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RESUMO 
 

A presente dissertação objetiva analisar o telos constitucional inerente ao Benefício 
de Prestação Continuada (BPC), enquanto instrumento de política assistencialista, a 
partir da adequação do intérprete da Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988 (CRFB/88), no que toca ao critério econômico de concessão do BPC, diante 
do ordenamento constitucional contemporâneo, enquanto não adotada resposta 
legislativa adequada após o julgamento da Reclamação nº 4274/PE pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF), enquanto problema de pesquisa. Primeiramente, estuda-se o 
Estado face aos “necessitados sociais”, a partir da contribuição teórica da autora Sonia 
Rocha, na obra “Pobreza no Brasil: Afinal, de que se trata?”, discutindo-se o conceito 
de pobreza e a renda enquanto seu critério caracterizador, além de abordar as 
políticas públicas na perspectiva da proteção social. Em sequência, verificam-se os 
direitos fundamentais sociais, mediante abordagem constitucional, pautada na 
questão da proteção social advinda dos pilares da Seguridade Social. Ao final, o 
trabalho analisa o acesso ao BPC diante da adequação do intérprete da CRFB/88, 
através da construção do critério econômico deste benefício pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF), as peculiaridades no cálculo da renda per capita do grupo familiar na 
jurisprudência, trazendo um estudo reflexivo sobre o leading case nº 0503516-
39.2014.4.05.8201/PB, bem como, a interferência da Ação de Descumprimento de 
Preceito Federal (ADPF) nº 662/20 na fixação do critério econômico do BPC em 
tempos de pandemia da COVID-19, discutindo-se o contrassenso entre a estrita 
legalidade e a realidade social para fins de averiguação do estado de miserabilidade 
do requerente do BPC. Quanto à metodologia, enquadra-se na área das ciências 
sociais aplicadas, constitui uma pesquisa aplicada, descritiva, bibliográfica e 
documental e qualitativa. 
 
Palavras-chave: Ordenamento constitucional. Assistência Social. Proteção Social. 
Benefício de Prestação Continuada. Adequação do intérprete. Miserabilidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
The present dissertation aims to analyze the constitutional telos inherent to the 
Continuous Benefit Benefit (BPC), as an instrument of assistance policy, based on the 
adequacy of the interpreter of the 1988 Constitution of the Federative Republic of Brazil 
(CRFB / 88), regarding the criterion economic value of BPC concession, in view of the 
contemporary constitutional order, while an adequate legislative response has not 
been adopted after the judgment of Complaint No. 4274 / PE by the Supreme Federal 
Court (STF), as a research problem. Firstly, the State is studied in the face of the 
“social needy”, based on the theoretical contribution of the author Sonia Rocha, in the 
work “Poverty in Brazil: After all, what is it about?”, Discussing the concept of poverty 
and income as its characterizing criterion, in addition to addressing public policies from 
the perspective of social protection. In sequence, the fundamental social rights are 
verified, through a constitutional approach, based on the issue of social protection 
arising from the pillars of Social Security. In the end, the work analyzes the access to 
the BPC in view of the adequacy of the interpreter of CRFB / 88, through the 
construction of the economic criterion of this benefit by the Supreme Federal Court 
(STF), the peculiarities in the calculation of the per capita income of the family group 
in the jurisprudence, bringing a reflective study on the leading case nº 0503516-
39.2014.4.05.8201 / PB, as well as, the interference of the Action of Breach of Federal 
Precept (ADPF) nº 662/20 in the setting of the economic criterion of the BPC in times 
of pandemic of COVID-19, discussing the contradiction between strict legality and 
social reality for the purpose of investigating the miserable state of the BPC applicant. 
As for the methodology, it fits in the area of applied social sciences, constitutes an 
applied, descriptive, bibliographic and documentary and qualitative research. 
 
Keywords: Constitutional order. Social assistance. Social Protection. Continuous 
Installment Benefit. Adequacy of the interpreter. Miserability. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa tem como tema o Benefício de Prestação Continuada 

(BPC), introduzido pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), cuja delimitação 

traz “uma análise sobre o critério “miserabilidade” enquanto condição para concessão 

do Benefício de Prestação Continuada dentro do cenário constitucional brasileiro”. 

A Assistência Social, expressa no rol dos direitos sociais do art. 6º da CRFB/88, 

traduz uma conquista cujo reflexo advém de um projeto de luta de classes que exigia 

um dever governamental de implantação de políticas públicas sociais, ao passo que 

as medidas assistencialistas desvincularam-se de uma antiga roupagem relacionada 

a meras liberalidades de amparo aos indivíduos em situação de vulnerabilidade, por 

parte do Estado. 

No que toca à Assistência Social, a CRFB/88 definiu expressamente, em seu 

art. 203, inciso V, que será prestada a quem dela necessitar, independentemente de 

contribuição à seguridade social, tendo como um de seus objetivos a garantia de um 

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

comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida 

por sua família, conforme dispuser a lei (BRASIL, 1988). 

Assim, diversas legislações infraconstitucionais regulamentaram as regras 

constitucionais de Assistência Social, dentre estas, a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro 

de 1993, denominada Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), direcionada 

especificamente ao objetivo mencionado, que não cuidou de regulamentar, de 

imediato, o art. 203, inciso V, o que só ocorrera com o Decreto nº 1.330, de 8 de 

dezembro de 1994. 
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Ressalta-se que, anteriormente ao Decreto mencionado, o qual regulamentou 

a LOAS, inclusive no que toca ao critério objetivo para concessão do BPC, tramitou 

perante o Supremo Tribunal Federal (STF), o Mandado de Injunção nº 448/RS, 

impetrado por pessoas portadoras de deficiência, face à morosidade da 

regulamentação do art. 203, inciso V, da CRFB/88, por parte do Poder Legislativo, 

tendo sido julgado procedente em parte, em 05 de setembro de 1994, embora só 

publicado o acórdão em 1997, oportunidade em que a Suprema Corte reconheceu a 

mora do Congresso Nacional e determinou urgência na regulamentação da questão, 

feita pelo Decreto apontado. 

Dentre outras políticas de ordem assistencialista, a LOAS instituiu a concessão 

do Benefício de Prestação Continuada (BPC), correspondente a garantia de um 

salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) 

anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou 

de tê-la provida por sua família (BRASIL, 1993). 

Para tanto, a LOAS também definiu, em seu art. 20, §3º, um critério objetivo 

para definir quem seria o indivíduo que não possui meios de prover a própria 

manutenção ou de tê-la provida, fixando, portanto, que tal averiguação deveria ser 

realizada mediante um cálculo matemático da renda mensal do grupo familiar do 

requerente, cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-

mínimo. 

No ano de 1998, tramitou no STF a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

1.232/DF, cujo objeto era o questionamento acerca da constitucionalidade do critério 

objetivo do art. 20, §3º da LOAS. Nesta oportunidade, o STF declarou constitucional 

a previsão normativa, desconsiderando a tese de que o critério legal afrontava o 

Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, sob o fundamento de que compete à lei 
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dispor a forma de comprovação da necessidade de receber o BPC. No entanto, houve 

uma multiplicação no número de ações judiciais no intuito de relativização do critério 

econômico objetivo para concessão do BPC, o que representou uma busca por 

solução compatível com o direito à proteção social enquanto direito fundamental social 

consagrado pela CRFB/88. 

Neste sentido, no ano de 2013, numa espécie de autocorreção ao 

entendimento constante da ADC nº 1.232/DF, o STF mudou o posicionamento, ao 

julgar a Reclamação nº 4.374/PE, sob o fundamento de que o critério econômico 

objetivo, enquanto requisito para concessão do BPC, desprotege as pessoas em 

estado de miserabilidade. Ocorre que, nesta oportunidade, o STF declarou 

parcialmente inconstitucional o art. 20, §3º da Lei nº 8.742/93, porém, não declarou 

sua nulidade, motivo pelo qual, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) continua 

aplicando o preceito normativo, mesmo porque não houve uma adequação legislativa, 

ainda, ao entendimento da Suprema Corte, de forma que, passou a existir uma 

flexibilização da averiguação da miserabilidade somente através da judicialização do 

BPC. 

Neste contexto, eis o problema de pesquisa: enquanto não adotada resposta 

legislativa adequada, como garantir o direito à subsistência humana digna, através da 

concessão do Benefício de Prestação Continuada, instrumento de proteção social à 

miserabilidade, a partir do julgamento da Reclamação nº 4.374/PE pelo STF? 

O objetivo geral do presente estudo é analisar o direito à subsistência humana 

digna, através da concessão do Benefício de Prestação Continuada, instrumento de 

proteção social à miserabilidade, a partir do julgamento da Reclamação nº 4.374/PE, 

pelo Supremo Tribunal Federal, dentro do contexto do cenário constitucional 

contemporâneo. 
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Constitui objetivo específico deste trabalho, estudar a postura do Estado em 

face dos “necessitados sociais”, o que será feito no primeiro capítulo, através de uma 

abordagem acerca da contribuição da autora Sônia Rocha, na obra intitulada “Pobreza 

no Brasil: Afinal, de que se trata?”, bem como, mediante estudo pormenorizado acerca 

das questões teóricas conceituais da pobreza e sua relação com as desigualdades 

sociais. Dentro desta perspectiva, abordar-se-á, ainda, as classificações de pobreza, 

enquanto absoluta e relativa, de forma que, também será analisada a renda enquanto 

critério de pobreza, bem como, serão avaliadas as políticas públicas na perspectiva 

da proteção social no Brasil. 

O segundo objetivo específico deste trabalho, e que será abordado no segundo 

capítulo, consiste em verificar os direitos fundamentais sociais e a questão da 

proteção social na CRFB/88, mediante abordagem conceitual e exploração desses 

pontos dentro da ordem constitucional vigente, tocando também na questão da 

proteção social no âmbito dos direitos fundamentais sociais de seguridade social: 

saúde, previdência social e assistência social. 

O terceiro objetivo específico, trabalhado no terceiro capítulo, é analisar a 

adequação feita pelo intérprete da CRFB/88 sobre o acesso ao BPC, através de uma 

construção do critério econômico concessório deste benefício pelo STF, abordando 

diversas peculiaridades trazidas pela jurisprudência ao interpretar o julgamento da 

RCL 4374/PE, no âmbito do cálculo da renda per capita do grupo familiar do 

requerente do BPC, analisando, em específico, a questão da averiguação da 

miserabilidade no leading case nº 0503516-39.2014.4.05.8201/PB, o qual tramitou 

perante o Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de Campina Grande-PB. 

Ainda, pretende-se analisar a interferência da Ação de Descumprimento de Preceito 

Federal nº 662/20 no critério econômico do BPC, em tempos de pandemia do COVID-
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19, após a promulgação da Lei nº 13.982/20, a qual devolveu à LOAS o mesmo critério 

anteriormente declarado inconstitucional pela Suprema Corte, nos autos da RCL 

4.374/PE.  

Ao final, discute-se o contrassenso existente entre o dever da estrita legalidade 

e a realidade social do requerente do BPC, em estado de miserabilidade, abrindo 

espaço para uma reflexão acerca do porquê ir além do texto constitucional, quando 

se discute sobre o telos constitucional inerente à política assistencial do BPC. 

Assim, tem-se como hipótese a ocorrência de uma evolução jurisprudencial do 

conceito de miserabilidade para fins de fruição do BPC, a qual permitiu uma nova 

leitura do artigo 203, inciso V, da Constituição Federal (BRASIL, 1988), no sentido de 

ampliação dos horizontes de compreensão acerca da situação de carência 

econômica.  

 No que diz respeito à metodologia do presente trabalho, se enquadra na área 

de conhecimento das ciências sociais aplicadas, uma vez que voltada aos aspectos 

sociais de determinado fato relevante à realidade humana. Por outro lado, no que toca 

à sua finalidade, constitui uma pesquisa aplicada, porque envolve estudos que 

abordam determinado problema social que atinge o meio em que os pesquisadores 

vivem.  

Quanto aos seus propósitos, trata-se de uma pesquisa descritiva, cujo objetivo 

é analisar as características de determinado fenômeno que atinge expressiva parte 

da população brasileira. Ainda, no que se refere aos métodos empregados, constitui 

uma pesquisa bibliográfica e documental, posto que realizada com fulcro em material 

já publicado, a exemplo de livros e artigos científicos, de forma que o segundo 

capítulo, especificamente, direcionar-se-á a uma obra específica, com o intuito de 

constituir fundamentação teórica ao trabalho (GIL, 2017), bem como, haverá enfoque 
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na legislação e jurisprudência pertinentes ao tema. Enalteça-se, ainda, que se trata 

de pesquisa qualitativa, por abordar aspectos e conceitos subjetivos do objeto em 

questão. 

A relevância deste objeto, no âmbito social, cinge-se na crescente quantidade 

de beneficiários do BPC, que até julho do corrente ano totaliza 4.827.525 (quatro 

milhões oitocentos e vinte e sete mil quinhentos e vinte e cinco) de usuários (PORTAL 

DA TRANSPARÊNCIA, 2020), assim como, no âmbito acadêmico, faz-se relevante 

enaltecer o papel do intérprete da CRFB/88 ao adequar a proteção social da 

miserabilidade ao telos constitucional extraído da RCL nº 4.374/PE. Ainda, respalda a 

matriz interdisciplinar na sociologia, sendo relevante para essa ciência analisar o 

fenômeno exposto. 

É neste sentido que o objeto da pesquisa relaciona-se com o Direito Público e 

a Evolução Social, área de concentração do presente programa, uma vez que sua 

linha condutora encontra respaldo na proteção constitucional que se dá ao risco social 

que enseja o BPC, enquanto política pública da Assistência Social, consagrada como 

direito fundamental social, pretendendo-se uma análise conjunta dos aspectos 

materiais e processuais do critério “miserabilidade”, considerado no âmbito protecional 

da subsistência humana digna, dentro do cenário constitucional contemporâneo. 

Por fim, o objeto adequa-se com a linha de pesquisa “direitos fundamentais e 

novos direitos”, na medida em que tem como foco as novas questões apresentadas 

no cenário jurídico envolvendo os conflitos referentes aos meios de averiguação da 

vulnerabilidade econômica do requerente do BPC, os quais podem ameaçar a eficácia 

jurídica da Assistência Social, bem como, resultar no desmonte da política 

assistencialista amparada pela CRFB/88. 

 



19 
 

2 O ESTADO E OS “NECESSITADOS” SOCIAIS 

 

 O presente capítulo objetiva estudar a situação do Estado perante os 

“necessitados sociais”, através de uma análise acerca da contribuição da autora Sônia 

Rocha, na obra intitulada “Pobreza no Brasil: Afinal de que se trata?”, abordando 

questões teóricas conceituais da pobreza, sempre alinhadas com a desigualdade 

social. 

Ainda, abordar-se-á as classificações da pobreza, enquanto absoluta e relativa, 

de forma que, também analisar-se-á a renda enquanto critério de pobreza no país, por 

ser um dos instrumentos de viabilização das desigualdades sociais. Ao final, o capítulo 

analisará as políticas públicas na perspectiva da proteção social no Brasil. 

 Antes de adentrar no primeiro item do capítulo, esclareça-se que, o conceito de 

“necessitados sociais”, reconhecidos como os titulares dos serviços da Assistência 

Social no Brasil, conforme ensinam Sposati, Carvalho e Fleury (2015, p. 15), “é 

atribuído à condição de fragilidade física associada à econômica, responsabilizando o 

Estado de suprir um amparo mínimo a tais cidadãos”.  

Ainda, os autores conceituam necessitado como o indivíduo que não possui 

renda própria, motivo pelo qual precisam dos serviços sociais advindos das políticas 

públicas estatais, concluindo serem “incapacitados” os que demandam de Assistência 

Social, por não serem assalariados (SPOSATI; CARVALHO; FLEURY, 2015).  

Contudo, a Assistência Social, no Brasil, destina-se às demandas sociais que 

clamam por suporte financeiro, dada a ausência de remuneração dos necessitados.  

Neste sentido, os autores ensinam que “a Assistência Social, enquanto campo 

de ação governamental, passa a ser distribuidor de serviços a alguns segmentos 
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caracterizados como “necessitados sociais” (SPOSATI; CARVALHO; FLEURY, 2015, 

p. 15). 

De acordo com Jaguaribe (1986), o Brasil é considerado um dos países com a 

maior concentração de pobreza no mundo, cuja população que se enquadra em 

situação de miserabilidade equivale a mais de 60% (sessenta por cento). 

Embora muito se correlacione a pobreza com a fome, quando se pretende 

conceituar os necessitados no Brasil, ensina Rocha (2006, p. 173-174) que “na 

maioria das vezes isto é incorreto, na medida em que o número de pobres ou de 

indigentes está sendo definido a partir da renda e não da situação nutricional”, o que 

significa dizer que os “necessitados sociais” não são necessariamente subnutridos, 

de forma que tais conceitos não necessariamente se confundem. 

Muito se discutirá no decorrer de toda a pesquisa acerca do estado de 

miserabilidade vivenciado pela grande maioria dos indivíduos brasileiros, o que está 

diretamente relacionado à pobreza enquanto contingência social que demanda 

proteção por parte do Estado, entretanto, enalteça-se, desde já, que o termo 

“miserabilidade” advém de uma construção jurisprudencial, posto que não consta 

expressamente da CRFB/88, nem tampouco da legislação, o qual, inclusive, recebe 

crítica de algumas doutrinas, a exemplo de Bittencourt (2019, p. 348), que sugere o 

uso do termo “vulnerabilidade”: 

 

Como se percebe, nem a Constituição, em sua redação original, nem a lei de 
regência falam em “miserabilidade” como requisito para obtenção do 
benefício. Mínimo existencial e miserabilidade são conceitos diversos e não 
podem ser entendidos como sinônimos, sob pena de se restringir uma 
garantia constitucional que, como consequência, impede a efetivação do 
direito e da dignidade da pessoa humana. Mais coerente com a determinação 
constitucional, portanto, seria o termo “vulnerabilidade” e não 
“miserabilidade”, como vem sendo propagado. 
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Tais questões demandam melhor revisão teórica sobre os conceitos de 

pobreza, suas peculiaridades, bem como, uma abordagem específica sobre as 

políticas públicas face à questão da proteção social dos mais vulneráveis. 

 

2.1 POBREZA NO BRASIL: AFINAL, DE QUE SE TRATA? A CONTRIBUIÇÃO 

TEÓRICA DE SONIA ROCHA 

 

A pobreza, enquanto problema social que acomete grande parte da população 

brasileira, envolve ampla discussão acerca das políticas públicas destinadas a 

combater a questão da desigualdade social.  

A obra de Sonia Rocha (2011), intitulada Pobreza no Brasil: Afinal, de que se 

trata?, evidencia a necessidade de uma releitura do conceito de pobreza alinhado às 

questões afins: distribuição de renda e políticas públicas sociais brasileiras, 

ressaltando a evolução da pobreza entre o período de 1970 e 1999 e considerando a 

renda enquanto critério caracterizador. 

Para tanto, é necessário abordar os critérios objetivos que envolvem o 

significado da pobreza no Brasil, sem necessariamente apontar todos os comparativos 

regionais feitos na mencionada obra, mas pretendendo-se abordar os principais 

apontamentos que fundamentam a definição da pobreza no país. 

Neste sentido, Rocha (2011, p. 77) ensina que “com base no valor da renda, 

são consideradas pobres as pessoas cuja renda familiar per capita é inferior à linha 

de pobreza, valor definido de forma a refletir o custo de atendimento das necessidades 

básicas em determinado momento e lugar”.  

Para tais considerações, a autora baseou-se nas linhas de pobreza derivadas 

do Estudo Nacional de Despesa Familiar (ENDEF) para avaliar os níveis de pobreza 
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correspondentes ao período mencionado, destacando o “milagre brasileiro” que 

marcou a década de 1970, assim denominado por ter o Produto Interno Bruto (PIB) 

representando uma taxa média de crescimento de 8,6% ao ano, o que refletiu num 

aumento significativo de renda, sob os seguintes percentuais: 

 

Para o país como um todo, a proporção de pobres caiu à metade, de 68% em 
1970 para 35% em 1980, tendo ocorrido decréscimos da incidência de 
pobreza de forma sistemática em todas as regiões e estratos, 
independentemente de suas características específicas. O número de 
indivíduos com renda familiar per capita inferior às linhas de pobreza 
específicas declinou de 61,1 milhões, em 1970, para 41,3 milhões, em 1980, 
apesar de o crescimento da população ainda ter se situado no patamar 
elevado de 2,5% ao ano. (ROCHA, 2011, p. 91). 

 

 Boneli e Ramos (1993, apud ROCHA, 2011, p. 90) ressaltam o relevante 

aumento da desigualdade de rendimento entre os indivíduos no ano de 1980, 

consequência da rápida elevação de renda na década de 1970, quando o coeficiente 

de Gini passou de  0,56 em 1970 para 0,59 em 1980. 

 Rocha (2011, p. 93) apresenta um comparativo, realizado pelo IBGE, na 

participação no número de pobres e na população, de acordo com a região, nos anos 

de 1970 e 1980, através do qual destaca-se que “os casos extremos de São Paulo e 

do Nordeste bem tipificam o que ocorreu na década, reforçando a dualidade regional 

no que concerne à pobreza”, sendo a zona rural nordestina o local de maior 

concentração de pobreza do país. 

 No que diz respeito à década de 1980, segundo Rocha (2011, p. 97), “trata-se 

do período marcado por fortes oscilações da conjuntura econômica, interrompendo a 

trajetória de crescimento do produto que ocorreu de forma sustentada desde 1947, 

ano em que se iniciaram os registros de contabilidade social no Brasil”. Ainda, afirma 

a autora que tal período foi marcado pela mais baixa taxa de crescimento econômico, 
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resultado do pós-guerra, porém, não tendo sido pior face ao crescimento populacional 

então estacionado (ROCHA, 2011). 

 Já no que toca ao período da década de 1990, quando da implantação do Plano 

Real, mais especificamente em 1994, ficou marcado pela queda da incidência da 

pobreza, enaltecendo a autora, que “foi o Plano Real que estabeleceu uma fronteira 

clara quando se trata de analisar a evolução da pobreza ao longo da década” 

(ROCHA, 2011, p. 109). Ainda, considera que a estabilidade trazida pelo Plano 

favoreceu o nível de atividade econômica e de renda do país, reduzindo fortemente a 

pobreza absoluta, pelo menos até a desvalorização em 1999 (ROCHA, 2011). 

 Especificamente nesta década, algumas políticas públicas sociais direcionadas 

aos “necessitados sociais” começaram a ser implantadas, a exemplo da publicação 

da Lei nº 8.792, de 7 de dezembro de 1993 (LOAS), a qual dispôs sobre a organização 

da Assistência Social, instituindo o Benefício de Prestação Continuada (BPC) ao 

deficiente e ao idoso, objeto da presente pesquisa, que não tiverem condições de 

manter o próprio sustento ou de tê-lo provido pela família. 

