para os fins de concessão do 
amparo social assegurado no art. 203, V, da Constituição Federal de 1988.200 

 

Não tendo sido apresentados recursos pelas partes, a sentença exarada transitou 

em julgado em 14/01/2018, conforme certidão de trânsito em julgado constante dos autos 

processuais. 

 

4.3.3 Processo nº 0503250-25.2018.4.05.8100 (21ª Vara Federal) 

 

A requerente, com 68 anos de idade ao tempo do ajuizamento da ação, havia 

                                                
200 CEARÁ. 28ª Vara Federal do Ceará. Procedimento de Juizado Especial Cível (processo nº 0514468-
84.2017.4.05.8100). Autora: Maria Clara Almeida Moreira, representada por Ana Rita Maciel de Almeida e 
Gilson Moreira Vieira. Réu: Instituto Nacional do Seguro Social. Juiz: Kepler Gomes Ribeiro. Fortaleza, CE, 10 
de julho de 2017. Disponível em: < 
http://wwws.jfce.gov.br/cretace/consulta/processo/detalhe.wsp?tmp.processo_judicial.id_processo_judicial=850
096&tmp.processo_judicial.alterar=&tmp.pagina_origem=consulta/processo/pesquisar_geral>. Acesso em: 11 
set. 2018. 
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requerido administrativamente no INSS a concessão do benefício assistencial à pessoa idosa, 

visto que já apresentava a idade para requerer a prestação assistencial e o grupo familiar que 

integrava ostentava estado de miserabilidade. 

O núcleo familiar da demandante é composto pela própria autora e pelos seus dois 

filhos. A filha maior era estudante universitária, recebendo bolsa de estágio no valor de 

R$700,00 mensais, e o filho menor era portador de Síndrome de Down, percebendo benefício 

de amparo social à pessoa com deficiência no valor de um salário mínimo. 

O requerimento administrativo foi negado, sob a alegação de que a renda familiar 

per capita superaria o limite estabelecido pela lei de ¼ do salário mínimo vigente. Nesse caso, 

o ente previdenciário, além de não excluir do cômputo da renda familiar o benefício 

assistencial conferido ao filho menor da requerente, incluiu no cálculo da renda a bolsa 

recebida pela filha maior, em descompasso com o que dispõe o art. 4º do Decreto nº 

6.214/2007201, que exclui do cômputo da renda familiar a bolsa advinda de estágio 

supervisionado. 

O juízo designou a realização de perícia social e, após a apresentação do parecer 

socioeconômico pelo perito designado, prolatou sentença julgando improcedente o pedido 

autoral, denegando a concessão do benefício assistencial sob a justificativa de que a perícia 

social realizada havia concluído que o grupo familiar não apresenta vulnerabilidade 

econômica apta a dificultar a capacidade plena e efetiva da autora de participar da sociedade 

em igualdade de condições com as demais pessoas.202 

Da mesma forma, segundo o entendimento do julgador, a autora não haveria 

alegado e nem provado a eventual existência de outras circunstâncias pessoais ou 

socioambientais, além das analisadas nos autos, que porventura justificassem, ainda que 

minimamente, a acolhida da pretensão deduzida. 

Após a apresentação do recurso da parte autora, a demanda foi levada à 

apreciação da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Fortaleza/CE, sob a 

relatoria do juiz Júlio Rodrigues Coelho Neto, tendo a referida Turma negado provimento ao 

recurso autoral sob a justificativa de que a autora não poderia ser considerada pessoa 

hipossuficiente para fins de concessão da prestação assistencial, pelo fato de que a residência 
                                                
201 BRASIL. Decreto nº 6.214, de 26 de setembro de 2007. Brasília, DF. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/CCIVil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6214.htm>. Acesso em: 14 ago. 2018. 
202 CEARÁ. 21ª Vara Federal do Ceará. Procedimento de Juizado Especial Cível (processo nº 0503250-
25.2018.4.05.8100). Autora: Maria Leda Rodrigues Caetano. Réu: Instituto Nacional do Seguro Social. Juiz: 
Agapito Machado. Fortaleza, CE, 15 de fevereiro de 2018. Disponível em: < 
http://wwws.jfce.gov.br/cretace/consulta/processo/detalhe.wsp?tmp.processo_judicial.id_processo_judicial=914
614&tmp.processo_judicial.alterar=&tmp.pagina_origem=consulta/processo/pesquisar_geral>. Acesso em: 11 
set. 2018. 
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apresentaria estrutura suficiente para atender às necessidades básicas da família, e que os 

filhos da autora teriam condições plenas de custear o seu sustento, tornando prescindível a 

concessão do benefício assistencial. 