 Destaca-se que, muito embora a estabilidade trazida pelo Plano Real tenha 

trazido significante redução na pobreza, Rocha (2011, p. 135) aponta, ainda, as 

regiões mais pobres do país: 

 

[...] as principais características estruturais da pobreza no país se mantém. A 
pobreza no Brasil tem um forte componente regional, uma vez que sua 
incidência, quaisquer que sejam os indicadores utilizados, é mais elevada no 
Norte e Nordeste, reduzindo-se em direção ao Sul. [...] Para o conjunto do 
país, embora a proporção de pobres se mantenha ainda muito mais elevada 
em áreas rurais (40%), os pobres urbanos são largamente a maioria, 
correspondendo a 78% dos pobres brasileiros em 1999. 

  

 Ao passo que a obra em estudo tenta medir a pobreza através do conhecimento 

consolidado e das escolhas possíveis, realiza uma revisitação à experiência brasileira 
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com a pobreza, sempre com base em dados baseados na renda como critério de 

mensuração do fenômeno. 

 A autora traz em sua obra estatísticas alcançadas pela Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (Pnad – 1999), as quais apontam que somente 3,5% das 

famílias brasileiras não possuem renda mensal, não podendo-se omitir que esse 

número esconde os dados reais acerca dos trabalhadores informais (ROCHA, 2011). 

 Discutir sobre os atributos objetivos da pobreza remetem à autora uma reflexão, 

a qual permite concluir que, embora haja divergências acerca dos parâmetros que se 

propõem acerca das linhas de pobreza, quais sejam, de indigência e de pobreza, “em 

função da disponibilidade de informações sobre a estrutura de consumo das famílias 

com diferentes níveis de rendimento, a determinação das linhas de indigência e de 

pobreza no Brasil deve ter como base o consumo observado” (ROCHA, 2011, p. 50-

51). 

 Neste sentido, a mesma destaca as etapas que o consumo observado deve 

respeitar, desde determinar à população suas necessidades nutricionais até 

estabelecer cesta alimentar com o menor custo correspondente àquelas, de forma que 

este valor equivale à linha de indigência, considerado o valor referente ao consumo 

alimentar minimamente necessário à sobrevivência (ROCHA, 2011). Entretanto, no 

que toca à tal metodologia, “encobre uma ampla gama de possibilidades empíricas a 

cada etapa, quando se trata de efetivamente estimar os valores das linhas de 

indigência e de pobreza” (ROCHA, 2011, p. 50). 

 Ao estabelecer um rol de etapas a serem cumpridas para fins de definição das 

linhas de indigência e de pobreza, define a autora que as necessidades nutricionais 

são o ponto de partida, de forma que a composição da cesta alimentar considera o 

mínimo nutritivo essencial à subsistência humana, de forma que “no Brasil, adotam-
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se somente as necessidades de energia, ao invés de toda a gama de necessidades 

nutricionais” (ROCHA, 2011, p. 52). 

 Após compreender a composição da cesta alimentar, enaltece, ainda, que 

buscar o menor custo da cesta alimentar é o segundo passo para o alcance dos 

valores das linhas de indigência e pobreza, o que se torna possível a partir da fixação 

do aporte energético correspondente às famílias residentes em cada área. 

 Além disto, embora seja o grande foco para definir-se as discutidas linhas, 

torna-se essencial apontar as despesas não alimentares enquanto necessidades 

também básicas do indivíduo, compondo o quadro de despesa total dos grupos 

familiares: 

Apesar das dificuldades para definir quantidades mínimas para as 
necessidades não-alimentares, é inevitável estabelecer como ponto de 
partida um valor para a data de referência, mesmo que de forma mais ou 
menos arbitrária. A relação despesa alimentar/despesa total – o chamado 
coeficiente de Engel – passa a desempenhar papel central na atualização dos 
valores da linha de pobreza em cada período subsequente. (ROCHA, 2011, 
p. 60). 

 

 Para possibilitar tal definição, Rocha (2011) evidencia que a linha de pobreza 

corresponde à soma dos valores relativos à cesta alimentar e das demais despesas. 

 Durante todo o processo de abordagem do enquadramento de pobreza no 

Brasil, várias relações perpassaram os aspectos da pobreza, dentre as quais, sua 

ligação à questão da desigualdade social, sendo evidente que a diversidade de 

condições socioeconômicas e culturais de determinado país possibilita múltiplas 

interpretações acerca do conceito de pobreza. 

 Portanto, faz-se essencial refletir acerca da relação entre desigualdade e 

pobreza no âmbito da realidade brasileira, considerando que Rocha (2011, p. 31) 

classifica o Brasil num grupo em que “o valor atingido pela renda per capita mostra 

que o montante de recursos disponíveis seria suficiente para garantir o mínimo 
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essencial a todos, de modo que a persistência de pobreza absoluta se deve à má 

distribuição de renda”, conceitos estes que serão melhor abordados nos próximos 

itens. 

 A autora (2011, p. 37) também apresenta uma tabela realizada pela Microdados 

da Pnad, a qual aponta os índices de Gini relativos à distribuição de renda bruta das 

pessoas e das famílias – total e familiar per capita, nos anos de 1981 a 1999, no Brasil, 

através da qual é possível denotar-se que “a desigualdade é levemente ascendente 

num período de quase 20 anos, isto é, os níveis de desigualdade em 1999 são mais 

elevados do que os observados em 1981”. 

Ainda de acordo com tal tabela, faz-se pertinente anotar que a desigualdade 

social averiguada com fulcro na renda per capita familiar é tão expressiva quanto os 

patamares verificados na renda das pessoas, percebendo-se, após análise do início 

e final dos anos que marcaram o período, um aumento na desigualdade da renda per 

capita familiar, e uma redução na desigualdade social entre as pessoas, o que, justifica 

a autora “estaria indicando o impacto distributivo desfavorável de famílias menores e 

mais homogêneas internamente, no que se refere à inserção no mercado de trabalho 

e ao rendimento decorrente de tal inserção” (ROCHA, 2011, p. 37). 

 É importante mencionar o coeficiente de Gini, enquanto índice que referencia a 

desigualdade no país, o qual, segundo a autora, “trata-se de um índice de 

desigualdade proposto por Corrado Gini em 1914, frequentemente utilizado para 

expressar o grau de desigualdade de renda”, (ROCHA, 2011, p. 34) ao passo que a 

mesma explica o seguinte índice enquanto “um dos mais elevados do mundo e, 

certamente, uma espantosa anomalia para um país com o tamanho populacional e a 

complexidade socioeconômica do Brasil” (ROCHA, 2011, p. 32). 
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 O que se pretende realçar é o alcance da desigualdade de renda enquanto 

definidor da pobreza, por relacionar-se com o ideal de bem-estar, diretamente definido 

pela distribuição da renda no âmbito do grupo familiar. Reflete e lamenta ROCHA 

(2011, p. 39) acerca das causas da grave concentração de renda persistente no país: 

 

Infelizmente, não existe panacéia capaz de reverter rapidamente o quadro 
grave de concentração de renda que se configura no Brasil. Dada a 
reconhecida gravidade do problema, é essencial usar todos os mecanismos 
disponíveis, inclusive a tributação direta e indireta para solucioná-la. Além 
disso, é necessário que decisões de governo, tanto as econômicas como 
aquelas no âmbito da política social, levem em conta os seus impactos 
distributivos, com vistas a introduzir medidas compensatórias sempre que 
houver risco de efeito adverso sobre o nível de desigualdade. 

 

2.1.1 Pobreza absoluta, pobreza relativa 

 

Os conceitos de pobreza absoluta e pobreza relativa foram abordados na obra 

“Pobreza no Brasil: afinal de que se trata?”, porém, preocupou-se a autora Sonia 

Rocha (2011) em lembrar que os holofotes não foram direcionados à pobreza e às 

desigualdades primeiramente pelos países mais pobres, mas sim, num período em 

que os países mais desenvolvidos buscavam-se reerguer-se após o período de 

guerra, quando foi chamada a atenção dos cientistas sociais, oportunidade em que 

passou-se a discutir o que seria pobreza absoluta e pobreza relativa. 

Peter Towsend, palafreneiro do Rei Jorge VI e, posteriormente, da Rainha 

Elizabeth II, escreveu uma obra denominada “The meaning of poverty. In: The British 

Journal of Sociology”, quando relativizou o ideal de pobreza no âmbito da realidade 

da Inglaterra, no decorrer do século XX: 

 

Minha tese principal é que tanto a pobreza como subsistência são conceitos 
relativos, só podendo ser definidos em relação aos recursos materiais e 
emocionais disponíveis numa determinada época aos membros de uma dada 
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sociedade ou de sociedades diferentes. (TOWSEND apud ROCHA, 2011, p. 
11). 

 

 Sob esta perspectiva, Rocha (2011) posiciona-se acerca dos conceitos de 

pobreza absoluta e relativa, ao passo que define a pobreza absoluta enquanto 

conceito estritamente relacionado à capacidade de sobrevivência física do ser 

humano, ocorrendo quando as mínimas condições vitais não são atendidas.  

Por outro lado, a mesma entende que o conceito de pobreza relativa “define 

necessidades a serem satisfeitas em função do modo de vida predominante na 

sociedade em questão, o que significa incorporar a redução das desigualdades de 

meios entre indivíduos como objetivo social” (ROCHA, 2011, p. 11), ou seja, deve-se, 

inicialmente, delimitar-se a população considerada relativamente pobre considerando-

se que o mínimo existencial digno é referente a todos (ROCHA, 2011). 

É exatamente neste sentido que buscou-se, em linhas passadas, ressaltar a 

alimentação enquanto critério associado ao conceito de pobreza absoluta, entretanto, 

ressalta a autora que os aspectos culturais gastronômicos devem ser considerados 

no momento em que se define uma dieta mínima de sobrevivência (ROCHA, 2011). 

Considerando dois aspectos essenciais à definição de pobreza – capacidades 

e liberdades, Sen (2010), enquanto economista que reflete a pobreza em busca da 

justiça social, destaca a pobreza enquanto fenômeno que priva capacidades básicas 

do ser humano, ao descrever que “o desenvolvimento requer que se removam as 

principais fontes de privação de liberdade: pobreza e tirania, carência de 

oportunidades econômicas e destituição social sistemática, negligência dos serviços 

públicos e intolerância ou interferência excessiva de Estados repressivos” (SEN, 2010, 

p. 16-17), interferindo, portanto, a pobreza, na capacidade de ser livre. 

Enfatizando uma abordagem específica sobre o conceito de pobreza enquanto 

instrumento que permite ampliar uma visão mais complexa sobre o fenômeno, Crespo 
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e Gurovitz (2002) distinguem a pobreza relativa da absoluta sob uma interpretação de 

viés macroeconômico: 

 

A pobreza relativa tem relação direta com a desigualdade na distribuição de 
renda. É explicitada segundo o padrão de vida vigente na sociedade que 
define como pobres as pessoas situadas na camada inferior da distribuição 
de renda, quando comparadas àquelas melhor posicionadas. [...] O enfoque 
absoluto na conceituação da pobreza se observa quando da fixação de 
padrões para o nível mínimo ou suficiente de necessidades, conhecido como 
linha ou limite da pobreza, determinando a percentagem da população que 
se encontra abaixo desse nível. Esse padrão de vida mínimo, apresentado 
sob diferentes aspectos, sejam nutricionais, de moradia ou de vestuário, é 
normalmente avaliado segundo preços relevantes, calculando a renda 
necessária para custeá-los. 

  

 Neste contexto, a pobreza relativa encontra respaldo na renda enquanto critério 

determinante para enquadramento no conceito de pobreza, porém, tende a não 

distinguir-se do conceito de desigualdade social, embora sejam fenômenos sem 

similitude, mas com sua devida relevância, uma vez que “merece destaque o fato de 

que a desigualdade tornou-se amplamente reconhecida na sociedade brasileira, 

inclusive pelo meio empresarial, constituindo-se no principal determinante da pobreza” 

(MENEZES; RIBEIRO, 2008, p. 45). 

Romão (1982) já ressaltava a importância de não confundir tais conceitos, 

refletindo que a abordagem do conceito de pobreza guarda conteúdo relativo, uma 

vez que a carência é analisada sob aspectos comparativos dentro dos padrões sociais 

contemporâneos em que está situada. 

Contudo, não confundir tais conceitos não significa reconhecer uma distância 

entre tais, posto que “desigualdade e pobreza, embora sejam conceitos distintos, 

estão fortemente vinculados, na medida em que as disparidades nas chances de vida 

acabam por determinar as possibilidades de escapar de situações de privação e 

vulnerabilidade” (SCALON, 2011, p. 52). 
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 Concordando com a autora Sonia Rocha, Crespo e Gurovitz (2002) definem a 

linha de pobreza absoluta “a partir dos requisitos nutricionais mínimos da dieta 

alimentar, definindo o valor aproximado para a renda a ser gasta para o atendimento 

desses requisitos”, entretanto, abrange a noção de necessidades básicas não apenas 

a dieta mínima de sobrevivência, mas outros serviços essenciais, dentre os quais: 

saúde, educação e saneamento básico. 

Para tanto, os referidos autores destacam que, a partir da década de 1980, 

quando buscava-se um estudo comparado em diferentes níveis internacionais, “sair 

da linha de pobreza significava obter: um regime alimentar adequado, certo nível de 

conforto, o desenvolvimento de papéis e de comportamentos socialmente adequados” 

(CRESPO; GUROVITZ, 2002), assim como não guardam o conceito de pobreza 

apenas com um déficit econômico, uma vez que a complexidade e a 

multidimensionalidade do fenômeno refletem em diversos aspectos do âmbito pessoal 

(CRESPO; GUROVITZ, 2002). 

 Num outro trabalho científico seu, intitulado “Renda e pobreza no Brasil”, a 

autora Sonia Rocha (1993, p. 541) já abordava o conceito de pobreza neste seguinte 

parâmetro: 

 

O conceito relevante de pobreza depende basicamente do padrão de vida e 
do modo como as várias necessidades do ser humano são atendidas em 
determinada sociedade. Embora a inserção social inadequada e a sensação 
de impotência e dependência psicológica estejam fortemente associadas à 
pobreza, a maneira mais direta de determinar quem é pobre numa dada 
sociedade é definir uma lista de bens e serviços básicos necessários à 
sobrevivência digna naquela sociedade e associar um valor monetário a ela. 
Esta “linha de pobreza” seria o parâmetro adequado para distinguir pobres 
dos não-pobres com base em suas rendas. 

 

É neste sentido que Siqueira (2013, p. 140-142) aborda o assunto: 
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Desse modo, a pobreza pode ser descrita como um fenômeno 
multidimensional e inter-relacionado aos elementos sociais, culturais, etários, 
de gênero em confluência com aspectos econômicos, de modo que decorre 
de um complexo sistema de carência de recursos múltiplos desembocando 
na forme e na privação física. 

  

 Seguindo a mesma linha de entendimento, Romão (1982) também já abordava 

o conceito de pobreza absoluta sob o enfoque biológico, sob o enfoque das 

necessidades básicas e dos salários mínimos.  

Sobre este último enfoque, faz-se importante ressaltar o destaque que o autor 

confere ao definir que “a ideia subjacente a este método é que o nível do salário 

mínimo oficial é uma boa aproximação do montante em dinheiro necessário para o 

nível de vida mínimo” (ROMÃO, 1982), ou seja, sob este ponto de vista, considerar-

se-ia pobres os que não possuem renda superior a este nível.  

No Brasil, alguns estudiosos da sociologia, entendem, a exemplo de Hoffmann 

(2000), que a linha de pobreza está diretamente relacionada com o salário mínimo 

vigente, isto porque, após sua criação, com o Decreto-Lei nº 2.162, de 03 de maio de 

1940, deveria subentender-se que é o suficiente para garantir uma subsistência 

humana digna. 

Porém, cabe aqui questionar tal metodologia, tendo em vista que pode não 

representar a realidade fática vivenciada por aquele que se denomina pobre, inclusive, 

porque, o salário mínimo fora criado para aplicar-se ao exercício da atividade 

mercantil. Contudo, o sistema assistencialista social brasileiro ainda utiliza, na 

legislação em vigor (Lei nº 8.742/93), o salário mínimo enquanto parâmetro para 

considerar que o idoso ou deficiente não tem como prover a própria subsistência, o 

que é objeto da presente dissertação. 
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 É pertinente destacar que apontar qualquer conceituação de pobreza possibilita 

incorrer em redundâncias, de forma que definir tal fenômeno sob o aspecto biológico 

ou baseando-se na renda enquanto critério caracterizador. 

 Conforme bem salientam Bagolin, Lopes e Vitcel (2016, p. 22): 

 

O crescimento econômico tende a reduzir a pobreza absoluta, mas deixa a 
pobreza relativa inalterada. E pode-se esperar que as normas que 
diferenciam um rico e um pobre em uma sociedade evoluem ao longo do 
tempo em economias em crescimento. 

 

 Ainda dentro de um comparativo com outros países, e comparando a adoção 

do conceito absoluto e relativo de pobreza, os autores enaltecem que os países 

desenvolvidos absorvem mais o critério relativo, mesmo porque consideram vencidas 

as barreiras da pobreza absoluta, por conseguirem assegurar a subsistência humana 

minimamente digna aos habitantes, estando em outro patamar na busca pela 

igualdade social (BAGOLIN; LOPES; VITCEL, 2016). 

  

2.1.2 A renda enquanto critério de pobreza 

 

A autora Sonia Rocha (2011) ensina sobre a renda enquanto critério de 

pobreza, ressaltando o uso de tal parâmetro nas economias modernas e monetizadas, 

realidade em que o suprimento vital das pessoas é atendido via trocas mercantis. 

Entende que “trata-se de estabelecer um valor monetário associado ao custo do 

atendimento das necessidades médias de uma pessoa de uma determinada 

população” (ROCHA, 2011, p. 12). 

Enaltece a autora, ainda, a diferença do mencionado valor monetário para as 

duas situações: quando se direciona às necessidades nutricionais – linha de 

indigência, e quando diz respeito a um conjunto mais amplo de necessidades 
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(ROCHA, 2011). É salutar a divisão desses dois grupos, de acordo com suas rendas, 

para, então, distingui-los dentro da população total, assim como, é certo que “embora 

partindo das noções de pobreza absoluta e de consumo mínimo, as linhas de 

indigência e de pobreza podem ser definidas de forma tão próxima à noção de pobreza 

relativa quanto se queira” (ROCHA, 2011, p. 14). 

O uso da renda enquanto estipulador da incidência da pobreza não segue 

uma padronização de valores em todos os países, dada a contextualização de cada 

realidade econômico-social. No Brasil, a renda faz-se relevante enquanto medida de 

bem estar social, levando sempre em consideração as necessidades básicas que 

possam garantir a subsistência humana digna (ROCHA, 2011). 

Rocha (2011, p. 29) alerta sobre a adoção da renda enquanto parâmetro de 

bem estar social nos países em que a pobreza constitui reflexo da insuficiência de 

recursos que garantam o mínimo vital para a população, e complementa seu 

raciocínio: 

 

Este é o caso de países onde a pobreza é disseminada, recursos criticamente 
insuficientes e informação estatística escassa; sendo que, muitas vezes, a 
variável renda é irrelevante. Nesse contexto, uma definição operacional de 
pobreza deve usar informações muito simples para atender a um requisito 
mínimo, que é o de criar um instrumento básico para o estabelecimento de 
prioridades de ação do poder público e para o monitoramento de seus 
resultados. 

 

 Ressalta a autora que generalizar a adoção da renda enquanto critério definidor 

da pobreza é um verdadeiro equívoco, devendo-se analisar a realidade local de cada 

país, com base nas abordagens específicas de cada realidade (ROCHA, 2011). 

 Abordando o assunto, Scalon (2011, p. 53) chama atenção para o fato de que 

insuficiência de renda não pode ser fator limitador à definição do conceito de pobreza, 

sendo certo que tal deve ser compreendido de forma mais abrangente, “como privação 
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de capacidades básicas que conduz a vulnerabilidade, exclusão, carência de poder, 

de participação e voz, exposição ao medo e à violência; enfim, à exclusão de direitos 

básicos e de bem-estar”, não eliminando os aspectos referentes aos diversos tipos de 

desigualdades dentro de uma realidade social para então abordar o conceito de 

pobreza, tais como raça, gênero, classe e cidadania. 

 No mesmo sentido, preleciona Sen (2001, p. 175), em consonância com Rocha 

(2011), ao mensurar que o critério da renda não pode ser igual para todos os grupos 

sociais, em razão das desigualdades advindas das próprias diferenças de realidades: 

No espaço das rendas, o conceito relevante de pobreza tem de ser a 
inadequação (para gerar capacidades minimamente aceitáveis). Uma “linha 
de pobreza” que ignora completamente as características individuais não 
consegue fazer justiça às nossas verdadeiras preocupações sobre o básico 
na pobreza, a insuficiência de capacidade devida a meios econômicos 
inadequados. Seguidamente será sensato agrupar os indivíduos em 
categorias particulares (relacionadas com classe, sexo, grupo ocupacional, 
status do emprego e assim por diante). Se escolhermos expressar a pobreza 
no espaço de rendas, então as rendas requeridas terão de ser ligadas às 
exigências causais das capacidades mínimas. 

 

 É possível compreender que, não limitando-se à distribuição de renda, a 

pobreza passa por uma análise amplamente sociológica acerca dos critérios de 

desigualdade social, também relacionada com os fatores de inclusão social e 

econômico, não paritários, e nem perto disto, no Brasil. 

 No mesmo contexto, faz-se relevante reflexão de Strapasson e Pamplona 

(2014, p. 55): 

Além dos critérios de renda, valores como a honestidade, paz e capacidade 
de ação, falta de voz, de poder e de independência, são elementos que 
colaboram para a exploração, o tratamento desumano e a humilhação. Desse 
modo, a pobreza pode ser descrita como um fenômeno multidimensional e 
inter-relacionado aos elementos sociais, culturais, etários, de gênero em 
confluência com aspectos econômicos, de modo que decorre de um 
complexo sistema de carência de recursos múltiplos desembocando na fome 
e na privação física. 

 

 Seguindo um estudo comparado, Rocha (2011) faz referência à União 

Européia, no ano de 1995, que adota linhas de pobreza relativas, destacando as 
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diferenças quando analisado determinado país individualmente, sendo possível 

perceber-se na tabela colacionada pela autora, cuja fonte é a Eurostat e cujos países 

abordados são Alemanha, Dinamarca, Espanha, França, Inglaterra e Portugal, por 

exemplo, que “embora cada linha permita obter uma medida de pobreza relativa no 

âmbito do país, a comparação direta entre países quanto à incidência de pobreza é 

necessariamente enviesada” (ROCHA, 2011, p. 14).  

Faz-se visível tal explanação em Portugal, quando comparado à França, posto 

que sua linha de pobreza equivale à metade da linha deste país, o que implica concluir 

que uma pessoa não pobre naquele país, pode ser enquadrada como pobre na 

França, ou seja, não necessariamente viabiliza-se esta comparação, devido às 

proporções conferidas à forma de definir a linha de pobreza em cada país (ROCHA, 

2011). 

Acerca da utilização das linhas de pobreza relativas em país diferentes, Rocha 

(2011, p. 16) entende que: 

Apesar desses problemas de comparabilidade entre países, e mesmo de 
monitoramento da situação de um país ao longo do tempo, o uso de linhas 
de pobreza relativas se disseminou quando se trata da questão da pobreza 
em países desenvolvidos, onde a ênfase se coloca naturalmente sobre os 
aspectos de desigualdade de renda e exclusão social. 

 

Num estudo realizado por Barros, Henriques e Mendonça (2001), os autores, 

ao fazer uma comparação do Brasil com outros países, entendem que a população 

brasileira não se encontra entre as mais pobres do mundo, tendo sido constatado por 

eles, após análise comparativa, que a renda per capita e o grau de pobreza no Brasil 

estão acima dos dados em outros países com renda per capitar semelhante, de forma 

que 64% dos países do mundo têm renda per capita inferior à do Brasil, bem como, 

outros países com maior população posicionam-se abaixo do Brasil no quesito 

distribuição de renda. 
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 Contudo, tais autores concluem que “pode-se considerar que, para explicar a 

posição relativa do Brasil, faz-se necessário avaliar as determinações que decorrem 

da escassez ou da distribuição de recursos no contexto mundial” (BARROS; 

HENRIQUE; MENDONÇA; 2001, p. 6), entretanto, se comparado com outros países 

cuja renda per capita guarda similitude, o grau de pobreza deste país é 

relevantemente superior.  

Coadunando com esta pesquisa, Menezes e Ribeiro (2008, p. 45) concluem 

que o grau de pobreza no Brasil “sugere a relevância da má distribuição dos recursos 

para explicar a intensidade da pobreza nacional”. 

 Ainda, Strapasson e Pamplona (2014, p. 54) apontam para o enquadramento 

da extrema pobreza relacionada aos critérios de renda, ressaltando a linha da pobreza 

desenvolvida pelo Banco Mundial enquanto medida objetiva internacional mais 

reconhecida, o qual “utiliza por critério para auferir a pobreza relativa o valor de 2,5 

dólares diários, e para a pobreza absoluta 1,25 dólares diários”, destacando o Plano 

Brasil sem Miséria, instituído pelo Decreto nº 7.492, de 2 de junho de 2011, o qual 

define a população em extrema pobreza com base na renda familiar per capita mensal 

não superior a setenta reais (STRAPASSON; PAMPLONA, 2014, p. 54). 

 A discussão acerca da pobreza absoluta ainda faz-se imprescindível no Brasil, 

dada a economia urbana e monetizada num meio populacional extremamente 

desprivilegiado, de forma que definir as linhas de indigência e de pobreza pode não 

alcançar a produtividade almejada para o enfrentamento da questão da pobreza em 

países cujo desenvolvimento social é baixo (ROCHA, 2011).  

 A mesma autora resume este raciocínio ao concluir que: 

Na verdade, a renda sofre tanto mais restrições à sua utilização quanto mais 
pobre é o país. São restrições à renda como indicador de referência, pois 
implica associar níveis de bem-estar ao grau de sucesso na integração das 
famílias à economia de mercado, desconsiderando autoprodução e outros 
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consumos não-monetários que têm impacto relevante justamente sobre as 
condições de vida das camadas mais pobres. (ROCHA, 2011, p. 17). 

  

 A noção de proteção à subsistência humana digna constitui fundamento para 

adotar a renda enquanto critério definidor de pobreza no Brasil, justamente por 

possibilitar uma visualização do nível da qualidade de vida populacional, considerando 

as necessidades básicas vitais do ser humano. 

Enaltecem-se as necessidades básicas diretamente relacionadas ao problema 

social mais grave – fome, de forma que “associar pobreza à desnutrição consiste ainda 

hoje, infelizmente, numa abordagem operacional, o que significa recorrer a 

indicadores físicos da população  para medir a sua incidência” (ROCHA, 2011, p. 19). 

 Não se pretende desmerecer outras necessidades mínimas à vida com 

dignidade, porém, é incisiva a autora ao  expressar o fato de que “fome e desnutrição, 

como resultado de acidentes meteorológicos, guerras e/ou má administração de 

recursos escassos são ocorrências frequentes, que levam necessariamente a taxas 

de morbidade e de mortalidade” (ROCHA, 2011, p. 19). 

  

2.2 AS POLÍTICAS PÚBLICAS NA PERSPECTIVA DA PROTEÇÃO SOCIAL NO 

BRASIL 

 

Conforme abordado no item anterior, a crise que assolou o Brasil no início da 

década de 1980 permitiu reflexos na economia brasileira, atingindo diretamente os 

mais vulneráveis socialmente, demandando, portanto, maior atenção às medidas 

assistencialistas para este grupo acometido por expressivo sofrimento social, assim 

definido como sentimento que “resulta de uma violência cometida pela própria 

estrutura social e não por um indivíduo ou grupo que dela faz parte: o conceito refere-
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se aos efeitos nocivos das relações desiguais de poder que caracterizam a 

organização social” (PUSSETTI; BRAZZABENI, 2011, p. 469). 

A pobreza, enquanto risco social que acomete a população brasileira, reflete 

em diversos problemas de ordem pessoal do indivíduo, não podendo negar-se as 

consequências que as forças sociais exercem sobre a dignidade do ser humano, 

entretanto, não se trata de uma culpa que o indivíduo pode atribuir para si, uma vez 

que o bem estar social advém do poder político e econômico dentro de uma 

sociedade. 

Embora não seja o intuito da presente pesquisa abordar o sofrimento subjetivo 

causado ao indivíduo acometido pela pobreza, faz-se relevante refletir acerca da 

importância de realçar a principal consequência que lhes atinge, qual seja, a exclusão 

social. 

Sobre as mazelas da miséria e da indignidade: 

“Os horrores de ser excluído, cair ou ser empurrado para fora do veículo do 
progresso em rápida aceleração, ser condenado à ‘redundância social’, 
sendo-lhe negado o respeito merecido pelos seres humanos, e ser designado 
como ‘dejeto humano’ é o resultado de tão abissais diferenças”. (Bauman, 
2008, p. 177). 

 

Conforme exposto por Pussetti e Brazzabeni (2011), não é questão de se 

discutir acerca do poder público que condiciona o favorecimento à exclusão social, 

mas sim, a imprescindibilidade de apresentar respostas institucionais e políticas aptas 

a intervir no sofrimento social que se deve acobertar, tidas por Fassin (2005) como 

políticas que se empenham em aliviar o sofrimento, afastando o olhar do Estado das 

suas próprias causas. 

Pussetti e Brazzabeni (2011, p. 473) ainda reiteram o pouco acesso que os 

destinatários dessas políticas têm às reações do Estado, “por um lado estão relegados 

para as margens, sendo ao mesmo tempo vítimas e ameaças da estrutura; por outro, 
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é exatamente esta posição de exclusão e marginalização que os torna receptores de 

intervenção social”, esta direcionada ao cuidado pertinente aos mais vulneráveis. 

Dentro da perspectiva que os cidadãos são construídos de acordo com o 

movimento de exclusão social, Castells (1999) expressa que os grupos de indivíduos 

têm acesso limitado à posição social que lhe possibilitaria uma existência 

minimamente autônoma em consonância com os padrões sociais impostos pelas 

instituições e pelos valores num contexto social. Ademais, o autor salienta que 

enquadrar-se na categoria de incluídos ou excluídos socialmente é uma condição que 

se alterna “ao longo do tempo, dependendo do grau de escolaridade, características 

demográficas, preconceitos sociais, práticas empresariais e políticas governamentais” 

(CASTELLS, 1999, p. 99). 

Prelecionam Penha e Schettini (2002, p. 12) que “as políticas públicas têm sido 

criadas como resposta do Estado às demandas que emergem da sociedade e do seu 

próprio interior, sendo expressão do compromisso público de atuação numa 

determinada área a longo prazo”.  

No decorrer do processo de desenvolvimento das questões assistenciais 

pertinentes à pobreza no país está o agir do Estado, pautado na necessidade de 

responder às demandas advindas da sociedade, através das lutas por proteção aos 

direitos fundamentais sociais, explorados no próximo capítulo, mediante a efetivação 

de políticas públicas. 

As autoras ressaltam a política social enquanto conjunto de diretrizes que 

devem orientar o “agir” do poder público direcionado à determinada área, apontando 

algumas medidas adotadas com vistas às questões sociais: 

 

O corte de benefícios ou a introdução de medidas de flexibilização do acesso 
a eles; a maior seletividade (não se aplica a todos) e a focalização das 
políticas sociais (atendem aos mais pobres entre os pobres), tornando-as 
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residuais e casuais, ou seja, os programas não são contínuos nem 
abrangentes e atingem pequenos grupos por determinado tempo; a 
privatização de programas de bem-estar social, isentando o Estado da 
garantia dos mínimos sociais necessários à sobrevivência humana; e o 
desmonte da rede de proteção social antes mantida pelo Estado. (PENHA; 
SCHETTINI, 2002, p. 13). 

 

Bem salientam ao apontar que “o processo de formulação de uma política 

envolve a identificação dos diversos atores e dos diferentes interesses que permeiam 

a luta por inclusão de determinada questão na agenda pública e, posteriormente, a 

sua regulamentação como política pública” (PENHA; SCHETTINI, 2002, p. 15). 

Percebe-se que, no caminho para construção de tais políticas, surge a 

necessidade de amparar-se legalmente os direitos sociais pelos quais se requer 

proteção, para então poder-se amparar a pobreza que assola o país. 

 

Numa sociedade como a brasileira, com altos índices de exclusão e 
profundas disparidades regionais, em que o desenvolvimento econômico e 
social tem se dado combinando ilhas de riqueza cercadas por oceanos de 
pobreza, o papel do Estado na organização e financiamento de serviços 
sociais, prestados por redes de atenção e proteção social, é de suma 
importância para garantia das necessidades de sobrevivência de ampla 
parcela da população. (PENHA; SCHETTINI, 2002, p. 23). 

 

 A autora Potyara A. P. Pereira (2009), em sua obra intitulada “Política Social: 

temas & questões”, aborda a trajetória da política social com o Welfare State e teorias 

sobre a relação que envolve o Estado e a sociedade, refletindo concepções e 

propostas de política social. 

 Destaca a autora a influência que o Século XIX exerceu para a formação do 

Estado do Bem Estar Social e das suas políticas públicas, devido aos fatos sociais, 

políticos e econômicos que abriram espaço para o ideal de proteção social, 

destacando Pierson (1991) três aspectos que demandaram a intervenção política: 

introdução do seguro social, crescimento dos investimentos na área social e extensão 

da cidadania (PEREIRA, 2009).  
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Este último “porque o compromisso do Estado com a provisão do bem-estar 

não mais era movido pela estreita preocupação de zelar pela ordem pública, punir a 

vagabundagem e manter em funcionamento o mercado de trabalho, e nem tampouco 

se restringia ao alívio da pobreza” (PEREIRA, 2009, p. 41), uma vez que diversas 

demandas sociais passaram a ser vistas enquanto direito social. 

Ao conceituar Estado, a autora expõe que “é ao mesmo tempo uma relação de 

dominação, ou a expressão política da dominação do bloco no poder, em uma 

sociedade territorialmente definida, e um conjunto de instituições mediadoras e 

reguladoras dessa dominação” (PEREIRA, 2009, p. 148), e de outro lado, a mesma 

enaltece que é a concepção de estado e sociedade que fundamenta uma abordagem 

conceitual de política social (PEREIRA, 2009). 

 Nesse contexto, “as políticas públicas são instrumentos da ação do estado para 

o aprimoramento dos serviços públicos, ou atendimento a necessidades fundamentais 

da população” (PAMPLONA; STRAPASSON, 2014, p. 57). 

 Pereira (2009, p. 171-172) ressalta a direta relação existente entre as políticas 

públicas e a questão social: 

Apesar de o termo política social estar relacionado a todos os outros 
conteúdos políticos, ele possui identidade própria. Refere-se à política de 
ação que visa, mediante esforço organizado e pactuado, atender 
necessidades sociais cuja resolução ultrapassa a iniciativa privada, individual 
e espontânea, e requer deliberada decisão coletiva regida por princípios de 
justiça social que, por sua vez, devem ser amparados por leis impessoais e 
objetivas, garantidoras de direito. 

 

Ainda nesse contexto, existem alguns pontos que não podem ser 

desconsiderados ao traçar-se noções conceituais acerca de políticas públicas sociais, 

como os seus campos de atuação, ou seja, os riscos sociais que se pretendem 

proteger, assim como um planejamento eficaz sobre as medidas a serem 
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implementadas, e, não menos importante, a superação de dificuldades que se 

apresentam à efetivação de tais políticas públicas sociais.  

Se é possível pressupor que priorizar políticas sociais está relacionado com o 

desenvolvimento humano através do direito à subsistência humana digna, há que 

mencionar-se a indissolubilidade dos direitos humanos neste âmbito: 

 

Há uma estreita relação entre os temas das políticas públicas e dos direitos 
humanos. Pois uma das características do movimento de ampliação do 
conteúdo jurídico da dignidade humana é a multiplicação de demandas por 
direitos, demandas diversificadas e pulverizadas na titularidade dos direitos. 
(BUCCI, 2001, p. 13). 

 

 No que toca à pobreza, risco social objeto da presente pesquisa, tem-se que 

suas consequências correspondem à violação expressa aos direitos humanos: 

 

Reconhecer a pobreza como violação aos direitos econômicos, sociais e 
culturais implica em cinco ações por parte do Poder público: (i) mapeamento 
dos direitos econômicos, sociais, culturais, para verificar qual o alcance 
desses direitos; (ii) criação de uma proteção especial frente aos grupos mais 
vulneráveis, por serem vítimas preferenciais à violação de direitos (grupos 
étnicos específicos e de gênero); (iii) identificação do campo de 
responsabilidade estatal em relação às violações; (iv) avaliação acercados 
agentes ou das políticas de manutenção das violações; (v) adoção de 
medidas eficazes para o combate da pobreza enquanto violação dos direitos 
humanos. (PIOVESAN, 2004, p. 143-144). 

 

Em suma, “a erradicação da pobreza vem como meio e fim para o alcance da 

dignidade e da cidadania, por meio da emancipação do indivíduo” (ALVARENGA, 

1998, p. 181). 

A iniciativa das políticas sociais, embora responsabilidade do Estado, remete 

também aos ideais filantrópicos direcionados à realização de caridade, que guarda 

relação com a origem dos serviços sociais da Idade Média, quando a responsabilidade 

era das igrejas, a exemplo da Lei dos Pobres instituída na Inglaterra, no século XVI.  
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Atualmente, essa precisa ser uma realidade constante, tendo em vista o 

suporte financeiro prestado pelas organizações religiosas das mais diversas crenças, 

direcionado às famílias que não possuem condições de prover a própria subsistência, 

na tentativa de amenizar o sofrimento social anteriormente estudado, também 

praticado por diversas instituições sem cunho religioso. 

Constitui responsabilidade da Administração Pública promover políticas 

públicas protecionistas à questão social, com a finalidade primordial de conferir 

efetividade aos dispositivos constitucionais, embora esta atuação, por envolver 

recursos financeiros, precise selecionar os riscos sociais prioritários para dispêndio 

das verbas públicas em programas sociais. 

No âmbito do direito constitucional contemporâneo, os direitos fundamentais 

sociais, dentre os quais, a Assistência Social e suas políticas protecionistas, 

submetem a atuação do poder público aos limites estabelecidos pela ordem jurídica 

constitucional, em consequência ao implemento do Estado Democrático de Direito.  

 

Os poderes que a Administração desfruta justificam-se única e 
exclusivamente como meios necessários ao cumprimento de certas 
finalidades legalmente estabelecidas. Portanto, são deveres-poderes, antes 
que poderes-deveres. A ideia de dever é que é predominante, enquanto a 
ideia de poder vem marcada por um destino ancilar, já que os poderes são 
conferidos como simples instrumentos necessários ao cumprimento dos 
deveres. (MELLO, 1983, p. 31). 

 

  Ao detalhar o controle judicial das políticas públicas, Barcellos (2010, p. 

116) sistematiza cinco objetos principais: 

 

No primeiro bloco, será possível controlar, em abstrato, (i) a fixação de metas 
e prioridades por parte do Poder Público em matéria de direitos fundamentais; 
em concreto, será possível cogitar do controle (ii) do resultado final esperado 
das políticas públicas em determinado setor. No segundo grupo, é possível 
controlar ainda três outros objetos: (iii) a quantidade de recursos a ser 
investida, em termos absolutos ou relativos, em políticas públicas vinculadas 
à realização de direitos fundamentais; (iv) o atingimento ou não das metas 
fixadas pelo próprio Poder Público; e (v) a eficiência mínima na aplicação dos 
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recursos públicos destinados a determinada finalidade. Como é fácil 
perceber, os dois primeiros objetos de controle se ocupam do conteúdo das 
políticas públicas em si, ao passo que os três últimos pretendem controlar 
aspectos do processo de decisão e execução das políticas públicas levado a 
cabo pelo Poder Público. 

 

Certamente, a atuação do Poder Judiciário no controle das políticas públicas é 

questionada por parcela doutrinária, face à possibilidade de se sobrepor às decisões 

dos representantes eleitos pela vontade do povo, estes que detém a responsabilidade 

de escolha sobre as políticas sociais que merecem prioridade na direção de 

programas que exijam investimento de recursos financeiros, por exemplo, o que 

reserva certo espaço à discussão acerca da interpretação constitucional do judiciário. 

Nas palavras de Appio (2005, p. 158), “o controle judicial da formulação de 

políticas públicas pressupõe a substituição da vontade dos membros dos demais 

Poderes pela vontade dos juízes, ou seja, a substituição de um ato de vontade de 

agentes estatais eleitos pela vontade dos não-eleitos”. 

É preciso ressaltar que a indeterminação do direito reflete sobre as relações 

entre os poderes, uma vez que a legislação possibilita um desfecho pelo Poder 

Judiciário, sempre que provocado por instituições ou pela sociedade para definir 

determinado conceito trazido pela lei, recebendo, portanto, uma missão de legislador 

implícito (VIANNA et al., 2014). 

Entretanto, faz-se “legítimo e desejável o controle judicial das políticas públicas 

nos casos em que, desenhadas pelo Poder Público em conformidade com a 

prescrição constitucional, sua implementação é deficiente” (XAVIER, 2010). 

Neste sentido, compreender uma ação sustentável por parte da Administração 

Pública apta a abarcar proteção aos direitos fundamentais com vistas às diversas 

demandas protecionistas de direitos sociais implica requerer-se um Estado de Bem 

Estar Social. 
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Sustentabilidade é um signo que agrega às conhecidas cogitações acerca da 
justiça distributiva na ação estatal, a efetiva incorporação do ideário de justiça 
social referida no texto constitucional como vetor de orientação da ordem 
econômica e social. [...] Afirmar a dignidade da pessoa como fundamento da 
República envolverá dizer que as gerações futuras têm a si devidos os 
elementos necessários ao atendimento ao bem comum simplesmente por sua 
condição humana. (VALLE, 2011, p. 131). 

 

 É nesse contexto que o agir do Estado, mediante políticas públicas orientadas 

por um dever constitucional, precisa atender ao que se pode compreender por eficácia 

dos direitos fundamentais relacionados à questão de proteção social. 

A eficiência como princípio orientador da ação administrativa [...] guarda estrita 

relação – evidentemente – com a aptidão do Estado como estrutura institucional apta 

ao cumprimento dos respectivos cometimentos constitucionais (VALLE, 2011, p. 136). 

 Neste âmbito, não há como distanciar-se do conceito de eficiência enquanto 

base das ações estatais.  

 

[...] Em tempos de sustentabilidade a ação estatal não pode mais ser 
compreendida como um curso inflexível e imutável; ao contrário, é a 
resiliência o principal atributo de uma política pública que aberta à realidade, 
permite-se corrigir, à medida que as contingências se apresentem, e 
determinem um redirecionamento do curso de ação. (VALLE, 2011, p. 144). 

 

 Salienta a autora, por fim, que “inviabilizar o exercício do controle pela 

assunção de um discurso da flexibilidade absoluta no agir da Administração também 

constituiria patologia institucional indesejada” (VALLE, 2011, p. 145). 

 Evidente, portanto, a relevância do papel assumido pelo Poder Judiciário no 

ordenamento constitucional brasileiro, ao assumir o dever de vigiar a implementação 

de políticas públicas voltadas às questões sociais, enquanto guardião da proteção 

social contida nos direitos fundamentais preservados pela Constituição da República 

Federativa de 1988. 
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Assim, reconhecida a violação ao direito fundamental buscar-se-á, por meio 
do provimento jurisdicional, a concreção de tais direitos, vislumbrando-se, 
para tanto, duas espécies de cumprimento de decisões judiciais: as de efeito 
imediato, que são exequíveis de plano; e as de efeito mediato, que versam 
sobre a realização progressiva dos direitos fundamentais – e sua 
consecução, por consequência, protrai-se no tempo. (COSTA, 2013, p. 267). 

 

No ordenamento jurídico brasileiro, a CRFB/88 atribuiu ao Supremo Tribunal 

Federal (STF) o controle de constitucionalidade da legislação, sendo a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADIN) instrumento essencial, conforme interpreta Vilhena et al. 

(2014), para a racionalização da Administração Pública. “Indica-se a tendência, dada 

a pressão das ações interpostas por intérpretes da sociedade civil, a uma adesão 

maior daquela Corte ao novo papel de guardiã dos direitos fundamentais que lhe foi 

destinado pelo legislador constituinte” (VIANNA et al., 2014, p. 48). 

No que toca à responsabilidade do Poder Executivo na implementação das 

políticas públicos neste aspecto, não é recente a preocupação dos últimos dirigentes 

políticos no Brasil com programas sociais direcionadas ao combate à pobreza, uma 

vez que erradicá-la constitui objetivo da República Federativa do Brasil. 

Porém, “promover o Executivo a um ator capaz de agir de modo oportuno e 

eficaz sobre a economia, pressupunha liberar a sua ação dos entraves contidos na 

Constituição, inclusive daquilo que a fundamentava em termos de filosofia política e 

de projeto de sociedade” (VILHENA et al., 2014, p. 49). 

Os programas de políticas públicas destinados aos indivíduos considerados 

pobres buscam justamente reduzir consideravelmente as condições em que vivem, 

buscando ressignificar a valoração do que se pode entender por respeito ao mínimo 

existencial. 

 

A visão de que políticas e instituições voltadas para os grupos mais 
vulneráveis podem promover tanto eficiência quanto equidade toma corpo, 
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com base em evidências de que investimentos em necessidades básicas 
humanas melhoram a produtividade e o crescimento econômico. 
(VAITSMAN; ANDRADE; FARIAS, 2009, p. 733). 