O acórdão transitou em julgado, conforme a certidão datada de 11 de julho de 

2018, estando os autos arquivados desde então. 

Tanto o magistrado de primeira instância como a Turma Recursal reconheceram, 

na sentença e no acórdão prolatados, respectivamente, a possibilidade de aplicação analógica 

do art. 34, parágrafo único, da Lei nº 10.741/2003 ao caso em apreço, corroborando com o 

entendimento da jurisprudência nacional.  

No entanto, analisando casuisticamente a miserabilidade do grupo familiar em 

questão, entenderam que, ainda que se excluísse da renda familiar o benefício de amparo 

social percebido pelo filho deficiente, a requerente não satisfaria o critério legal de 

miserabilidade para fins de concessão do benefício assistencial. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 O presente trabalho almejou analisar de forma crítica a declaração de 

inconstitucionalidade parcial por omissão do art. 34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso, 

manejada pelo Supremo Tribunal Federal em sede do Recurso Extraordinário 580.963/PR, em 

caráter incidental e com eficácia inter partes. 

Para tanto, apresentou-se uma perspectiva geral do sistema de Seguridade Social, 

analisando os seus aspectos históricos no plano externo e as primícias do seu 

desenvolvimento no âmbito interno, sem olvidar da apreciação das características gerais do 

modelo securitário constitucional inaugurado pela CRFB/88. 

Nesse sentido, verificou-se que a evolução da proteção social em âmbito nacional 

acompanhou o desenvolvimento securitário no plano internacional, evoluindo de um estágio 

de mera beneficência para um sistema constitucional de Seguridade Social, considerada como 

um direito fundamental de natureza prestacional. 

Além disso, depreende-se da análise realizada que o Estado brasileiro, pela 

superveniência de novos modelos constitucionais e novas legislações relacionadas à proteção 

social, foi, ao longo do tempo, estabelecendo as bases dos sistemas previdenciários, sanitário 

e assistencial, culminando no sistema de Seguridade Social tridimensional apresentado pela 

CRFB/88. 

Nessa perspectiva, destacou-se o avanço observado especialmente no tocante à 

Assistência Social que, pelas balizas estabelecidas no texto constitucional e pelo Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS), concretiza a política assistencial do Estado brasileiro 

pela prestação de benefícios e serviços, prestando-os a quem deles necessite, independente de 

contribuição para a Seguridade Social. 

Dentre tais benefícios, destacou-se o benefício assistencial de prestação 

continuada, previsto pelo art. 203, V, da Constituição Federal, analisando de forma crítica os 

seus aspectos gerais, os critérios de concessão estabelecidos pela CRFB/88 e pela legislação 

infraconstitucional respectiva, bem como se evidenciou as principais controvérsias 

relacionadas à prestação assistencial por excelência. 

Desse modo, observou-se que, para fazer jus ao recebimento do benefício de 

amparo social, o pretenso beneficiário deve ser pessoa idosa com 65 anos ou mais, ou ser 

pessoa com deficiência, aquela que, nos termos da legislação vigente, tem impedimento que 

produza efeitos pelo prazo mínimo de dois anos de natureza física, mental, intelectual ou 
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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. 

Em ambos os casos, o requerente deve comprovar não possuir meios de prover à 

própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Não obstante a declaração de 

inconstitucionalidade pela Suprema Corte do critério legal de miserabilidade, a condição 

socioeconômica do grupo familiar ainda é apreciada administrativamente de forma objetiva, 

segundo o critério legal de que a renda per capita familiar deve ser inferior a ¼ do salário 

mínimo. 

Não obstante, em juízo, a miserabilidade deverá ser apreciada em concreto, a 

partir de uma análise subjetiva, pela qual devem ser considerados outros elementos 

probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade 

que o acomete. 