 

Pamplona e Strapasson (2014) pontuam alguns dos programas que remontam 

ao ideal de amenização dos efeitos da desigualdade social, a exemplo do Programa 

Bolsa Família, instituído pela Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, do Programa de 

Universalização do Acesso e Uso da Água, conhecido como “água para todos”, 

introduzido pelo Decreto nº 7.535, de 26 de julho de 2011, do Programa de 

Universalização do Acesso e Uso de Energia Elétrica, incluído pelo Decreto nº 7.520, 

de 8 de julho de 2011, conhecido como “luz para todos”, e não menos importante, o 

Plano Brasil sem Miséria, criado pelo Decreto nº 7.492, de 2 de junho de 2011, este 

que tem como foco instituir políticas assistencialistas aos mais vulneráveis 

economicamente, dentre diversos outros. 

Assim, faz-se salutar destacar que a construção das políticas públicas atinentes 

à questão da proteção social no Brasil é marcada por programas tidos como 

instrumentos que viabilizam, com a participação da sociedade, uma atenção 

direcionada aos mais vulneráveis economicamente, mediante as ações de iniciativa 

do Estado que tomem como ponto de partida um sistema de seguridade social mais 

aberto aos serviços e benefícios assistenciais. 

 

Embora a concepção de proteção social como parte de um sistema de 
seguridade social seja mais ampla do que a provisão de serviços e benefícios 
assistenciais, os processos de institucionalização e universalização da 
assistência social vêm, não obstante, incorporando um segmento 
populacional até então com limitado acesso a um sistema de direitos nesse 
campo. O sistema de assistência social alargou substantivamente o escopo 
da inclusão social. Este é um dos principais ganhos do período no que se 
refere à proteção social. (VAITSMAN; ANDRADE; FARIAS, 2009, p. 740). 
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O grande cerne da questão é amparar, através de políticas públicas, os  direitos 

fundamentais sociais consagrados pelo constitucionalismo contemporâneo, dentre os 

quais, a Assistência Social, sobre os quais passa a discorrer o próximo capítulo. 
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3 OS DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS E A QUESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL NA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988  

 

O presente capítulo tem como objetivo verificar os direitos fundamentais sociais 

enquanto instrumento de proteção social, no âmbito da ordem constitucional brasileira. 

 

3.1 ABORDAGEM CONCEITUAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

Durante todo o processo de proteção aos direitos sociais, o ordenamento 

constitucional brasileiro teve como premissa básica garantir ao indivíduo, e à 

coletividade, a existência humana com dignidade, a partir de um Estado Democrático 

de Direito, amparando, assim, os direitos fundamentais. Evidentemente, com o 

surgimento dos novos direitos, a hermenêutica constitucional está em constante 

adequação para acompanhar a amplificação das garantias protecionistas surgidas em 

cada período histórico. 

O desenvolvimento deste capítulo tem respaldo na importância de refletir-se 

sobre os conceitos designados aos direitos fundamentais sociais, enquanto base para 

formulação das políticas públicas de proteção social, sob a ótica de clássicos e, 

também, modernos constitucionalistas. 

Certamente, pensar nos direitos fundamentais, enquanto garantias 

constitucionais, provoca reflexões acerca de possíveis perspectivas filosóficas que os 

justifiquem.  

Para Vilhena (2006), o termo “direitos fundamentais” é atribuído pelos 

doutrinadores constitucionalistas para fazer referência ao conjunto dos direitos da 

pessoa humana reconhecidos por uma ordem constitucional. 
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Não há que se falar em Estado de Direito se não há segurança plena das 

liberdades e igualdades do indivíduo. Seguindo a doutrina de Sarlet (2018, p. 63): 

 

No âmbito de um Estado social de Direito – e o consagrado pela nossa 
evolução constitucional não foge à regra – os direitos fundamentais sociais 
constituem exigência inarredável do exercício efetivo das liberdades e 
garantia da igualdade de chances (oportunidades), inerentes à noção de uma 
democracia e um Estado de Direito de conteúdo não meramente formal, mas, 
sim, guiado pelo valor da justiça material. 

 

É sob este aspecto que a Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, os direitos fundamentais sociais e o Estado Democrático de Direito não 

conseguem interpretar-se separadamente, do contrário, não efetivar-se-ia a proteção 

que garante valores consagrados à dignidade da pessoa humana, embora não seja 

esta última o único valor definidor dos direitos fundamentais, dada a subjetividade 

peculiar na conceituação de cada um deles. 

Porém, tratando-se de um Estado constitucional, os direitos fundamentais 

existem também como limitadores do poder estatal.  

Vejamos a ponderação de Barroso (2010, p. 5) neste sentido: 

 

Em um Estado constitucional existem três ordens de limitação do poder. Em 
primeiro lugar, as limitações materiais: há valores básicos e direitos 
fundamentais que hão de ser sempre preservados, como a dignidade da 
pessoa humana, a justiça, a solidariedade e os direitos à liberdade de religião, 
de expressão, de associação. 

 

Canotilho (1993, p. 431) esclarece a interpretação conjunta de tais valores: 

 

Tal como são um elemento constitutivo do Estado de direito, os direitos 
fundamentais são um elemento básico para a realização do princípio 
democrático. Mais concretamente: os direitos fundamentais têm uma função 
democrática dado que o exercício democrático do poder: (1) significa a 
contribuição de todos os cidadãos (arts. 48.° e 112.°) para o seu exercício 
(princípio direito da igualdade e da participação política); (2) implica 
participação livre assente em importantes garantias para a liberdade desse 
exercício (o direito de associação, de formação de partidos, de liberdade de 
expressão, são, por ex., direitos constitutivos do próprio princípio 
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democrático); (3) coenvolve a abertura do processo político no sentido da 
criação de direitos sociais, económicos e culturais, constitutivos de uma 
democracia económica, social e cultural (art. 2.°). 

 

Sob a mesma perspectiva de que os direitos fundamentais formam a base do 

ordenamento jurídico de um Estado Democrático de Direito: 

 

Os direitos fundamentais são, a um só tempo, direitos subjetivos e elementos 
fundamentais da ordem constitucional objetiva. Enquanto direitos subjetivos, 
os direitos fundamentais outorgam aos seus titulares a possibilidade de impor 
os seus interesses em face dos órgãos obrigados. Na sua dimensão como 
elemento fundamental da ordem constitucional objetiva, os direitos 
fundamentais — tanto aqueles que não asseguram, primariamente, um direito 
subjetivo quanto aqueles outros, concebidos como garantias individuais — 
formam a base do ordenamento jurídico de um Estado de Direito democrático. 
(BRANCO; MENDES, 2012, p. 548). 

 

Percebe-se, assim, a natureza impeditiva de valores antidemocráticos, 

considerando o período da promulgação da CRFB/88, marcado pelos traumas pós-

ditadura militar instaurados no país. 

Diante do registro deste marco, cujos fatos sociais à época foram 

determinantes para a constitucionalização dos direitos fundamentais sociais, fez-se 

salutar impor que a base do Estado Democrático seja a relação entre o povo e a 

limitação do poder, tendo em vista que, através do poder delegado pelo povo aos seus 

representantes, o Estado prevê direitos e garantias individuais e coletivas em relação 

aos demais cidadãos e ao próprio Estado (MORAES, 2018). 

No que diz respeito aos direitos sociais, como decorrência de direitos 

fundamentais do indivíduo, por possibilitar-lhes uma subsistência humana digna, sob 

determinada perspectiva, são considerados prestações positivas do Estado.  

A partir desta conjectura, Silva (2014, p. 288-289): 

 

[...] os direitos sociais, como dimensão dos direitos fundamentais do homem, 
são prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente, 
enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam melhores condições 
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de vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de 
situações sociais desiguais. São, portanto, direitos que se ligam ao direito de 
igualdade. Valem como pressupostos do gozo dos direitos individuais na 
medida em que criam condições materiais mais propícias ao auferimento da 
igualdade real, o que, por sua vez, proporciona condição mais compatível 
com o exercício efetivo da liberdade. 

 

Entretanto, enfatiza-se que, os direitos fundamentais podem sofrer limitação, 

não tendo, via de regra, natureza absoluta, basta assim, permitir-se refletir sobre a 

colisão entre dois direitos fundamentais. Não cabendo, neste momento, ingressar 

numa profunda discussão acerca da restrição de tais direitos, mas fazendo-se 

coerente aqui destacar que nenhum direito fundamental pode ter um fundamento 

absoluto ao ponto de tornar-se inquestionável. 

Simplificando este pensamento, Bobbio (2004, p. 24):  

  

Na maioria das situações em que está em causa um direito do homem, ao 
contrário, ocorre que dois direitos igualmente fundamentais se enfrentem, e 
não se pode proteger incondicionalmente um deles sem tornar o outro 
inoperante. Basta pensar, para ficarmos num exemplo, no direito à liberdade 
de expressão, por um lado, e no direito de não ser enganado, excitado, 
escandalizado, injuriado, difamado, vilipendiado, por outro. Nesses casos, 
que são a maioria, deve-se falar de direitos fundamentais não absolutos, mas 
relativos, no sentido de que a tutela deles encontra, em certo ponto, um limite 
insuperável na tutela de um direito igualmente fundamental, mas concorrente. 
E, dado que é sempre uma questão de opinião estabelecer qual o ponto em 
que um termina e o outro começa, a delimitação do âmbito de um direito 
fundamental do homem é extremamente variável e não pode ser estabelecida 
de uma vez por todas. 

 

Saliente-se que, pensar um direito fundamental como absoluto pressupõe 

cogitar de um direito que não colide com nenhum outro de tal natureza. Porém, a partir 

do momento em que o indivíduo passou a receber proteção constitucional em relação 

a direitos relacionados à sua liberdade, e à sua igualdade, por exemplo, é natural que 

alguns direitos entre si não guardem compatibilidade, sendo necessária a restrição de 

um destes em prol de outro. 



53 
 

Embora relativistas, sobre os direitos fundamentais sociais, diz-se que são 

universalistas. De acordo com Serau Junior (2019, p. 84), “hodiernamente 

compreende-se os direitos fundamentais numa perspectiva de universalidade, quer 

dizer: ninguém se encontra excluído da prerrogativa de ser titular de direitos 

fundamentais”. 

Ainda no âmbito da conceituação constitucional atribuída aos direitos 

fundamentais, faz-se essencial destacar a classificação dada pela doutrina moderna 

enquadrando-os, atualmente, em quatro diferentes dimensões, também chamadas 

pela doutrina de gerações.  

Bonavides (2003, p. 564) enquadra os direitos fundamentais sociais como de 

segunda geração, ao passo que reconhece sua indissolubilidade dos ideais de 

igualdade: 

 

Os direitos da segunda geração merecem um exame mais amplo. Dominam 
o século XX do mesmo modo como os direitos da primeira geração 
dominaram o século passado. São os direitos sociais, culturais e econômicos 
bem como os direitos coletivos ou de coletividades, introduzidos no 
constitucionalismo das distintas formas de Estado social, depois que 
germinaram por obra da ideologia e da reflexão antiliberal do século XX. 
Nasceram abraçados ao princípio da igualdade, do qual não se podem 
separar, pois fazê-lo equivaleria a desmembrá-los da razão de ser que os 
ampara e estimula. 

 

Foi exatamente neste momento que os direitos constitucionais passaram a 

integrar as Constituições, a exemplo da Constituição do México, de 1917, a qual ficou 

marcada por retirar o caráter mercantil da relação trabalhista entre empregado e 

empregador, trazendo certo amparo aos trabalhadores, bem como, da Constituição 

Alemã, de 1919, que inovou ao normatizar a atividade econômica, sendo que, ambas 

passaram a proteger, com ineditismo, direitos sociais, enquanto direitos fundamentais, 

como o direito à saúde, à previdência social e à assistência social, resultado de um 

grande legado histórico. 
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Para Miranda (2000, p. 113-114), os direitos fundamentais sociais são dotados 

de relevante densidade constitucional e não devem ser subestimados em relação aos 

direitos de primeira geração, cujos ideais de liberdade: 

 

Daqui não procede, porém, forçosamente que todos os direitos sociais sejam 
direitos a prestações não vinculadas, ao fim e ao resto nunca verdadeiros 
direitos subjectivos plenos; que deles não possam deduzir se pretensões 
jurídicas concretas por via interpretativa; que sejam direitos sob reserva 
(condição) de lei ou constituídos por lei; ou que neles os indivíduos não 
apareçam como destinatários directos de normas constitucionais. Uma 
contraposição global tão extrema, nestes ou noutros termos, parece 
exagerada e, mais do que o risco de desvalorização dos direitos sociais, 
acarreta o de desvalorização das próprias normas constitucionais, afinal 
degradadas ao domínio da política legislativa. A relatividade dos conceitos de 
direitos subjectivos, expectativas e pretensões jurídicas, a heterogeneidade 
das posições activas abrangidas tanto pelos direitos, liberdades e garantias 
como pelos direitos sociais, a variedade das situações da vida não 
aconselham tal qualificação em bloco. Só caso a caso, direito a direito, é 
possível comprovar a sua Justeza. 

 

Muito se destacou que os direitos fundamentais sociais são prestações 

positivas do Estado, entretanto, merece ressalvar-se que, isto não significa reduzi-los 

a meras atividades do Estado, ou retirar da sociedade sua ativa participação na 

garantia de tais direitos, dada a legitimidade que lhe foi conferida constitucionalmente: 

“a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 

Poderes Públicos e da sociedade [...]” (BRASIL, 1988). 

O fato é que, dotados de forte componente ideológico, os direitos fundamentais 

sociais respaldam determinada carência social. Conforme palavras de Serau Junior 

(2019, p. 142): 

 

Vê-se, pois, que a essência dos direitos sociais é o atendimento adequado 
àquelas demandas coletivas e sociais, independentemente da realização de 
gastos públicos ou atividades estatais. Igualmente, os poucos exemplos 
dados dão conta de que, a despeito das amplas possibilidades de 
concretização dos direitos fundamentais sociais, não são estes despidos de 
racionalidade jurídica, tampouco de exigibilidade. 
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Partindo deste ponto, e considerando as vulnerabilidades sociais, enquanto 

objeto de proteção pelas políticas públicas estatais, às quais estão sujeitas a pessoa 

humana, o ideal de vedação ao retrocesso social no que toca à proteção de tais 

garantias é a grande marca dos direitos fundamentais sociais. 

Tenta-se, com esta discussão, ressaltar a importância de não mais cogitar 

anular-se tais direitos. Assim, Serau Junior (2019, p. 103): 

 

A discussão sobre a proibição do retrocesso social, que nada mais é do que 
a aplicação, na seara específica dos direitos fundamentais sociais, do 
primado de irrevocabilidade dos direitos fundamentais, constitui-se na base 
da argumentação sobre as possibilidades (diríamos impossibilidades) de 
supressão ou restrições a direitos fundamentais sociais bem como da 
doutrina dos direitos adquiridos sociais. 

  

Refletir sobre tais possibilidades de supressão ou restrição de direitos 

fundamentais sociais já adquiridos permite observar o atual período de instabilidade 

constitucional vivido no ordenamento brasileiro, o que denota-se das reformas 

trabalhista e previdenciária, por exemplo.  

Se aqui discorre-se sobre direitos fundamentais sociais, permite-se, então, um 

questionamento acerca de um possível, e visível, retrocesso social dentro da 

Seguridade Social, considerando os critérios mais rigorosos impostos ao alcance dos 

direitos previdenciários, bem como, os impactos da reforma trabalhista nas condições 

laborativas do indivíduo. 

Faz-se relevante a colocação de Canotilho (1999, p. 329): 

[...] o núcleo essencial dos direitos sociais já realizado e efetivado pelo 
legislador encontra-se constitucionalmente garantido contra medidas estatais 
que, na prática, resultem na anulação, revogação ou aniquilação pura e 
simples desse núcleo essencial, de tal sorte que a liberdade de conformação 
do legislador e a inerente autorreversibilidade encontram limitação no núcleo 
essencial já realizado. 
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Nesse contexto, proibir a vedação ao retrocesso social guarda similitude com o 

verdadeiro princípio constitucional fundamental implícito, que guarda referência com 

o princípio do Estado de Direito, já que pertinente com os valores de confiança, 

estabilidade das relações jurídicas e segurança jurídica, bem como, com o princípio 

do Estado Social, sob a ótica de garantia mínima dos direitos fundamentais sociais já 

alcançados. 

Assim, atribuir conceito aos direitos fundamentais sociais exige uma busca de 

respaldo no Estado de Bem-Estar Social, ao passo que o ideal de amparo às 

vulnerabilidades sociais constitui a base para a proteção social devida. 

 

3.2 OS DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 

 

Tendo sido promulgada em período posterior à ditadura militar, quando o país 

se encontrava em redemocratização, a CRFB/88 buscou resgatar os valores 

intrínsecos às liberdades fundamentais, através da união das forças sociais, o que 

resultou em extenso texto normativo do seu art. 5º, o qual consagra os direitos e 

garantias fundamentais, igualando todas as pessoas perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, dentro de um contexto de direitos e deveres individuais e coletivos. 

No que diz respeito aos direitos sociais, logicamente estão em constante 

diálogo com os direitos consagrados constitucionalmente como fundamentais. 

Faz-se salutar destacar duas grandes características trazidas pela CRFB/88 a 

estes direitos: a aplicabilidade imediata, que retrata exequibilidade instantânea, e a 

inclusão no rol das “cláusulas pétreas”. 
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Quanto à primeira característica, atribui-se aplicabilidade imediata, aduzem 

Sarlet, Marinoni e Mitidiero (2017): “ainda que o alcance de sua eficácia deva ser 

avaliado sempre no contexto de cada direito social e em harmonia com outros direitos 

fundamentais (sociais ou não), princípios e mesmo interesses públicos e privados”, 

cuja finalidade é a eficácia e efetividade de tais normas às quais se submetem todos 

os órgãos estatais. 

Ainda, conforme já foi aqui explanado, lembram os autores, que “tal aspecto, 

contudo, não pode ser confundido com a existência de limites fáticos e jurídicos aos 

direitos sociais, limites que, de resto, atingem os direitos fundamentais de um modo 

geral, já que em princípio inexiste direito fundamental imune a qualquer tipo de 

restrição ou limite” (SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2017). 

Não há divergência doutrinária acerca do ineditismo da importância dada aos 

direitos fundamentais sociais em âmbito constitucional no Brasil, principalmente por 

ser a primeira CRFB/88 que previu um título específico para os direitos e garantias 

fundamentais (título II), onde estão inseridos os direitos sociais. 

Anteriormente, os direitos tidos como sociais estavam dispersos no texto 

constitucional, ou então, faziam parte do título que tratava da ordem social e 

econômica dentro da CRFB/88, não tendo título próprio. 

Nas palavras de Sarlet (2018, p. 67-68): 

 

Talvez a inovação mais significativa tenha sido a do art. 5º, §1º, da CF, de 
acordo com o qual as normas definidoras dos direitos e garantias 
fundamentais possuem aplicabilidade imediata, excluindo, em princípio, o 
cunho programático desses preceitos, conquanto não exista consenso a 
respeito do alcance desse dispositivo. [...] Essa maior proteção outorgada aos 
direitos fundamentais manifesta-se, ainda, mediante a inclusão deles no rol 
das “cláusulas pétreas” (ou “garantias de eternidade”) do art. 60, §4º, da CF, 
impedindo a supressão e erosão dos preceitos relativos aos direitos 
fundamentais pela ação do poder Constituinte derivado. 
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Conforme preleciona Krell (2002, p. 22-23) “a negação de qualquer tipo de 

obrigação a ser cumprida na base dos direitos fundamentais sociais tem como 

consequência a renúncia de reconhecê-los como verdadeiros direitos”. 

Embora não conste expressamente no corpo da CRFB/88, o ordenamento 

constitucional brasileiro adotou o princípio fundamental do Estado Social, o que se 

visualiza na extensa enumeração de direitos fundamentais sociais que não se limitou 

a pontuar os direitos dos trabalhadores, foi além e abarcou direitos de prestação e 

proteção social que foram atribuídos como dever do Estado, em todo o texto 

constitucional (SARLET, 2018). 

Tal amplitude verifica-se no rol dos 78 incisos do art. 5º da CRFB/88, além dos 

direitos sociais elencados no art. 6º e nos 34 incisos do art. 7º, estes dois últimos 

sintonizados com os direitos consagrados na segunda dimensão, onde estão inseridos 

os direitos sociais, em sua maioria, contextualizados pelos valores de liberdade e 

igualdade. 

Lembra Vilhena (2018, p. 108) que “a adoção de longas cartas de direitos, 

sejam liberais, democráticas ou sociais, certamente restringe a liberdade de decisão 

da maioria, conferindo às constituições um caráter mais consensual”. 

A CRFB/88 fez constar em seu art. 6º que são direitos sociais a educação, a 

saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, e a assistência aos desamparados, 

consagrando-os como direitos fundamentais e indicando sua forma de prestação e 

conteúdo no decorrer do texto constitucional. 

Cabe observar que o direito à moradia somente foi incorporado ao texto 

constitucional em momento posterior, quando da promulgação da Emenda 

Constitucional nº 26, de 14 de fevereiro de 2000. Da mesma forma, o direito à 
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alimentação passou a integrar o rol do art. 6º após mais de 20 (vinte) anos da 

promulgação da CRFB/88, por força da Emenda Constitucional de 04 de fevereiro de 

2010. 

Merece enaltecimento a complexidade dos direitos sociais, enquanto de 

natureza individual e coletiva, o que não significa a existência de hierarquia entre 

ambas, assim como cabe observar a aproximação entre os direitos sociais e 

individuais. 

Neste sentido, Bonavides (2004, p. 642) expõe que “não há distinção de grau 

nem de valor entre os direitos sociais e os individuais. No que tange à liberdade, 

ambas as modalidades são elementos de um bem maior já referido, sem o qual 

tampouco se torna efetiva a proteção constitucional: a dignidade da pessoa humana”. 

Com isto, ressaltam Branco e Mendes (2019, p. 586) tal peculiaridade: 

Ao ser definida uma política pública, a tarefa mais difícil é buscar estabelecer 
que não seja retirado o caráter individual destes direitos. Entretanto, as 
políticas devem ser bem delineadas de modo que não sejam transformadas 
em uma prestação exclusivamente individual, perdendo-se a necessidade de 
fixação de normas gerais de organização e procedimento. 

 

 Com fulcro no direito positivo, considerando os direitos sociais constantes dos 

arts. 6º ao 11 da CRFB/88, Silva (2014, p. 289), agrupa os direitos sociais em seis 

classes: 

[...] sem preocupação com uma classificação rígida, e com base nos arts. 6º 
ao 11, agrupá-los-emos nas seis classes seguintes: (a) direitos sociais 
relativos ao trabalhador; (b) direitos sociais relativos à seguridade, 
compreendendo os direitos à saúde, à previdência e assistência social; (c) 
direitos sociais relativos à educação e à cultura; (d) direitos sociais relativos 
à moradia; (e) direitos sociais relativos à família, criança, adolescente e idoso; 
(f) direitos sociais relativos ao meio ambiente. 

 

 Para Moraes (2018), o art. 6º é meramente exemplificativo, uma vez que outros 

direitos fundamentais sociais estão difusos no decorrer do texto constitucional. Isto se 

justifica na ideia do §2º do art. 5º, o qual dispõe que os direitos e garantias expressos 
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na CRFB/88 não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 

adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja 

parte. 

 Faz-se essencial discutir-se aqui sobre o regime jurídico atribuído aos direitos 

fundamentais sociais, o qual, segundo Sarlet, Marinoni e Mitidiero (2017), encontra 

respaldo e proteção contra o poder de reforma constitucional, mas também contra 

intervenções restritivas por parte dos órgãos estatais: 

[...] os direitos fundamentais sociais (estejam eles sediados no Título II da CF, 
estejam localizados em outras partes do texto constitucional, ou mesmo 
tenham sido incorporados à Constituição mediante emendas) não podem ser 
objeto de abolição efetiva ou tendencial, aplicando-se aos direitos sociais 
também, ressalvadas eventuais peculiaridades, o sistema constitucional de 
limites e limites dos limites. 

  

 Sob a ótica subjetiva, conforme prelecionam os mesmos autores, os direitos 

sociais podem ser exigidos em face dos seus destinatários, ressaltando-se as diversas 

objeções neste sentido, tendo em vista a limitação dada ao controle judicial das 

políticas públicas e a dependência de recursos financeiros para viabiliza-las, por 

exemplo, o que guarda relação com a reserva do possível, o que se dá pela obrigação 

de prestação por parte do destinatário, uma vez que o bem tutelado condiz com 

condições mínimas para a subsistência digna (SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 

2017). 

 Por outro lado, partindo de uma análise objetiva acerca das normas 

constitucionais de direitos sociais, Sarlet, Marinoni e Mitidiero (2017) entendem tratar-

se de eficácia dirigente ou irradiante, considerando a obrigação que o Estado tem de 

concretizar os direitos sociais e de tornar tais normas parâmetro para aplicação e 

interpretação às legislações infraconstitucionais, bem como, para a criação e 

desenvolvimento das políticas públicas voltadas à proteção social. 
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 É certo que os direitos fundamentais sociais estão diretamente relacionados 

com a noção de garantir um mínimo existencial ao indivíduo, valor este amparado no 

direito que cada pessoa tem de existir e viver com dignidade, embora os parâmetros 

que lhe são inerentes sejam constantemente alvo de discussão jurisprudencial.  

Na verdade, existir com dignidade, no contexto que se menciona, requer muito 

mais do que simplesmente ser possível existir, tal conceito clama por uma vida com o 

mínimo de qualidade, nos diversos aspectos sociais, principalmente no que toca às 

diferenças sociais. Neste sentido, Sarlet, Marinoni e Mitidiero (2017): 

A partir disso, ao se empreender uma tentativa de definição dos direitos 
sociais adequada ao perfil constitucional brasileiro, percebe-se que é preciso 
respeitar a vontade expressamente enunciada do Constituinte, no sentido de 
que o qualificativo de social não está exclusivamente vinculado a uma 
atuação positiva do Estado na promoção e na garantia de proteção e 
segurança social, como instrumento de compensação de desigualdades 
fáticas manifestas e modo de assegurar um patamar pelo menos mínimo de 
condições para uma vida digna (o que nos remete ao problema do conteúdo 
dos direitos sociais e de sua própria fundamentalidade). 

 

 Frise-se que a expressão “mínimo existencial” não consta expressamente da 

Constituição Federal, entretanto, todos os direitos sociais elencados no art. 6º 

respaldam-na, se entender-se viável considerar que sem qualquer deles, o mínimo de 

vida digna restaria comprometido. 

 Porém, dado o caráter não absoluto dos direitos sociais, conforme já 

mencionado em linhas anteriores, de acordo com Novelino (2016, p. 461), “a reserva 

do possível pode ser compreendida como uma limitação fática e jurídica oponível, 

ainda que de forma relativa, à realização dos direitos fundamentais, sobretudo os de 

cunho prestacional”. 

 No que toca aos direitos fundamentais, conforme doutrina Alexy (1999), estes 

podem atuar enquanto prestações positivas a serem cumpridas, mas também, como 

direito de defesa, quando impedem a intervenção do Estado no âmbito da proteção 

de determinado direito. 
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 Evidentemente, a obrigação de prestação positiva por parte do Estado, com 

vistas à efetividade dos direitos sociais, mediante políticas públicas, exige o 

atendimento de três aspectos: disponibilidade fática e jurídica, razoabilidade e 

proporcionalidade da prestação (NOVELINO, 2016, p. 461).  

O mesmo autor adentra na conceituação de tais critérios: 

A existência de disponibilidade fática dos recursos para a efetivação dos 
direitos fundamentais é um dos aspectos mais controvertidos. A limitação e a 
escassez dos recursos materiais disponíveis para o atendimento das 
infindáveis demandas sociais condicionam, em certa medida, a realização 
das prestações impostas pelos direitos sociais ao volume de recursos 
susceptível de ser mobilizado pelos poderes públicos. [...] A disponibilidade 
jurídica está relacionada à existência de autorização orçamentária para cobrir 
as despesas exigidas judicialmente do Estado (princípio da legalidade da 
despesa). [...] Na perspectiva do demandante do direito social, devem ser 
analisadas a proporcionalidade da prestação e a razoabilidade de sua 
exigência. [...] A razoabilidade da prestação exigida em face dos recursos 
efetivamente existentes deve ser analisada não apenas em relação ao 
indivíduo, mas tendo em conta a universalização da demanda. (NOVELINO, 
2016, p. 461-462). 

  

 A priori, a apreciação de tais aspectos para implantação de medidas que 

atendam aos direitos sociais cabe ao Estado, competente para emitir juízo de valor 

sobre conveniência e oportunidade, o que não impede a judicialização das relações 

sociais no âmbito da exigência de políticas públicas, devendo o Poder Judiciário 

manifestar-se em casos de violações arbitrárias. 

 

3.3  A QUESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL 

 

3.3.1 Abordagem conceitual  

 

A ideia de proteção social enquanto instrumento de amparo às contingências 

sociais passou por diversas ressignificações, adaptando-se às particularidades de 

cada período histórico, de forma que as políticas sociais surgem e se formam como 
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instrumento de responder aos dilemas sociais formulados pela sociedade (ROCHA; 

SAVARIS, 2019). 

Nos dizeres de Bandeira de Mello (1981, p. 234), “em cada período histórico, 

os legisladores constituintes, espelhando-se nos centros culturais mais evoluídos, 

incorporam nas Leis Fundamentais aquilo que no período corresponde a mais 

generosa expressão do ideário na época”. 

Sob esta perspectiva, Bobbio (2004, p. 20):  

O campo dos direitos sociais, finalmente, está em contínuo movimento: assim 
como as demandas de proteção social nasceram com a revolução industrial, 
é provável que o rápido desenvolvimento técnico e econômico traga consigo 
novas demandas, que hoje não somos capazes nem de prever. 

 

Durante a antiguidade, os primeiros sinais de proteção social foram atribuídos 

aos colégios gregos e romanos, cuja marca é lembrada pelo caráter mutualista das 

instituições, as quais tinham autorização para realizar convenções em conformidade 

com as leis do Estado, além de seguir um viés religioso.  

Ruprecht (1996, p. 29) compreende que a mutualidade “pode ser concebida 

como instituição que agrupa um determinado número de pessoas com o objetivo de 

se prestar ajuda mútua, em vista de eventualidade futura”. 

Na idade média, as guildas germânicas e anglo-saxônicas, de ordem religiosa, 

profissional e social, passaram a acobertar alguns riscos sociais relacionados à saúde 

dos indivíduos, como a doença e a morte, esta última no quesito funeral.  

A natureza interativa de associação se tornou mais visível no decorrer do 

século XII, quando diversas corporações foram instituídas por grupos de pessoas que 

exerciam a mesma atividade profissional, o que demonstra, também, mutualismo, cujo 

intuito era proteger os interesses em comum, denominadas grêmios e confrarias. 

Parece não haver divergência doutrinária de que a Revolução Industrial 

ocorrida na Inglaterra, marcada pela transição de mão-de-obra, em que novos 
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métodos de produção chamaram atenção para a inserção das máquinas em 

substituição aos produtos artesanais, refletiu imediatamente na necessidade de 

sistemas de proteção social. 

É certo que o cenário constitucional reflete que “de um lado temos uma 

sociedade carente de realizações de direitos e, de outro, uma Constituição Federal 

que garante esses direitos da forma mais ampla possível” (STRECK, 1999, p. 182). 

Dentro do que norteia o liberalismo político, as escolhas dos indivíduos 

proporciona suas próprias convicções valorativas. Neste sentido, Vita (2008, p. 9): 

 

Não basta, para que cada cidadão disponha das condições que lhe permitem 
agir a partir de suas próprias convicções sobre o que é valioso na vida, que 
seja institucionalmente garantida uma esfera de liberdade negativa; ademais, 
é preciso que os arranjos institucionais básicos da sociedade propiciem a 
cada cidadão os meios efetivos para fazê-lo, incluindo um quinhão equitativo 
de oportunidades sociais, renda e riqueza. 

 

 Entretanto, conforme Rocha e Savaris (2019, p. 28), “é indispensável, ademais, 

que os arranjos institucionais básicos da sociedade propiciem a cada cidadão os 

meios efetivos para fazê-lo, mediante uma repartição equitativa de oportunidades 

sociais, renda e riqueza”. 

 Os mesmos autores seguem o raciocínio afirmando que: 

 

A noção de justiça social que embute uma concepção de justiça distributiva 
mais adequada para uma sociedade democrática é a que percebe os 
cidadãos como detentores de direitos iguais e que, além disso, vê a pobreza 
e certas formas de desigualdade como barreiras para que as pessoas façam 
algo que julgam valioso de suas próprias vidas. (ROCHA; SAVARIS, 2019, p. 
28). 

 

 Pretende-se enaltecer quão essencial é que as instituições preservem a 

igualdade entre os indivíduos participantes de uma sociedade democrática, embora 

presentes as diferenças econômicas (MARSHALL, 1967). 
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 Por óbvio, somente um sistema efetivo de proteção social se mostra possível 

de acolher e proteger as carências sociais, tido, portanto, como fator condicionante 

para a justiça social. 

 Sobre a proteção social, “esse direito, além de reconhecido em legislação, 

ganha contornos constitucionais e, num momento mais recente, adquire o status de 

direito fundamental, reconhecido que foi no plano jurídico mais elevado, interno e 

internacional” (SERAU JUNIOR, 2019, p. 167).  

 Constitui fundamento da teoria moral do liberalismo político o direito à liberdade 

individual, quando se cogita idealizar uma vida em sociedade de acordo com os seus 

próprios parâmetros de existência. Evidentemente, compreender essa liberdade exige 

determinada limitação no que diz respeito aos recursos materiais necessários.  

 A solidariedade aos que se enquadram em determinada situação de 

vulnerabilidade, que o impossibilitam de exercer a vida que julgam digna face às 

limitações econômicas, constitui a base para viabilizar a igualdade de participação do 

indivíduo em sociedade.  

 Neste aspecto, Rocha e Savaris (2019, p. 22) colocam que “a proteção social 

consiste, portanto, em uma política púbica fundamentalmente inclusiva, destinada à 

redução das diferenças sociais e à promoção do livre desenvolvimento da 

personalidade humana”. 

 Ademais, além das diferenças sociais, todos os indivíduos se encontram 

sujeitos à situação de risco social, entendido por Assis (2004, p. 161) como “o perigo 

ou ameaça a que fica exposta a coletividade diante da possibilidade de qualquer de 

seus membros, por esta ou aquela ocorrência, ficar privado dos meios essenciais à 

vida”. 
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 O homem que se dirige à sociedade atual, agrupa-se, primeiramente, com o 

seu núcleo familiar, e, em seguida passa a compor uma tribo, organizando as nações 

(ASSIS, 2004). 

 Pode-se, então, falar de direito de proteção social, no ordenamento jurídico 

brasileiro, a partir do momento em que o constitucionalismo passou a prever um 

sistema de proteção do indivíduo pautado no ideal de solidariedade. 

 Nas palavras de Leite (1978, p. 16), “proteção social é o conjunto de medidas 

de caráter social destinadas a atender certas necessidades individuais que, não 

atendidas, repercutem sobre os demais indivíduos e, em última análise, sobre a 

sociedade”. Permite-se, assim, aduzir que o sistema de proteção social não tem como 

fim em si o interesse individual, mas sim, da coletividade. 

 É, portanto, a proteção social, o conjunto de políticas públicas aptas a viabilizar 

a subsistência humana digna já discutida em linhas anteriores, de forma que, segundo 

Rocha e Savaris (2019, p. 24): 

Os direitos de proteção social se satisfazem mediante prestação de serviços 
sociais, regulamentação do mercado de trabalho e pagamento de prestações 
pecuniárias que se tornam devidas sempre quando verificadas as 
contingências percebidas, em determinado momento histórico e cultural, 
como socialmente adversas à realização daqueles objetivos jusfundamentais.  

 

 Faz-se oportuno constar que os direitos de proteção social se estendem 

também aos indivíduos que não exercem atividade laborativa, por enquadrar-se em 

alguma hipótese de contingência social, merecendo, também, o respaldo da 

Seguridade Social, conforme apreciar-se-á no próximo item. 
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3.3.2 A questão da proteção social no âmbito dos direitos fundamentais sociais 

de Seguridade Social 

 

O objetivo do presente item é localizar a essência da Seguridade Social 

enquanto direito fundamental social previsto na ordem constitucional brasileira. 

Obviamente, o conceito de Seguridade Social pode ser apreciado sob diversas 

concepções, conforme relembra Viana (2000, p. 18-23). 

 

O conceito de Seguridade Social, é importante assinalar, permite múltiplas e 
diversas abordagens quanto a sua compreensão e fundamentação: 
funcionalista, marxista, economicista, análise como políticas sociais, análise 
como aspecto da cidadania, neocorporativismo, etc.  

 

 A presente pesquisa pretende abordar a Seguridade Social sob o enfoque 

direcionado ao atendimento das carências sociais, mediante políticas públicas, dentro 

do campo dos direitos fundamentais sociais. 

 Interpretando a CRFB/88, Serau Junior (2019) entende que a Seguridade 

Social deve ser compreendida numa perspectiva integral, conglobando a Previdência 

Social, a Assistência Social e também a saúde. É o que dispõe a CRFB/88 ao dispor 

que “a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa 

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

saúde, à previdência e à assistência social” (BRASIL, 1988). 

 Aliás, a CRFB/88 prevê a Seguridade Social enquanto política social que tem 

como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais 

(BRASIL, 1988). 

 Prima-se, por excelência, proteger a dignidade da pessoa humana. De acordo 

com Rocha e Savaris (2019, p. 96) “tão íntima é a conexão do direito à seguridade 
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social com o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana que se torna 

inegável sua natureza de direito humano e fundamental”, ainda, reiteram que: 

 

Tendo a vida como valor fundamental, o direito à seguridade social implica 
vinculação a uma distribuição justa de bens materiais ou serviços sociais para 
as pessoas verem-se livres de privações, fazerem suas próprias escolhas e 
tentar realizar seus fins e objetivos. (ROCHA; SAVARIS, 2019, p. 97). 

 

 Em verdade, através da seguridade social, o indivíduo tem como expectativa 

obter oportunidades afins às escolhas de vida. Vita (1993, p. 14) bem define o ideal 

de seguridade social relacionado com a noção de bem-estar de cada pessoa: 

 

Se considerarmos que o bem-estar de cada pessoa tem valor e um igual 
valor, então precisamos admitir que no mínimo cada pessoa, para dispor de 
pelo menos algum leque de escolha entre atividades e formas de vida 
diversas, tem o direito a ser adequadamente nutrida, educada, a ter sua 
saúde tratada com o cuidado necessário e a ser amparada pelos demais no 
caso de ser portadora de deficiência física ou mental, em situações de 
desemprego involuntário e na velhice. 

 

Portanto, deve a Seguridade Social, segundo Pastor (1977, p. 75-77), repousar 

sobre os seguintes princípios básicos: 

 

(a) universalidade subjetiva (não só para trabalhadores e seus dependentes, 
mas para todos indistintamente); (b) universalidade objetiva (não só 
reparadora, mas preventiva do surgimento da necessidade; protetora em 
qualquer circunstância); (c) igualdade protetora (prestação idêntica em 
função das mesmas necessidades; não distinta como na previdência em 
função na quantidade da contribuição); (d) solidariedade financeira (os meios 
financeiros procedem de contribuições gerais, não de contribuições 
específicas dos segurados). 

 

Assim, o grande cerne da seguridade social é proteger os indivíduos dos riscos 

sociais, reflexos das carências que acometem a sociedade. 
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3.3.2.1 A saúde 

 

O direito fundamental à saúde é indissociável do direito à vida e do princípio da 

dignidade da pessoa humana. Na verdade, muito além do direito à vida, este direito 

está relacionado com a proteção da integridade física, corporal e mental, do indivíduo, 

valores igualmente consagrados pela CRFB/88 (SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 

2017). 

Embora a Constituição Política do Império do Brasil de 1824 tenha previsto o 

direito aos “socorros públicos”, nenhuma Constituição anterior a de 1988 houvera 

consagrado expressamente o direito à saúde.  

Historicamente, Amado (2017) relembra que o grande marco na histórica da 

saúde brasileira foi a instituição das Santas Casas de Misericórdia, no século XVI, cuja 

idealização tem origens portuguesas, as quais tem como missão tratar e amparar os 

enfermos e inválidos em situação de vulnerabilidade. 

Fazendo uma análise do direito comparado, salienta-se que a Constituição 

italiana foi pioneira em reconhecer a saúde como direito fundamental do indivíduo e 

interesse da coletividade, tendo depois, a Constituição portuguesa, lhe prestado um 

caráter universalista mais nítido, mais até do que a Constituição espanhola e a da 

Guatemala, mas todas quatro relacionam a saúde à Seguridade Social (SILVA, 2014). 

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

sociais e econômicas que visem à redução do risco da doença e de outros agravos e 

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

recuperação (BRASIL, 1988). 
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A saúde, enquanto direito de todos e dever do Estado, não tem caráter 

contributivo, portanto, possui caráter universalista, está acessível para todos, inclusive 

para estrangeiros não residentes no país. 

Nas palavras de Branco e Mendes (2012, p. 559), “dizer que a norma do 

art.196, por tratar de um direito social, consubstancia-se tão somente em norma 

programática, incapaz de produzir efeitos, apenas indicando diretrizes a serem 

observadas pelo poder público, significaria negar a força normativa da Constituição”. 

Conforme bem lembrado pelos autores, no julgamento do AgR-RE n. 271.286-

8/RS, o Ministro Relator Celso de Mello ressaltou que se a norma constitucional não 

impusesse uma prestação positiva por parte do Estado, seria inconsequente. Assim, 

expressou ser o direito à saúde um direito público subjetivo que faz surgir uma relação 

jurídica obrigação entre o indivíduo e o Estado. 

É comum a competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios para cuidar da saúde, conforme dispõe o inciso II do art. 23 da CRFB/88. 

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF) se manifestou solidificando o 

entendimento de que “União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis 

solidários pela saúde, tanto do indivíduo como da coletividade e, dessa forma, são 

legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja 

pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde” (STA 

175-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 17.03.2010, DJ 30.04.2010). 

Ao prever a garantia da saúde através de políticas sociais e econômicas, o art. 

196 enaltece a responsabilidade atribuída às políticas públicas para concretizar o 

direito à saúde, o que não significa dizer que a responsabilidade do Estado é somente 

oferecer tratamento após o acometimento de determinada patologia ao indivíduo, 
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porém, tem obrigação de investir em políticas preventivas que possam reduzir os 

riscos e agravamentos de doenças.  

A CRFB/88 é clara ao prever que as ações e serviços públicos têm como diretriz 

o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas. 

Diz-se que, no Brasil, a saúde possui duas vertentes. Nos dizeres de Canotilho 

e Moreira (1984, p. 342):  

 

Uma, de natureza negativa, que consiste no direito à exigir do Estado (ou de 
terceiros) que se abstenha de qualquer acto que prejudique a saúde; outra, 
de natureza positiva, que significa o direito às medidas e prestações 
estaduais visando a prevenção das doenças e o tratamento delas. 

 

No Brasil, a saúde é gerida pelo Sistema Único de Saúde (SUS), entretanto, a 

CRFB/88 prevê a possibilidade de estender a participação das instituições privadas, 

sempre de acordo com as diretrizes do SUS, mediante contrato de direito público ou 

convênio (BRASIL, 1988), as quais se encontram previstas na Lei nº 8.080/90 – Lei 

Orgânica da Saúde, a qual dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes, e estabelece como condição o interesse comum para prestação de 

serviços, promoção de saúde à população, e contrato administrativo, quando o 

interesse for a mera compra de serviços ou medicamentos. 

A mencionada legislação prevê os princípios que regem o Sistema Único de 

Saúde, dentre eles, a garantia de igualdade à saúde, sem qualquer privilégio para 

qualquer condição, ou seja, é descabido qualquer tipo de tratamento diferenciado. 

Coadunando com esta ideia, a Suprema Corte entendeu que “possibilitar 

assistência diferenciada a pessoas numa mesma situação, dentro de um mesmo 

sistema, vulnera a isonomia e a dignidade humana” (RE 581488/RS), tendo em vista 

que os serviços de saúde prestados pelo SUS devem ser feitos de forma igualitária. 
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A título de exemplo, o indivíduo que possui plano privado de saúde tem direito 

ao atendimento pelo SUS, em caso de necessidade, nos mesmos moldes que aquele 

que não o tem, porém, não terá qualquer privilégio no atendimento em razão de 

possuir plano de saúde, uma vez que tal fato é indiferente ao serviço prestado pelo 

SUS.  

Entretanto, tal afirmativa não é absoluta, basta lembrar que, no serviço de 

concessão de medicamento, prestado pelo SUS, há previsão legal no sentido de exigir 

comprovação da carência socioeconômica por parte do cidadão, que justifique o 

pedido de concessão gratuita (SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2017). 

Enalteça-se que o tema apresenta divergência doutrinária, bem como diversos 

aspectos a serem considerados. 

Um aspecto bastante relevante acerca da saúde no Brasil é a viabilidade da 

judicialização para assegurar medidas básicas ou urgentes protetivas à vida.  