Após as considerações acerca do benefício assistencial, foram postas sob análise 

as dissidências no que tange à declaração de inconstitucionalidade parcial por omissão 

proferida pelo Supremo Tribunal Federal alusiva à disposição normativa da Lei no 

10.741/2003 que autoriza a exclusão do benefício recebido pela pessoa idosa do cômputo da 

renda familiar, mas não estende a referida hipótese aos benefícios previdenciários e aos 

benefícios de ambas as naturezas recebidos por pessoa com deficiência. 

Verificou-se que a jurisprudência pátria, sob o fundamento da isonomia, passou a 

admitir a aplicação analógica do regramento do art. 34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso 

para permitir a exclusão do cômputo da renda familiar de verbas assistenciais e 

previdenciárias nas hipóteses não previstas de forma literal na norma em questão. 

Assim, a matéria foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 580.963/PR, que, pela sistemática da repercussão 

geral, declarou, em caráter incidenter tantum, a inconstitucionalidade parcial por omissão sem 

pronúncia de nulidade do art. 34, parágrafo único, da Lei nº 10.741/2003. 

Como argumentos favoráveis à declaração de inconstitucionalidade da norma em 

questão, destacaram-se: (I) o princípio constitucional da isonomia; (II) a necessidade de 

prover uma interpretação sistemática e coerente para o sistema constitucional de seguridade 

social; (III) impedir um provável desestímulo com a contribuição para a Previdência Social; 

(IV) a necessidade de a Suprema Corte brasileira adotar uma linha interpretativa da 

Constituição Federal que fortaleça os direitos fundamentais, em especial o direito à isonomia 

e à dignidade humana. 
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Em relação aos argumentos contrários à declaração de inconstitucionalidade, 

destacam-se: (I) a violação ao princípio securitário da previsão da fonte de custeio; (II) a 

violação aos ditames da reserva do possível; (III) a violação ao princípio da legalidade; (IV) a 

violação ao princípio da independência entre os Poderes; (V) a violação ao princípio da 

reserva legal. 

Apesar da tentativa de modulação dos efeitos da decisão pelos ministros do 

Supremo Tribunal Federal, a declaração de inconstitucionalidade ocorreu sem estipular prazo 

de validade para a norma em questão, motivo pelo qual até a presente data o Congresso 

Nacional não editou ato normativo ordinário de forma a alterar o Estatuto do Idoso e/ou a Lei 

Orgânica da Assistência Social no sentido de incluir previsão normativa que corrija a 

insuficiência normativo-constitucional da norma em questão. 

Assim, se verifica que a Administração Pública, por meio da autarquia 

responsável pela administração do benefício (INSS), continua a aplicar de forma literal o art. 

34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso, situação esta que acarreta, impreterivelmente, o 

ajuizamento de inúmeras ações judiciais pleiteando a concessão do benefício assistencial em 

juízo pela aplicação analógica do dispositivo em questão. 

No sentido de demonstrar a problemática em questão, apresentaram-se, a título 

ilustrativo, alguns casos referentes a processos judiciais que tramitaram nos Juizados 

Especiais Federais ajuizados pela unidade da Defensoria Pública da União no Ceará, 

evidenciando a atual análise casuística e subjetiva da miserabilidade do núcleo familiar do 

requerente do benefício assistencial. 

Portanto, conclui-se que entender de forma diversa ao entendimento do Supremo 

Tribunal Federal, quanto à inconstitucionalidade parcial por omissão do dispositivo legal em 

apreço, consubstanciaria verdadeira violação ao direito fundamental à isonomia, além de 

ensejar uma ruptura na coerência do sistema securitário estabelecido pela Constituição 

Federal. 

Em linhas conclusas, espera-se que, subsidiado no entendimento já adotado, de 

forma geral, pelo Poder Judiciário brasileiro, o Congresso Nacional venha a, prontamente, 

promover as alterações legislativas imprescindíveis para a materialização da isonomia 

constitucional na problemática em questão, evitando que inúmeros idosos e pessoas com 

deficiência em situação de vulnerabilidade social venham a necessitar demandar 

judicialmente a efetivação da garantia constitucional assistencial em questão. 
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