Cabe aqui colacionar trecho de importante precedente do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ), o qual marcou a possibilidade de controle das políticas públicas de 

saúde, em casos excepcionais, tendo em vista a garantia ao mínimo existencial: 

 

ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTROLE JUDICIAL DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS – 
DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO – MANIFESTA NECESSIDADE – OBRIGAÇÃO DO 
ESTADO. – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO 
DOS PODERES. – NÃO-OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO 
MÍNIMO EXISTENCIAL. [...] 3. A partir da consolidação constitucional dos 
direitos sociais, a função estatal foi profundamente modificada, deixando de 
ser eminentemente legisladora em pró das liberdades públicas, para se tornar 
mais ativa com a missão de transformar a realidade social. Em decorrência, 
não só a administração pública recebeu a incumbência de criar e implementar 
políticas públicas necessárias à satisfação dos fins constitucionalmente 
delineados, como também, o Poder Judiciário teve sua margem de atuação 
ampliada, como forma de fiscalizar e velar pelo fiel cumprimento dos objetivos 
constitucionais. 4. Seria uma distorção pensar que o princípio da separação 
dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos 
fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos 
direitos sociais, igualmente fundamentais. Com efeito, a correta interpretação 
do referido princípio, em matéria de políticas públicas, deve ser a de utilizá-lo 
apenas para limitar a atuação do judiciário quando a administração pública 
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atua dentro dos limites concedidos pela lei. Em casos excepcionais, quando 
a administração extrapola os limites da competência que lhe fora atribuída e 
age sem razão, ou fugindo da finalidade a qual estava vinculada, autorizado 
se encontra o Poder Judiciário a corrigir tal distorção restaurando a ordem 
jurídica violada. 5. O indivíduo não pode exigir do estado prestações 
supérfluas, pois isto escaparia do limite do razoável, não sendo exigível que 
a sociedade arque com esse ônus. Eis a correta compreensão do princípio 
da reserva do possível, tal como foi formulado pela jurisprudência germânica. 
Por outro lado, qualquer pleito que vise a fomentar uma existência 
minimamente decente não pode ser encarado como sem motivos, pois 
garantir a dignidade humana é um dos objetivos principais do Estado 
Democrático de Direito. Por este motivo, o princípio da reserva do possível 
não pode ser oposto ao princípio do mínimo existencial. 6. Assegurar um 
mínimo de dignidade humana por meio de serviços públicos essenciais, 
dentre os quais a educação e a saúde, é escopo da República Federativa do 
Brasil que não pode ser condicionado à conveniência política do 
administrador público. A omissão injustificada da administração em efetivar 
as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a 
promoção da dignidade humana não deve ser assistida passivamente pelo 
Poder Judiciário. Recurso especial parcialmente conhecido e improvido. (STJ 
- REsp: 1041197 MS 2008/0059830-7, Relator: Ministro HUMBERTO 
MARTINS, Data de Julgamento: 25/08/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 
de Publicação: --> DJe 16/09/2009). 

 

 O fato que o princípio da separação dos poderes não pode constituir óbice à 

concretização do direito à saúde, sua essência é justamente limitar a atuação do 

Poder Judiciário, para que interfira no âmbito da saúde somente quando o Estado 

afronte a existência minimamente digna do indivíduo, primando sempre pela 

prevalência da dignidade humana, enquanto objetivo do Estado Democrático de 

Direito. 

 Segundo Barroso (2010, p. 384), “em razão desse conjunto de fatores – 

constitucionalização, aumento da demanda por justiça e ascensão institucional do 

Judiciário, verificou-se no Brasil uma expressiva judicialização de questões políticas e 

sociais”. Mais a frente, o autor segue externando que: 

 

Por um lado, a Constituição protege os direitos fundamentais e determina a 
adoção de políticas públicas aptas a realiza-los. Por outro, atribui as decisões 
sobre o investimento de recursos e as opções a serem perseguidas a cada 
tempo aos Poderes Legislativo e Executivo (BARROSO, 2010, p. 387). 

 



74 
 

 Imaginando a situação em que o indivíduo não tem condições financeiras de 

arcar com determinado tratamento médico, e o SUS não o fornece, seja por não 

possuir em estoque ou qualquer outro motivo, não pode o cidadão ser punido pela 

ação administrativa ineficaz ou pela omissão do SUS em manter o estoque 

farmacêutico sob quantidade suficiente às demandas sociais (BRANCO; MENDES, 

2012). 

 

3.3.2.2 A Previdência Social 

 

Sobre o conceito de Previdência Social, destaque-se a consideração de 

AMADO (2017, p. 180): 

 

A previdência social pode ser definida como um seguro com regime jurídico 
especial, pois regida por normas de Direito Público, sendo necessariamente 
contributiva, que disponibiliza benefícios e serviços aos segurados e seus 
dependentes, que variarão a depender do plano de cobertura. 

 

Embora a Constituição Política do Império do Brasil de 1984 tenha feito menção 

à garantia de “socorros públicos”, somente a Constituição da República dos Estados 

Unidos do Brasil de 1891 fez menção expressa a um benefício previdenciário, mesmo 

assim, direcionado somente aos servidores públicos, cujo único risco social 

acobertado era a invalidez, a qual gerava o direito à aposentadoria por invalidez, sem 

exigência prévia de contribuições previdenciárias, ressalte-se. 

O grande marco da Previdência Social no Brasil foi o Decreto Legislativo nº 

4.682, de 24 de janeiro de 1923, que ficou conhecido como Lei Eloy Chaves, a qual 

instituiu a criação de uma Caixa de Aposentadoria e Pensão dentro de cada empresa 

do ramo ferroviário, restringindo, portanto, o seu âmbito de proteção somente para os 

seus empregados, cujo custeio advinha de contribuições mensais compulsórias 
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correspondentes a 3% da remuneração, e previa determinadas prestações, a exemplo 

de socorros médicos, medicamentos, aposentadoria ordinária ou por invalidez e 

pensão por morte (AMADO, 2017). 

Posteriormente, outras legislações infraconstitucionais estenderam o âmbito de 

proteção da Lei Eloy Chaves para outras classes profissionais, a exemplo dos 

portuários, marítimos, trabalhadores de serviços telegráficos e radiotelegráficos, 

dentre outros.  

Num segundo momento, após 1950, foram criados os Institutos de 

Aposentadoria e Pensão (IAP’s), geridos pelo Estado, os quais tinham âmbito 

protecional maior, abrangendo toda a categoria profissional, e não somente empresas 

específicas. 

Posteriormente, as próximas Constituições passaram a prever direitos 

previdenciários, a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934, 

por exemplo, foi pioneira sobre a tríplice forma de custeio, enquanto a Constituição 

dos Estados Unidos do Brasil de 1937 previu expressamente o termo “seguro social”, 

sem grandes significados efetivos. 

 Contudo, a CRFB/88 trouxe relevantes conquistas neste âmbito, 

principalmente aos segurados especiais, tendo em vista a exigência de obedecer-se 

o piso mínimo de 1 salário mínimo para os benefícios previdenciários dos 

trabalhadores rurais e a redução de 5 anos de idade para o alcance da aposentadoria 

por idade daqueles. 

É unânime na doutrina que a Previdência Social tem como escopo a proteção 

à dignidade da pessoa humana, sendo certo que “a solidariedade social é verdadeiro 

princípio fundamental do Direito Previdenciário” (BOLLMANN, 2005, p. 22). 
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Diferentemente do que a ordem constitucional prevê no âmbito da saúde, a 

Previdência Social não abrange todos os indivíduos, mas apenas aqueles que 

exercem atividade laborativa, e, portanto, contribuem para algum Regime de 

Previdência Social.  

Inclusive, o Brasil adota o princípio da compulsoriedade das contribuições, uma 

vez que, a filiação ao Regime de Previdência é automática, ocorrida a partir do 

momento em que o indivíduo passa a exercer atividade remunerada. 

Direcionada para os trabalhadores remunerados, nas palavras de Castro e 

Lazzari (2020, p. 17): 

Os fenômenos que levaram a existir uma preocupação maior do Estado e da 
sociedade com a questão da subsistência no campo previdenciário são de 
matiz específica: são aqueles que atingem indivíduos que exercem alguma 
atividade laborativa, no sentido de assegurar direitos mínimos na relação de 
trabalho, ou de garantir o sustento, temporária ou permanentemente, quando 
diminuída ou eliminada a capacidade para prover a si mesmo e a seus 
familiares. 

 

 Faz-se importante ressaltar que a Previdência Social equivale a um sistema 

direcionado a todas as pessoas ativas no mercado de trabalho, o que significa dizer 

que os menos favorecidos economicamente, se exercerem atividade laborativa, 

também serão submetidos à compulsoriedade contributiva, pois, do contrário, haveria 

uma sobrecarga aos indivíduos que possuem maior capacidade de contribuir aos 

cofres da Previdência Social, sendo este o meio para o alcance da justiça social. 

Na perspectiva de Kertzman (2015, p. 33), “a solidariedade do sistema 

previdenciário, em síntese, é o princípio que acarreta a contribuição dos segurados 

para o sistema, com a finalidade de mantê-lo, sem que necessariamente usufrua dos 

seus benefícios”, o que significa dizer que os recursos repassados pelos segurados 

serão destinados ao contribuinte acometido pelos riscos sociais acobertados pela 

legislação previdenciária. 
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  Evidentemente, cada indivíduo contribui de acordo com a sua capacidade 

econômica, de forma que, “desse modo, uma desigualdade torna-se instrumento de 

igualdade pelo simples motivo de que corrige uma desigualdade anterior: a nova 

igualdade é o resultado da equiparação de duas desigualdades” (BOBBIO, 1996, p. 

32). 

Coadunando com este pensamento, é coerente mencionar que somente 

mediante o equilíbrio das desigualdades sociais, que caminhe para a redução destas, 

haverá que se falar em justiça social. 

Basicamente, a Previdência Social é composta por dois regimes públicos de 

Previdência Social: o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), ao qual estão 

vinculados os trabalhadores de iniciativa privada, e o Regime Próprio de Previdência 

Social (RPPS), o qual abrange, exclusivamente, os servidores públicos efetivos. 

Ainda, de caráter facultativo, a CRFB/88 prevê o Regime de Previdência 

Privada Complementar, relacionada com o Regime de Previdência Complementar, 

para os indivíduos que pretendem um nível maior de seguro social. 

A doutrina menciona dois tipos de fundamentalidade para a Previdência Social, 

enquanto direito fundamental social: formal e material. 

O primeiro resta visível a partir da previsão constitucional: “são direitos sociais 

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

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição” (BRASIL, 1988).  

Por outro lado, o aspecto material é percebido na ideia de que, por existir a 

proteção do mínimo existencial garantido aos indivíduos, estes devem receber 

cobertura social, sempre que deparados pelo acometimento de determinada 

contingência social que os impeça de exercer a atividade laborativa. 
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Ilustrando este conceito, expõem Rocha e Savaris (2019, p. 158) que: 

 

É justamente nos momentos nos quais os cidadãos, inseridos na sociedade 
por força de sua capacidade de trabalho (substancial maioria da população), 
têm a sua força laboral afetada, ou mesmo negado o acesso ao trabalho, 
como é cada vez comum por força do modelo econômico excludente, que a 
previdência social evidencia seu papel nuclear para a manutenção do ser 
humano dentro de um nível existencial minimamente adequado. 

 

É certo que a Previdência Social vem passando por diversas reformas. De 

acordo com Serau Junior (2019, p. 212), “além das normas de constitucionalização 

(às avessas do Direito Previdenciário), verifica-se que as propostas de Reforma 

Previdenciária também inauguram algo novo no Direito Constitucional, fenômeno que 

denominamos de normas constitucionais randômicas”. 

Nesse contexto, merece realce o conceito de neoconstitucionalismo atribuído 

por Barroso (2010, p. 250), este que expandiu o alcance constitucional aos diversos 

temas que envolvem os direitos sociais: 

 

O novo direito constitucional ou o neoconstitucionalismo é, em parte, produto 
desse reencontro entre a ciência jurídica e a filosofia do Direito. Para poderem 
beneficiar-se do amplo instrumental do Direito, migrando do plano ético para 
o mundo jurídico, os valores morais compartilhados por toda a comunidade, 
em dado momento e lugar, materializam-se em princípios, que passam a 
estar abrigados na Constituição, explícita ou implicitamente. 

 

Fazendo a ponte do neoconstitucionalismo com os direitos sociais relacionados 

com os direitos de natureza previdenciária, percebe-se que o caráter constitucional 

atribuído a certos benefícios previdenciários ensejou uma forma específica de 

litigância estratégica, principalmente no que toca aos direitos sociais não efetivados 

pelas políticas públicas (SERAU JUNIOR, 2015). 

O fato é que tais reformas, a exemplo da recente Emenda Constitucional 

103/2019, representam verdadeiro retrocesso social, uma vez que inserem na ordem 
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constitucional brasileira critérios mais rígidos para a concessão de benefícios 

previdenciários. 

Contudo, o ideal de proteção social conferido pela Previdência Social precisa 

manter-se vivo no espírito das reformas constitucionais, enaltecendo-se, aqui, a 

solidariedade presente na origem da cobertura do risco social, cujo bem maior é 

sempre a subsistência minimamente digna dos seres humanos. 

 

3.3.2.3 A Assistência Social 

 

A Assistência Social no Brasil traduz uma sequência de lutas de classes nas 

quais os trabalhadores exigem um dever de proteção por parte do Estado, 

constituindo, portanto, uma das diversas garantias keynesianas alcançadas na 

década de 30. 

Nos estados liberais, as medidas assistencialistas estavam ligadas à adoção 

de liberalidades do Estado direcionadas aos pobres, somente passando a ter natureza 

de dever governamental com o advento do estado providência, quando houve um foco 

maior nas políticas públicas assistenciais (AMADO, 2017). 

Por muito tempo, a Assistência Social esteve ligada a um ideal de filantropia, o 

qual, desde a época medieval, priorizava atender às demandas dos necessitados – 

pobres.  

Com o crescente destaque dado à necessidade de expressar a proteção social, 

tal papel foi bastante exercido pelas igrejas, principalmente no âmbito da educação e 

da saúde, e também por integrantes da burguesia, que abraçavam a ideia de proteger 

os pobres, dando-lhes suporte no quesito alimentação. 

Nas palavras deste autor, eis o conceito de Assistência Social: 
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É possível definir a assistência social como as medidas públicas (dever 
estatal) ou privadas a serem prestadas a quem dela precisar, para o 
atendimento das necessidades humanas essenciais, de índole não 
contributiva direta, normalmente funcionando como um complemento ao 
regime de previdência social, quando este não puder ser aplicado ou se 
mostrar insuficiente para a consecução da dignidade humana (AMADO, 2017, 
p. 44-45). 

 

Trata-se, portanto, de um instrumento de direito fundamental social que visa ao 

sustento dos que não têm condições para fazê-lo, enquadrando-se, portanto, em 

situação de necessidade, cuja característica peculiar é o caráter não contributivo, 

porque não exige contrapartida financeira do indivíduo, mas somente o preenchimento 

dos requisitos adequados para cada tipo de benefício ou serviço da Assistência Social. 

Sob a ótica de Branco e Mendes (2012, p. 582): 

 

Necessitados são, nesse contexto, todos aqueles que, de acordo com o 
dispositivo legal, não possuam condições de garantir seu mínimo existencial. 
Não se trata de conceder boas condições de vida aos seus destinatários, mas 
o suficiente para manutenção de sua dignidade. 

 

 De acordo com Silva (2014, p. 315), os destinatários dos benefícios da 

Assistência Social são “impersonalizáveis a priori, porquanto se constituem daqueles 

que não dispõem de meios de sobrevivência: os desvalidos em geral”. 

 Inclusive, já entendeu o STF que “a assistência social prevista no artigo 203, 

inciso V, da CRFB/88 beneficia brasileiros natos, naturalizados e estrangeiros 

residentes no País, atendidos os requisitos constitucionais e legais” (RE 587970. Rel. 

Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 20.04.2017, DJe 22.09.2017). 

 A assistência social é revestida sob uma ampliação objetiva, porque a 

valoração das necessidades sociais protegíveis tem como premissa o 

desenvolvimento da personalidade dos que dela precisarem, e por outro lado, sob 

uma ampliação subjetiva, porque não se direciona aos indigentes, mas aos 
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economicamente débeis, incapazes de manter a própria subsistência (PASTOR, 

1977). 

De acordo com o texto constitucional, a assistência social será prestada a quem 

dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 

objetivos proteger a família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice, 

amparar as crianças e adolescentes carentes, promover a integração do indivíduo ao 

mercado de trabalho, habilitar e reabilitar pessoas portadoras de deficiência e 

promover sua integração à vida comunitária, bem como, garantir um salário mínimo 

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

meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, de acordo 

com a disposição legal (BRASIL, 1988). 

 A doutrina converge no sentido de que os benefícios assistenciais devem 

amparar somente as necessidades básicas do indivíduo.  

Sobre este conceito, Bittencourt (2019, p. 32): 

 

Não há, em verdade, como trabalhar o termo “necessidades básicas” dentro 
de uma visão limitada, hermeticamente fechada, objetiva, pois a necessidade 
básica de cada um se altera diante da multiplicidade de situações reais que 
se apresentam na vida das pessoas, seja em decorrência do local (espaço 
geográfico) em que vivem, seja pela questão cultural que os cerca, o grau de 
deficiência, enfim, pelas contingências da vida. 
 

 No dia 7 de dezembro de 1993, foi promulgada a Lei Orgânica da Assistência 

Social (LOAS), sob o nº 8.742, grande marco para uma nova roupagem da Assistência 

Social brasileira, face ao crescente índice de desigualdade social à época, em face da 

vulnerabilidade social e da pobreza. 

 A legislação tratou de elencar os seus objetivos: supremacia do atendimento 

às necessidades sociais referentes às exigências de rentabilidade econômica, 

universalização dos direitos sociais, respeitar a dignidade do cidadão, a sua 



82 
 

autonomia e o seu direito à benefícios e serviços de qualidade, bem como a 

convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de 

necessidade, igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de 

qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais e 

divulgação ampla dos benefícios e serviços, programas e projetos, de natureza 

assistencial, assim como dos recursos oferecidos pelo Poder Público, além dos 

critérios concessórios (BRASIL, 1993). 

 A LOAS instituiu o Benefício de Prestação Continuada (BPC) ao idoso e ao 

deficiente que não tivesse condições de manter a própria subsistência ou de tê-la 

provida pela família, o qual constitui objeto de estudo do presente trabalho, e portanto, 

será esmiuçado noutro capítulo específico. Entretanto, merece ressaltar, desde já, que 

o BPC é o benefício assistencial mais destacado, por confundir-se, popularmente, com 

o benefício previdenciário – aposentadoria, já que corresponde a uma prestação 

mensal no valor de 1 salário mínimo. 

 Tal legislação prevê benefícios de duas espécies: os de prestação continuada, 

acima descrito, e os eventuais, cuja concessão e valor devem ser definidos pelos 

Estados, Distrito Federal e Município, com previsão nas respectivas leis orçamentárias 

anuais, integrantes das garantias do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), e 

direcionadas às famílias “em virtude de nascimento, morte, situações de 

vulnerabilidade temporária e de calamidade pública” (NOVELINO, 2016, p. 813). 

  Anteriormente à criação do BPC, vigorava a Lei nº 6.179, de 11 de dezembro 

de 1974, a qual, dentre outras providências, houvera instituído a Renda Mensal 

Vitalícia (RMV), cuja proteção era semelhante, porém, correspondendo ao amparo 

previdenciário aos maiores de 70 anos de idade ou inválidos, estes últimos, àquela 

época, conceituados como definitivamente incapacitados para o trabalho. 
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Por ter sua natureza previdenciária, a RMV constituía suporte para quem, em 

algum momento, já havia vertido contribuições ao Sistema, excluindo, portanto, os que 

não exerciam atividade laborativa, os quais sofreram com a tardia proteção ao direito 

à renda pelo Estado, restando-lhes buscar assistência social perante as entidades 

filantrópicas e instituições privadas de caridade.  

 As regras constitucionais de Assistência Social também foram regulamentadas 

por outras legislações, como, por exemplo, pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, 

qual seja, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa 

com Deficiência), a qual prevê o pagamento de auxílio-inclusão à pessoa portadora 

de deficiência moderada ou grave.  

Outra legislação regulamentadora é a Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013, 

direcionada aos trabalhadores portuários avulsos, que passaram a ter direito a 

benefício assistencial, se não cumprem os requisitos para concessão de 

aposentadoria do RGPS e também não possuem meios de subsistência própria e 

familiar.  

O grande cerne da Assistência Social prevista como direito fundamental social 

pela Carta Constitucional de 1988 é tentar promover a igualdade entre as classes, 

sem ignorar a desigualdade social que assola o país, aqui já mencionada. 

Marshall (1967), em sua obra Cidadania e Classe Social, consagra que os 

membros de uma sociedade devem receber o status de igual, ainda que permaneçam 

as disparidades econômicas como algo próprio do liberalismo econômico. 

É neste sentido que a intervenção estatal, mediante políticas públicas 

assistencialistas, deve proteger a dignidade humana, posto que possuidor dos 

instrumentos aptos à viabilização de um bem-estar social. 

Neste sentido, Rocha e Savaris (2019, p. 48) entendem que: 
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As políticas sociais emergem e se estabilizam como respostas formuladas 
pela sociedade para os dilemas sociais, os quais decorrem do sistema 
econômico-social e político, assentado, sobretudo, no funcionamento do 
mercado capitalista nacional. 
 

Portanto, as políticas públicas assistencialistas objetivam a materialização da 

CRFB/88, sendo esta o pilar instrumental para o Estado Social de Direito, e base para 

as possíveis provocações da jurisdição constitucional sempre que houver omissão ou 

falha prestação de serviços neste âmbito.  

Afinal, “o direito de ação tem como corolário o direito às técnicas processuais 

adequadas à tutela das várias necessidades do direito material e da realidade social” 

(MARINONI; ARENHART; MITIDIERO, 2015, p. 819). 

Sobre a busca de efetivar-se os direitos consagrados constitucionalmente, faz-

se interessante analisar o pensamento de Dworkin (2002, p. 286), em sua obra 

Levando os Direitos a sério: 

 

(...) embora o sistema constitucional acrescente alguma coisa à proteção dos 
direitos morais contra o governo, está longe de garantir esses direitos, ou 
mesmo de estabelecer quais são eles. Isso significa que, em determinadas 
ocasiões, uma outra instância que não o Legislativo terá a última palavra 
nestas questões, o que dificilmente poderá satisfazer alguém que considere 
tal instância esteja profundamente equivocada. (...) Se não podemos exigir 
que o governo chegue a respostas corretas sobre os direitos de seus 
cidadãos, podemos ao menos exigir que o tente. Podemos exigir que leve os 
direitos a sério que siga uma teoria coerente sobre a natureza desses direitos, 
e que aja de maneira consistente com suas próprias convicções. 

 

Prestando a um acerto semântico sobre o fenômeno da judicialização, trata-se 

do deslocamento de matérias de cunho político e social que passaram a ser decididas 

pelo Poder Judiciário – um poder não vocacionado tradicionalmente.  

A CRFB/88 viabilizou o processo de judicialização da política, reformulando o 

papel do Judiciário brasileiro, que teve seu escopo ampliado. Esse juízo de valor é 

esclarecido por Vianna (2008, p. 10), ao considerar que: 
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[...] a judicialização da política se apresenta, entre nós, como uma derivação 
da vontade do constituinte, ao mobilizar o médium do direito como recurso da 
sua engenharia a fim de tornar viável a sua concepção de constituição como 
obra aberta. 

 

Neste sentido, a CRFB/88 em seu artigo 203, inciso V, precisava ter - além da 

validade lógica – uma válida prática, as construções jurisprudenciais acerca dos 

benefícios assistenciais buscaram dar uma interpretação que dialogasse entre o caso 

concreto e a norma regulamentadora. 
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4 O ACESSO AO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA E A ADEQUAÇÃO 

DO INTÉRPRETE DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DE 1988 

 

No Brasil, o número de usuários do BPC totaliza 4.827.525 (quatro milhões 

oitocentos e vinte e sete mil quinhentos e vinte e cinco) de usuários, até julho do 

presente ano (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, 2020), que vivem em estado de 

miserabilidade, e consequentemente, depende do BPC para manter a subsistência 

própria e familiar, na tentativa de assegurar o direito à subsistência humana 

minimamente digna.  

Este capítulo tem como objetivo analisar o acesso dessas pessoas ao BPC 

diante da adequação do intérprete da CRFB/88, partindo da construção judicial do 

critério econômico concessório do benefício ao idoso e ao deficiente pelo STF, 

enquanto patamares que possam viabilizar a garantia da existência minimamente 

digna. 

O capítulo pretende apreciar as peculiaridades da renda per capita do grupo 

familiar na jurisprudência, para fins de concessão do BPC, enquanto perdurou o vácuo 

legislativo ao longo dos últimos sete anos desde que o STF declarou inconstitucional 

o critério econômico objetivo contido no art. 20, §3º, da LOAS, fazendo uma análise 

do leading case nº 0503516-39.2014.4.05.8201/PB, cujo processo tramitou no Juizado 

Especial Federal da Seção Judiciária de Campina Grande-PB. 

Ainda, será abordada também a oscilação legislativa trazida no ano de 2020, 

ao trazer na Lei nº 13.892/20 o mesmo parâmetro econômico anteriormente declarado 

inconstitucional na RCL 4374/PE, advinda da interferência da Arguição de 
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Descumprimento de Preceito Fundamental nº 662/20, durante a pandemia do COVID-

19 que assola o mundo. 

Assim, pretende-se discutir a distância entre o dever ser imposto pela 

legislação em contraponto à realidade social vivenciada pelos requerentes do BPC, 

analisando-se o resguardo do telos constitucional no momento da averiguação do 

estado de miserabilidade destes. 

 

4.1 A CONSTRUÇÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO 

CONTINUADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

 Faz-se importante reafirmar-se que, ao trazer a Assistência Social para quem 

dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, tendo como 

um dos seus objetivos a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa 

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

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

(BRASIL, 1988), a CRFB/88 busca alcançar aqueles que se encontram em situação 

de vulnerabilidade econômica por não exercer o labor. 

 Fazendo-se necessária a regulamentação de tal previsão constitucional, 

pessoas portadoras de deficiência física impetraram o Mandado de Injunção (MI) nº 

448/RS, julgado em setembro de 1994, cujo acórdão fora publicado em junho de 1997, 

sob o argumento de que, por encontrarem-se incapacitadas para o desempenho 

normal de atividades laborativas, não possuíam meios de subsistência própria e 

familiar, e a CRFB/88 não havia explicitado as condições em que o direito 

constitucional constante do art. 203, inciso V, deveria ser exercido. 
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Assim, o referido MI nº 448/RS foi julgado procedente em parte, reconhecendo-

se a omissão morosa do Congresso Nacional: 

 

Mandado de injunção. Exclusão do INSS da relação processual. Falta de 
regulamentação do inciso V do artigo 203 da Constituição. Mora do 
Congresso Nacional. Deferimento, em parte, do mandado de injunção, para 
reconhecer a mora do Congresso Nacional, dando-se a este ciência para que 
seja regulamentado o inciso V do artigo 203 da Constituição Federal. (MI 448, 
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MOREIRA 
ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 05/09/1994, DJ 06-06-1997 PP-24871 
EMENT VOL-01872-01 PP-00001). (BRASIL, 1994) 

 

 Em obediência a este julgado, fora editado o Decreto nº 1.330, de 8 de 

dezembro de 1994, regulamentando a LOAS, esta que, publicada em 7 de dezembro 

de 1993, não definira de imediato o critério econômico para concessão do BPC, 

oportunidade em que o Decreto mencionado, regulamentando-a, passou a prever que, 

considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a 

família cuja renda mensal per capita seja inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo 

(BRASIL, 1993). 

 Atribuir um critério econômico objetivo para concessão do BPC busca garantir 

a homogeneidade na concessão do benefício, atribuindo-se isonomia e 

impessoalidade, parâmetros estes de igualdade constitucional. Contudo, este é o 

grande cerne que se busca refletir: assegura-se o telos constitucional ao analisar a 

condição de miserabilidade do requerente do BPC com base num cálculo matemático 

cuja renda per capita do grupo familiar deva ser inferior a ¼ (um quarto) do salário 

mínimo vigente, independente das suas condições socioeconômicas e pessoais 

peculiares? Ou seja, sem a realização de uma perícia social pormenorizada, com 

vistas a verificar a situação concreta que lhes acomete? 

 Por tal razão, pouco tempo após sua publicação, mais especificamente em 

agosto de 1998, a LOAS teve a constitucionalidade de tal critério econômico 
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questionada na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 1.232/DF, oportunidade 

em que fora julgada improcedente, por maioria, tendo o Ministro Redator Nelson Jobim 

entendido que cabe à legislação atribuir os meios comprobatórios de condições 

econômicas que permitam a concessão do BPC, nos seguintes termos: 

 

[...] Compete à lei dispor a forma da comprovação. Se a legislação resolver 
criar outros mecanismos de comprovação, é problema da própria lei. O gozo 
do benefício depende de comprovar na forma da lei, e esta entendeu de 
comprovar dessa forma. Portanto não há interpretação conforme possível 
porque, mesmo que se interprete assim, não se trata de autonomia de direito 
algum, pois depende da existência da lei, da definição. (BRASIL, 1998). 

 

 Importante apontar o voto do Ministro Relator Ilmar Galvão nesta ação judicial, 

o qual enalteceu a impossibilidade de vislumbrar-se inconstitucionalidade no 

dispositivo art. 20, §3º, da LOAS, porém, ressaltou que numa dada situação específica 

dever-se-ia compreender se esta seria a única forma suscetível de enquadrar a 

situação de incapacidade econômica do candidato ao benefício, considerando que em 

caso de resposta negativa, grande parte dos destinatários restaria prejudicada, o que 

justificaria atribuir à norma cuja constitucionalidade restou questionada outra 

alternativa que não limitasse a comprovação da condição de miserabilidade do grupo 

familiar daquele que requer o benefício (BRASIL, 1998). 

 Por outro lado, o Ministro Sepúlveda Pertence, ao redigir o seu voto, entendeu 

constitucional o dispositivo questionado, todavia, no mesmo sentido do que fora 

exposto pelo Min. Rel. Ilmar Galvão, apontou que deve o legislador indicar outras 

situações caracterizadoras da vulnerabilidade econômica do candidato ao benefício 

assistencial, com a finalidade de completar a efetivação do programa normativo de 

Assistência Social consagrado pela CRFB/88, porém, apesar de tal colocação, não 

considerou o dispositivo inconstitucional, embora tenha levantado o seguinte 

questionamento: “Haverá, aí, inconstitucionalidade por omissão de outras hipóteses? 
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A meu ver, certamente sim, mas isso não encontrará remédio nesta ação direta” 

(BRASIL, 1998). 

 O fato é que a esta época já fazia-se possível vislumbrar-se o reflexo que a 

objetividade conferida ao critério concessório, de natureza econômica, do BPC, iria 

gerar sobre a grande maioria dos requerentes do benefício, os quais, possivelmente, 

não enquadrar-se-iam neste, o que não significaria necessariamente a inexistência de 

atendimento à condição de miserabilidade, uma vez que as situações peculiares de 

cada um não seriam apreciadas. 

O julgamento da ADI 1.232/DF não encerrou a controvérsia inerente ao tema, 

principalmente nas instâncias inferiores no âmbito dos casos concretos, de tal forma 

que, nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, a “inventividade hermenêutica passou 

a ficar cada vez mais apurada, tendo em vista a necessidade de se escapar dos 

comandos impostos pela jurisprudência do STF” (BRASIL, 2013), sendo diversos os 

critérios que passaram a ser utilizados pelos juízes e turmas recursais para análise da 

vulnerabilidade econômica. 

 No ano de 2013, o STF apreciou a Reclamação nº 4.374/PE, a qual fora 

ajuizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ao rebater decisão da Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco (TRPE), a qual deferiu 

BPC, embora tivesse o grupo familiar do requerente renda per capita superior a ¼ (um 

quarto) do salário mínimo, por entender que, o critério objetivo pode ser afastado, se 

possíveis forem outros meios comprobatórios de hipossuficiência econômica. 

 A TRPE fundamentou, ainda, tal decisão, com base na extinta Súmula 11 da 

Turma Nacional de Uniformização (TNU), segundo a qual “a renda mensal, per capita, 

familiar, superior a ¼ (um quarto) do salário mínimo não impede a concessão do 
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benefício assistencial previsto no art. 20, § 3º da Lei nº. 8.742 de 1993, desde que 

comprovada, por outros meios, a miserabilidade do postulante” (BRASIL, 2004). 

 Nesta oportunidade, o STF, enquanto guardião da ordem constitucional, 

entendeu pela possibilidade de reinterpretar a CRFB/88 através da jurisdição 

constitucional exercida no âmbito da Reclamação nº 4.374/PE, uma vez que o objetivo 

maior é proteger a ordem jurídica (BRASIL, 2013). Assim, numa espécie de 

autocorreção do seu entendimento acerca da constitucionalidade do art. 20, §3º, da 

LOAS, exerceu novo juízo e declarou a inconstitucionalidade parcial, julgando 

improcedente a Reclamação apresentada pelo INSS. 

 Enalteça-se trecho do voto do Ministro Relator Gilmar Mendes, em que explicita 

o avanço da Suprema Corte no que toca à garantia dos direitos fundamentais sociais, 

especificamente, da Assistência Social, diante de situações de flagrante omissão 

inconstitucional: 

 

[...] O fato é que, hoje, o Supremo Tribunal Federal, muito provavelmente, não 
tomaria a mesma decisão que foi proferida, em 1998, na ADI 1.232. A 
jurisprudência atual supera, em diversos aspectos, os entendimentos naquela 
época adotados pelo Tribunal quanto ao tratamento da omissão 
inconstitucional. A Corte tem avançado substancialmente nos últimos anos, 
principalmente a partir do advento da Lei n.° 9.868/99, cujo art. 27 abre um 
leque extenso de possibilidades de soluções diferenciadas para os mais 
variados casos de omissão inconstitucional. [...] Portanto, além do já 
constatado estado de omissão inconstitucional, estado este que é originário 
em relação à edição da LOAS em 1993 (uma inconstitucionalidade originária, 
portanto), hoje se pode verificar também a inconstitucionalidade 
(superveniente) do próprio critério definido pelo § 3º do art. 20 da LOAS. 
Trata-se de uma inconstitucionalidade que é resultado de um processo de 
inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, 
econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos 
patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros 
benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro). [...] (STF - Rcl: 
4374/PE, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 18/04/2013, 
Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-173 
DIVULG 03-09-2013 PUBLIC 04-09-2013). (BRASIL, 2013). 

 

 É pertinente ressaltar que, em seu voto, o Ministro ressaltou o significativo ideal 

democrático advindo da CRFB/88, a qual fora aprovada num cenário socioeconômico 
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bastante desfavorável à população, marcada pelo crescente estado de miserabilidade, 

o qual impulsionou as lutas pela superação das desigualdades sociais, em prol da 

garantia dos direitos fundamentais sociais, uma vez que a pobreza e a miséria, riscos 

sociais abordados no primeiro capítulo, ainda eram uma realidade bastante presente 

enquanto “a chamada ‘década perdida’ de 1980 contribuiu certamente para agravar 

os problemas sociais, com o aumento do contingente de pobres e miseráveis e da 

própria desigualdade” (BRASIL, 2013). 

 Nesse contexto, uma vez que a declaração de inconstitucionalidade do art. 20, 

§3º, da LOAS, não pôs fim à controvérsia acerca do requisito econômico de concessão 

do BPC, aguçou-se a ressignificação hermenêutica dos intérpretes da CRFB/88 

acerca do telos constitucional intrínseco à Assistência Social, quando outros aspectos 

passaram a ser considerados pela jurisprudência, conforme será abordado a seguir. 

 

4.2 PECULIARIDADES NO CÁLCULO DA RENDA PER CAPITA DO GRUPO 

FAMILIAR NA JURISPRUDÊNCIA 

 

Após revisar o seu próprio entendimento acerca da matéria nos autos da RCL 

4374/PE, o STF declarou a inconstitucionalidade parcial do dispositivo questionado, 

porém, o grande problema é que, não pronunciando a nulidade, permitiu que o INSS 

continuasse aplicando-o na análise dos requerimentos administrativos de concessão 

do BPC, muito embora faça-se plenamente possível que uma decisão na seara 

administrativa se relacione com a aplicação dos direitos fundamentais, sem ofendê-

los (SOUZA, 2018), mesmo porque “em cada caso específico, deve haver uma 

aferição de como o direito fundamental é atingido” (SOUZA, 2018, p. 128). 
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Neste sentido, cabe ao Poder Judiciário o papel de guardião das garantias 

sociais respaldadas na judicialização do benefício, através de uma ressignificação do 

critério econômico deste, resultando em diversas peculiaridades no cálculo da renda 

per capita do grupo familiar. Sobre isto: 

[...] a judicialização da política se apresenta, entre nós, como uma derivação 
da vontade do constituinte, ao mobilizar o médium do direito como recurso da 
sua engenharia a fim de tornar viável a sua concepção de constituição como 
obra aberta. (VIANNA, 2008, p.10). 

 

Conforme preleciona Souza (2018, p. 132), ao abordar a interferência das 

decisões judiciárias no âmbito de proteção aos direitos fundamentais, “quanto maior 

a interferência no direito fundamental, maior a confiança na capacidade decisória 

judicial e menor na administrativa, o que influenciará a formação do grau de 

confiança”. 

O papel do STF, no entanto, consiste em interpretar o ordenamento jurídico 

assegurando a coerência entre o campo jurídico e o campo social (ARAÚJO, 2013), 

uma vez que “a interpretação jurídica tradicional, segundo a qual a atividade do 

magistrado se resume a mero aplicador da lei, não consegue dar conta de todas as 

questões colocadas por uma sociedade pluralista e diversificada como a nossa” 

(ARAUJO, 2013, p. 31). 

O fato é que patamares econômicos precisaram ser utilizados enquanto 

critérios de concessão do BPC, sendo certo que critérios de outros benefícios 

assistenciais passaram a ser aplicados, por analogia, na concessão judicial do BPC. 

Pautado em outras legislações, o critério da renda per capita familiar inferior a 

½ salário mínimo passou a ser referenciado como critério econômico avaliativo da 

situação de vulnerabilidade dos requerentes do BPC, no âmbito judicial, uma vez que 

definidor de estado de miserabilidade para fins de concessão de outros benefícios 

assistenciais. 
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Muito antes do julgamento da RCL 4374/PE, já vigiam diversas legislações 

prevendo o critério de renda per capita inferior a meio salário mínimo para fins de 

concessão de benefícios assistenciais. 

A Lei nº 9.533, de 10 de dezembro de 1997, passou a prever a concessão de 

apoio financeiro do Poder Executivo aos Municípios que instituíssem programas de 

garantia de renda mínima associados à ações socioeducativas, de forma que os 

recursos federais seriam destinados exclusivamente às famílias cuja renda familiar 

per capita fosse inferior a meio salário mínimo (BRASIL, 1997). 

No ano de 2001, a Medida Provisória nº 2.140-1/01, convertida na Lei nº 

10.219, de 11 de abril de 2001, criou o Programa Nacional de Renda Mínima vinculada 

à educação, denominado “Bolsa Escola”, o qual instituiu a participação financeira do 

Governo Federal nos programas municipais que asseguravam renda mínima e ações 

socioeducativas.  

Embora não tenha tal legislação fixado o critério econômico concessório deste 

benefício na renda per capita familiar inferior a meio salário mínimo, percebe-se uma 

flexibilidade de tal, se comparado ao que continha na LOAS, uma vez que eram 

beneficiárias as famílias com renda familiar per capita ao valor fixado nacionalmente 

em ato do Poder Executivo para cada exercício correspondente, cuja definição 

correspondia a média dos rendimentos brutos auferidos pela totalidade dos membros 

do grupo familiar, excluídos os provenientes do “Bolsa Escola” (BRASIL, 2001). 

No mesmo sentido, a Lei nº 10.689, de 13 de junho de 2003, a qual criou o 

Programa Nacional de Acesso à Alimentação (PNAA), cujo intuito era direcionar ações 

dirigidas ao combate à fome e à promoção da segurança alimentar e nutricional, 

enquanto garantia da pessoa humana ao acesso à alimentação diária em quantidade 

suficiente e qualidade necessária, estabeleceu que os benefícios do PNAA seriam 
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concedidos às unidades familiares cuja renda per capita correspondesse a valor 

inferior a meio salário mínimo (BRASIL, 2003). 

Uma outra legislação que instituiu benefício assistencial com base na renda 

familiar per capita do beneficiário foi a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, a qual 

criou o Programa Bolsa Família, direcionado a unidades familiares que se 

encontrassem em extrema pobreza, cujas ações correspondem a transferência de 

renda com condicionalidades (BRASIL, 2004). 

Nesse contexto, o critério concessório de benefícios assistenciais equivalente 

a ½ salário mínimo passou a ser o critério objetivo adotado pela jurisprudência pátria, 

para fins de constatação da miserabilidade econômica familiar relativa ao BPC para 

idosos e deficientes, nos termos da LOAS.  

Contudo, não é este, obrigatoriamente, o único critério adotado, de forma que 

outras circunstâncias indicativas do estado de miserabilidade correspondente a cada 

caso concreto também devem ser analisadas, conforme entendimento pacificado do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ), do qual faz-se essencial destacar trecho do voto 

do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho: 

 
A limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser considerada 
a única forma de se comprovar que a pessoa não possui outros meios para 
prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, pois é 
apenas um elemento objetivo para se aferir a necessidade, ou seja, 
presume-se absolutamente a miserabilidade quando comprovada a renda 
per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. (BRASIL, 2009). 

 

 Numa outra situação similar, o STJ entendeu que não lhe caberia rever o 

acórdão contra o qual foi interposto o Recurso Especial (REsp) pelo INSS, uma vez 

que o Tribunal a quo já houvera entendido que estava devidamente comprovado o 

estado de miserabilidade que acometia o grupo familiar da parte agravada, o que 

ensejou a concessão do BPC, e que fazer o contrário exigiria reexame de prova, o 
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que é vedado pela Súmula 7 da própria Corte Superior, conforme denota-se em 

trecho do voto do Ministro Castro Meira: 

 

[...] O Tribunal a quo, com base na análise do conjunto probatório dos 
autos, concluiu que ficou devidamente comprovado o estado de pobreza em 
que vive a família da ora agravada, de modo a ensejar a concessão do 
benefício. 5. Rever a orientação do acórdão recorrido para acolher-se a 
pretensão do recorrente em sentido diametralmente oposto exige análise de 
provas e fatos, o que inviabiliza a realização de tal procedimento pelo STJ, 
no recurso especial, nos termos da Súmula 07/STJ: "A pretensão de 
simples reexame de prova não enseja recurso especial". (BRASIL, 2013). 

 

 Demonstra cautela com a preservação do telos constitucional o STJ quando 

aborda o critério de renda per capita familiar no valor de ¼ do salário mínimo 

enquanto limite mínimo, porém, não suficiente, por si só, para indeferir a concessão 

do BPC, possibilitando a análise de outras circunstâncias indicativas da condição de 

hipossuficiência dos requerentes em cada caso concreto. 

Ressalte-se que, além do STJ, a TNU, antes mesmo do julgamento da RCL 

4374/PE em 2013, também já consagrava o entendimento, em sua Súmula 11, 

embora extinta, de que a renda mensal per capita familiar superior a ¼ do salário 

mínimo não constitui impeditivo para a concessão do BPC a idoso ou deficiente, sendo 

possível a comprovação do estado de miserabilidade do postulante por outros meios.  

No âmbito da concessão judicial do BPC, uma outra peculiaridade inerente ao 

benefício assistencial consta da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto 

do Idoso), segundo a qual, o benefício já concedido a qualquer membro da família 

não deve ser computado para fins do cálculo da renda familiar per capita a que se 

refere a LOAS (BRASIL, 2003). Trata-se da exclusão dos valores provenientes de 

benefício assistencial ou previdenciário recebido por membro idoso, desde que 

fixado no valor mínimo, do cálculo da renda correspondente ao grupo familiar, dada 
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a sua finalidade de fazer frente às necessidades dos que não possuem meios de 

prover a subsistência própria e familiar. 

 Ainda neste sentido, a Turma Nacional de Uniformização (TNU), sob a 

relatoria do Juiz Federal Ronivon de Aragão, no ano de 2010, entendeu possível 

estender tal entendimento, por analogia, à situação em que o benefício percebido 

pelo cônjuge do idoso, de natureza previdenciária e em valor mínimo, poderia ser 

excluído do cálculo da renda per capita do grupo familiar do requerente do BPC, 

dada a finalidade de garantir-se o mínimo existencial digno: 

 

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ESTATUTO DO IDOSO. 
ART. 34, CAPUTE PARÁGRAFO ÚNICO. APLICAÇÃO ANALÓGICA. 
CÔNJUGE QUE PERCEBE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE VALOR 
MÍNIMO. I. O parágrafo único do art. 34 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do 
Idoso) pode ser aplicado por analogia à hipótese em que o benefício 
percebido pelo cônjuge é de natureza previdenciária. II. É intuitivo que assim 
seja, na medida em que a finalidade da legislação especial do idoso é o de 
lhe assegurar uma renda mínima que lhe propicie a existência com dignidade, 
de modo que buscou a lei garantir a reserva deum mínimo de recursos para 
tal fim. III. Precedente desta TNU no Processo nº 2006.83.00.510337-1 (julg. 
29.10.2008).IV. Pedido de Uniformização improvido. (TNU - PEDILEF: 
200870510028148 PR, Relator: JUIZ FEDERAL RONIVON DE ARAGÃO, 
Data de Julgamento: 08/04/2010, Data de Publicação: DJ 25/05/2010). 

 

 Seguindo o mesmo raciocínio, no mesmo ano, a TNU também pacificou o 

entendimento que, por aplicação analógica do art. 34, parágrafo único, do Estatuto do 

Idoso, é possível excluir o benefício previdenciário ou assistencial recebido também 

pelo deficiente que compõe o grupo familiar do requerente do BPC, pelo mesmo 

raciocínio de que a natureza de tal benefício é justamente propiciar a existência 

minimamente digna de quem o requer: 

 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL 
AO IDOSO E AOPORTADOR DE DEFICIÊNCIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA 
DO ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ESTATUTO DO IDOSO. 
EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE VALOR MÍNIMO, 
RECEBIDO POR IDOSO, DO CÁLCULO DA RENDA FAMILIAR. 
POSSIBILIDADE. DECISÃORECORRIDA ALINHADA COM A 
JURISPRUDÊNCIA DESTA TNU. IMPROVIMENTO. 1. Cabe Pedido de 
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Uniformização quando demonstrado que o acórdão recorrido contraria 
jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. 2. A divergência 
suscitada quanto à aplicação analógica do artigo 34,parágrafo único, da Lei 
10.741/2003 já foi dirimida por este Colegiado, que firmou entendimento no 
sentido de que o benefício previdenciário de valor mínimo recebido por idoso 
deve ser excluído do cálculo da renda mensal para fins de concessão de 
benefício assistencial ao idoso e ao portador de deficiência. 3. Pedido de 
Uniformização conhecido e não provido. (TNU - PEDILEF: 200870530012134 
PR, Relator: JUIZ FEDERAL JOSÉ ANTÔNIO SAVARIS, Data de 
Julgamento: 08/02/2010, Data de Publicação: DJ 23/03/2010). 

 

 O fato é que o alcance do entendimento de que não é constitucional utilizar o 

critério de renda per capita inferior a ¼ do salário mínimo para fins de concessão do 

BPC ampliou a averiguação do estado de miserabilidade em cada caso concreto 

levado ao Poder Judiciário, merecendo destaque a Súmula 79 da TNU, a qual definiu 

que tal análise deve ser feita por perícia realizada por assistente social, auto de 

constatação lavrado por oficial de justiça ou, ainda, prova testemunhal (BRASIL, 

2015). 

Contudo, a declaração da inconstitucionalidade do art. 20, §3º, da LOAS, no 

trâmite do controle difuso de constitucionalidade, não tem, portanto, força de submeter 

obediência ao INSS, motivo pelo qual, far-se-á possível cogitar-se reduzir a 

sobrecarga do Poder Judiciário com as demandas referentes à concessão de tal 

benefício assistencial quando o vácuo legislativo sobre este aspecto for suprido. 

Por outro lado, no âmbito das instâncias inferiores, os juízos de primeiro grau, 

ao averiguar o estado de miserabilidade em cada caso concreto, passaram a adotar 

entendimentos próprios acerca da análise dos laudos periciais sociais, fazendo-se 

pertinente analisar o leading case que se segue, julgado na seção judiciária de 

Campina Grande, no Estado da Paraíba. 
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4.2.1 A questão da miserabilidade no leading case nº 0503516-

39.2014.4.05.8201/PB 

 

 No Estado da Paraíba, até julho do presente ano, são 123.226 (cento e vinte e 

três mil duzentos e vinte e seis) usuários do BPC, segundo dados do Portal da 

Transparência do Governo Federal, dentre os quais, 16.978 (dezesseis mil 

novecentos e setenta e oito) usuários são da cidade de Campina Grande. 

 No ano de 2014, o processo nº 0503516-39.2014.4.05.8201/PB tramitou 

perante a 9ª Vara Federal, a qual equivale ao Juizado Especial Federal da Seção 

Judiciária de Campina Grande-PB, no qual o demandante postulava o 

restabelecimento de BPC ao deficiente, por ser portador da patologia enquadrada sob 

a rubrica F72 do Código Internacional de Doenças nº 10 (retardo mental grave), uma 

vez que o INSS, no exercício da autotutela que lhe é inerente, houvera cessado o 

benefício após verificar que a renda per capita do grupo familiar era superior a ¼ do 

salário mínimo vigente. 

 Adentrando à realidade deste grupo familiar, era composto por 4 (quatro) 

pessoas: o requerente, portador de deficiência mental grave, seu genitor, aposentado 

por invalidez no valor mínimo, por ser portador de diversas patologias, dentre elas, 

diabetes, o que lhe ocasionou a amputação de uma perna, sua irmã, beneficiária de 

pensão por morte no valor mínimo, e sua genitora, desprovida de qualquer renda 

mensal.  

 Percebe-se, então, que a renda total do grupo familiar equivalia a 3 (três) 

salários mínimos, somando os benefícios previdenciários do genitor e da irmã do 

demandante com o benefício assistencial deste.  
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 O pedido de restabelecimento do BPC do requerente, no âmbito judicial, 

fundamentou-se na possibilidade de desconsiderar enquanto renda do grupo familiar 

a aposentadoria por invalidez do seu genitor, idoso, por ser no valor mínimo, em 

consonância com o que fora exposto  no item 3.2 deste trabalho, em respeito ao que 

dispõe o art. 34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso, aplicando-se esta exclusão, 

por analogia, à pensão por morte percebida por sua irmã, no valor mínimo, por ser a 

mesma também portadora de esquizofrenia, seguindo o entendimento da TNU, já 

exposto em linhas anteriores. 

 Na fase de instrução probatória, restou consignado pela perícia social que os 

gastos mensais do grupo familiar são superiores à renda percebida, tendo em vista as 

patologias que acometem o demandante, sua irmã e seu genitor, os quais dependem 

totalmente da genitora para praticar todos os atos da vida cotidiana. 

 Embora tenha o laudo da assistente social reiterado o estado de miserabilidade 

que acometia o demandante e o seu grupo familiar, o juízo de primeiro grau julgou 

improcedente o pedido de restabelecimento do BPC, por entender que: 

 

[...] A parte autora goza de uma qualidade de vida superior à vivenciada pela 
maioria população brasileira, na medida em que reside em uma casa limpa e 
bem conservada [...] embora possa, a princípio, ser qualificada como “pobre” 
(a chamada Classe E), absolutamente não está entre os miseráveis, grupo 
de pessoas visado pelo constituinte e pelo legislador ordinário ao instituírem 
o benefício assistencial em tela. (BRASIL, 2015). 

 

 Faz-se pertinente enaltecer um dos fundamentos do magistrado ao considerar, 

para fins de averiguação da miserabilidade do demandante, quando considera ser a 

casa deste limpa e bem conservada, o que torna pertinente uma reflexão acerca dos 

critérios valorativos utilizados pelo Poder Judiciário, dada a flexibilização judicial para 

averiguação da pobreza, risco social que fundamenta a concessão do BPC, face ao 
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que já se pacificara na jurisprudência acerca do critério de ¼ do salário mínimo 

excessivamente restritivo. 

Questão pertinente para reflexão no leading case em comento é: há telos 

constitucional na apreciação da concessão judicial do BPC ao avaliar-se a condição 

de miserabilidade de um requerente do BPC, dentre outros parâmetros, por ter sua 

residência limpa e bem conservada?  

Pautado nesta premissa, a Turma Recursal do Estado da Paraíba reformou a 

decisão do juízo a quo, pois embora não tenha desconsiderado a pensão por morte 

percebida por sua irmã deficiente do cálculo do grupo familiar, mas tão somente o 

benefício previdenciário percebido por seu genitor, considerou presente o estado de 

miserabilidade do demandante, e respaldado o acórdão no critério de renda per capita 

familiar inferior a ½ do salário mínimo vigente, além de considerar as condições 

peculiares do caso concreto, apontadas no laudo da perícia social, as quais 

demonstravam outras circunstâncias indicativas da miserabilidade (BRASIL, 2016). 

Enalteça-se, assim, que ao ter-se pacificado na jurisprudência, que não se deve 

limitar o valor da renda per capita do grupo familiar enquanto único meio 

comprobatório do estado de miserabilidade, abre-se espaço para apreciação de 

outras circunstâncias demonstrativas, pretendendo-se, assim, resguardar o direito 

fundamental à subsistência humana minimamente digna.  

Nas palavras de Sarlet e Zockun (2019, p. 125):  

 

Mesmo que não se possa adentrar em detalhes, firma-se posição no sentido 
de que o objeto e conteúdo do mínimo existencial, compreendido também 
como direito e garantia fundamental, haverá de guardar sintonia com uma 
compreensão constitucionalmente adequada do direito à vida e da dignidade 
da pessoa humana como princípio constitucional fundamental. 
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Nesse contexto, é certo que embora não haja previsão expressa na CRFB/88 

acerca da garantia ao mínimo existencial, tem-se a Assistência Social enquanto direito 

fundamental social que engloba dimensões do direito fundamental social que deve 

amparar, uma vez que a CRFB/88 deve ser interpretada enquanto instrumento de 

segurança e garantia do direito à existir com dignidade.  

 

4.3 A INTERFERÊNCIA DA ADPF 662/20 NO CRITÉRIO ECONÔMICO PARA FINS 

DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA EM TEMPOS 

DE PANDEMIA DO COVID-19 

 

 Após quase 7 (sete) anos sem uma resposta legislativa adequada à declaração 

de inconstitucionalidade do disposto no art. 20, §3º, da LOAS, pelo STF, permitindo, 

portanto, vácuo legislativo acerca do critério econômico para concessão do BPC ao 

idoso e ao deficiente, foi publicada no ano em curso a Lei nº 13.981, de 23 de março 

de 2020, a qual alterou a Lei nº 8.742/93 (LOAS), elevando o limite de renda familiar 

per capita para fins de concessão do BPC, passando a considerar-se incapaz de 

prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal 

per capita seja inferior a ½ (meio) salário-mínimo (BRASIL, 2020), em consonância 

com toda a jurisprudência que já vinha sendo construída neste sentido.  

Tal legislação correspondia ao Projeto de Lei do Senado nº 55, de 1996, 

equivalente ao Projeto de Lei nº 3.055, de 1997, na Câmara dos Deputados, o qual 

houvera sido totalmente vetado pelo então Presidente da República, cujo veto fora 

totalmente rejeitado pelo Congresso Nacional, passando, então, a vigorar a Lei nº 

13.981/20 na data da sua publicação. 
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 Ressalte-se que, à época da publicação da Lei nº 13.981/20, o Brasil foi 

gravemente atingido pela pandemia do COVID-19, ainda em crescente expansão no 

país, uma vez que até o momento não cessara a propagação do coronavírus, a qual 

agravou problemas governamentais já deflagrados, com grande chance de colapso 

no sistema público de saúde. 

O fato é que “no Brasil, o começo de 2020 já se apresentava desolador, em razão 

das crises política e econômica enfrentadas pelo país. Ao final do primeiro trimestre, 

o COVID-19 surgiu para agravar este cenário, com a instalação de uma crise sanitária” 

(ROMBALDI, 2020, p. 1). 

Não satisfeito com a publicação da mencionada legislação neste cenário de 

pandemia, o Presidente da República ingressou com a Ação de Descumprimento de 

Preceito Fundamental (ADPF) nº 662/20 no dia imediatamente posterior à publicação 

da Lei nº 13.981/20, sendo um dos seus principais fundamentos o impacto financeiro 

por vir nos próximos anos, advindos da alteração do principal critério normativo do que 

se considera miserabilidade para fins de concessão do BPC, uma vez que tal benefício 

não poderia ser expandido sem correspondente fonte de custeio, em consonância 

com a CRFB/88. 

 O Ministro Relator Gilmar Mendes deferiu medida cautelar, nos autos da ADPF 

nº 662, recebendo-a, inclusive, como ADI, com vistas à declaração de 

inconstitucionalidade do novo critério econômico trazido ao BPC, suspendendo a 

eficácia do art. 20, §3º, da Lei nº 8.742/93, no que tange à redação trazida pela Lei nº 

13.981/20.  

 Em seu voto, o Ministro Relator expôs que o STF precisa zelar pela adequação 

constitucional das medidas extremas em combate aos impactos econômicos advindos 

da pandemia do COVID-19, ressaltando a necessidade do Poder Executivo Federal 
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empenhar-se na aprovação dos benefícios sociais de caráter temporário aptos a 

amenizar tais efeitos econômicos negativos, reputando como positivo adotar-se, no 

momento, apenas medidas emergenciais temporárias que não guardem caráter 

definitivo, fazendo-se pertinente colacionar trechos do seu voto: 

 

[...] Isso porque a majoração do Benefício de Prestação Continuada não 
consubstancia medida emergencial e temporária voltada ao enfrentamento 
do contexto de calamidade da COVID-19. Ao contrário de outros benefícios 
emergenciais, a majoração do BPC nos termos propostos tem caráter 
permanente, ou seja, trata-se de uma expansão definitiva do benefício, que 
sequer está condicionada ao período de crise. [...] Assim, por todo exposto 
acima, compreendo que o período emergencial não constitui motivo suficiente 
para se afastar a exigência constitucional da correspondente fonte de custeio 
para ampliação de benefício assistencial, sobretudo por se tratar de proposta 
de majoração permanente da prestação continuada. (BRASIL, 2020). 

 

 Ressaltou, ainda, o estudo econômico constante da ADPF, feito pelo 

especialista Marcos Mendes, segundo o qual os custos advindos de tal alteração 

legislativa corresponderiam, em média, a R$ 20 bilhões de reais por ano aos cofres 

públicos, de forma que a ampliação permanente do BPC exponencializaria a proteção 

da dívida pública nacional nos anos seguintes (BRASIL, 2020).  

 Logo após a decisão que deferiu a cautelar nos autos da ADPF nº 662/20, foi 

publicada nova legislação, qual seja, a Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, trazendo 

“nova” alteração à Lei nº 8.742/93, ao dispor sobre parâmetros adicionais de 

caracterização da situação de vulnerabilidade social para fins de elegibilidade ao BPC, 

estabelecendo também medidas excepcionais de proteção social a serem adotadas 

durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da 

pandemia do COVID-19. 

 Neste sentido, a nova Lei nº 13.982/20 alterou a LOAS para retornar ao texto 

anterior do art. 20, §3º, considerando incapaz de prover a manutenção da pessoa com 

deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja igual ou inferior a ¼ 
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(um quarto) do salário mínimo, entretanto, impondo um limite de validade de tal 

critério, até 31 de dezembro de 2020.  

 É salutar enaltecer que a lei teve um trecho vetado, o qual corresponderia ao 

inciso II do §3º do art. 20, definindo que, a partir de 1º de janeiro de 2021, o patamar 

para enquadramento em situação de vulnerabilidade econômica seria elevado à renda 

per capita familiar igual ou inferior a ½ (meio) salário mínimo.  

Nas razões do veto, o Presidente da República expôs que tal previsão violaria 

as regras do art. 113 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), 

segundo o qual, a proposição legislativa que altera despesa obrigatória deve 

acompanhar estudo acerca do seu impacto orçamentário e financeiro, além de 

contrariar os artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no mesmo sentido, e 

o art. 116 da Lei 13.898, de 11 de novembro de 2019, a qual dispõe sobre as diretrizes 

para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2020.  

O Presidente argumentou, ainda, que o dispositivo contrariaria o interesse 

público ao não permitir determinação de critérios para a adequada focalização do 

benefício, o que pode gerar uma interpretação equivocada de que pretendeu-se 

priorizar a análise das circunstâncias peculiares de cada requerente (BRASIL, 2020). 

Em suma, a Lei nº 13.982/20, além de não estabelecer os critérios econômicos 

que serão utilizados para fins de caracterização de miserabilidade do idoso ou 

deficiente requerentes do BPC, também devolveu, até 31 de dezembro de 2020, o 

critério de renda per capita igual ou inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo, já 

declarado inconstitucional pelo STF, no âmbito da RCL 4374/PE, no ano de 2013, 

retornando, assim, à situação anteriormente existente, em que os casos concretos 

continuam a ser apreciados individualmente, avaliadas as circunstâncias de cada 

requerente. 
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O fato é que, após instalada a crise advinda da pandemia, apenas restou mais 

fácil visualizar-se a desigualdade social que assola o país. Neste sentido: 

 

A crise da Covid-19 faz com que o Estado deixe evidente a desigualdade 
social que já estava às margens da sociedade desde a implementação da 
Constituição Federal de 1988. A emergência da crise traz para o centro as 
periferias marginais existentes no país, elevando a desigualdade, pois, a 
pandemia deixa nítido que a pobreza amplifica a gravidade da confirmação 
da doença. (DANTAS; BERNARDI, 2020, p. 567).  

 

No que pese a discussão acerca do suporte prestado pelo Governo Federal no 

âmbito da Assistência Social, em tempos de pandemia, é certo que as políticas 

públicas assistenciais possuem extrema relevância, uma vez que o público mais 

vulnerável economicamente fora fortemente atingido pela crise sanitária, passando a 

depender essencialmente do Sistema Único de Saúde (SUS) e das medidas 

econômicas emergenciais oferecidas. 

Fazem parte deste público os candidatos à beneficiários do BPC, os quais 

tiveram uma rápida expectativa de flexibilidade do critério concessório econômico do 

benefício assistencial, o qual não perdurou em razão da promulgação da nova Lei nº 

13.982/20. 

Pertinente ressaltar que, especificamente no que tange ao deficiente, “durante a 

pandemia da COVID-19, com o agravamento de situações de vulnerabilidade social, 

a pessoa com deficiência também sente essas dificuldades que são ampliadas por 

questões de saúde relativas a cada patologia” (DANTAS; BERNARDI, 2020, p. 570), 

de forma que: 

O aumento da vulnerabilidade causado por questões sociais e econômicas 
da própria pandemia, maximizam-se em relação à pessoa com deficiência, 
quando há uma equação entre valores relativos inerente à vida humana. A 
bem da verdade, o que temos no cenário atual é uma possível permissão de 
flexibilização da dignidade humana, com posturas que podem levar a eugenia 
social das pessoas com deficiência. (DANTAS; BERNARDI, 2020, 571). 

 



107 
 

 Ainda, os mesmos autores destacam a importância de enaltecer a pessoa com 

deficiência enquanto mais frágil à vulnerabilidade, pois além das questões patológicas 

que já lhe são inerentes, considerar-se-á também os aspectos informacionais e 

pertinentes à própria pandemia, fazendo-se pertinente refletir sobre a preocupação 

inevitável de que o país, após passada a pandemia, possivelmente assolar-se-á pelo 

retrocesso social e legislativo no que tange à desigualdade social destes (DANTAS; 

BERNARDI, 2020). 

Afinal, “diante de situações como essa, tudo fica pequeno, pois o futuro mostra-

se aberto, incerto e imprevisível, um cenário onde o medo iguala a todos na 

fragilidade, estranhamento vulneráveis diante dos riscos a que estão sujeitos” 

(BERNARDI; FRANÇA, 2020, p. 610), mesmo porque nenhuma esfera governamental 

estava preparada para uma situação equiparada a Guerra Mundial, cujo pesadelo 

traduz-se em vidas ceifadas (BERNARDI; FRANÇA, 2020). 

 

4.4 O DEVER DA ESTRITA LEGALIDADE VERSUS REALIDADE SOCIAL: COMO 

ASSEGURAR O TELOS CONSTITUCIONAL NA AVERIGUAÇÃO DO ESTADO DE 

MISERABILIDADE PARA FINS DE CONCESSÃO DO BPC? 

 

Um consenso advindo do entendimento do STF, na própria ADI 1232/DF, 

advém da necessidade de superar a visualização da pobreza a partir da avaliação de 

rendimentos: 

Precisamos agora estender o tema da desigualdade para além da área 
equivocadamente limitada da renda per capita; ela deve se ampliar até a 
atração fatal e recíproca entre pobreza e vulnerabilidade social, corrupção, 
acumulação de perigos, assim como humilhação e negação da dignidade; ou 
seja, até os fatores que moldam as atitudes e a conduta e que são 
responsáveis pela integração [...] de grupos, fatores que depressa crescem 
em volume e importância na era da informação globalizada. (BAUMAN, 2013 
p. 3). 
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 Conforme discutido no primeiro capítulo deste trabalho, o instrumento de 

mediação apto a amenizar os efeitos da exclusão social encontra respaldo nos 

programas direcionados à proteção social, através das políticas públicas 

assistencialistas, não sendo minimamente digno à humanidade desconsiderar os 

aspectos peculiares intrínsecos à realidade de cada indivíduo reconhecidamente 

pobre. 

Foi neste sentido que a CRFB/88, ao permitir a interferência do Poder Judiciário 

na atuação do Poder Público, viabilizou, por constituir obra aberta, enquadrar-se 

enquanto garantiste. Sob esta ótica, “se recursarmos a qualificação garantiste, 

nenhuma linha pode ser traçada entre “constituição e governo constitucional”. [...] Ou 

nós aderimos ao garantisme ou a distinção entre constituição e governo constitucional 

realmente se torna sem significado” (SARTORI, 1962, p. 863, tradução livre).  

 

O garantisme mencionado guarda relação direta com a correspondência que 
deve haver entre a teoria constitucional e a aplicação dela, o que impõe a 
aptidão da Carta Constitucional a cumprir o projeto ao qual se propôs, 
observando o desrespeito a este no desaparecimento do telos constitucional, 
garantindo, assim, os propósitos básicos do constitucionalismo. (MAIOR; 
CADÉ; SOUZA; 2020, p. 119). 

 

Cinge-se que a CRFB/88 e a legislação infraconstitucional que trata das 

diretrizes de assistência social não eximem a população da responsabilidade de 

participar das políticas assistencialistas, inclusive porque através desta intervenção 

social, a democracia tende a se fortalecer. Entretanto, enalteça-se que, a sociedade 

espera dos poderes públicos uma submissão ao texto constitucional, principalmente 

no que diz respeito às normas que protegem as garantias e os direitos fundamentais, 

dada a posição hierárquica que ocupa face à legislação ordinária, exigindo desta a 

devida correlação material com os mandamentos consagrados na CRFB/88. 

Neste sentido, Bonavides (2003, p. 92, apud SERAU JUNIOR, 2019, p. 208): 
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As Constituições se fizeram desenvolvidas, volumosas, inchadas, em 
consequência principalmente das seguintes causas: a preocupação de dotar 
certos institutos de proteção eficaz, o sentimento de que a rigidez 
constitucional é anteparo ao exercício discricionário da autoridade, o anseio 
de conferir estabilidade ao direito legislado sobre determinadas matérias [...]. 

 

Não é o vácuo legislativo acerca do critério econômico de concessão do BPC 

desde o julgamento da RCL 4374/PE, nem o fato de ter a Lei nº 13.982/20 retornado 

ao art. 20, §3º, da LOAS, o mesmo parâmetro anteriormente declarado 

inconstitucional pelo STF que inovaram na contramão das políticas assistencialistas 

direcionadas aos mais vulneráveis.  

Há que se lembrar que, num passado muito próximo, o texto originário da 

proposta de Reforma da Previdência advinda da EC nº 103/19, mais precisamente, 

contido na Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 6/2019, significou verdadeiro 

retrocesso no que toca à constitucionalização do direito previdenciário, em diversos 

aspectos, tendo tentado alcançar também a Assistência Social, no que toca à 

concessão do BPC, passando a prever o que o doutrinador Serau Junior (2019) 

denomina neoconstitucionalismo às avessas: 

 

Essa constitucionalização às avessas ou neoconstitucionalismo às avessas 
corresponderia a um fenômeno em que certos requisitos ou critérios para 
concessão de benefícios previdenciários e assistenciais seriam inseridos no 
texto da própria Constituição Federal. O neoconstitucionalismo é 
caracterizado ou definido como a expansão do conteúdo constitucional. [...] 
Esse movimento possui como escopo dar dignidade constitucional a certos 
temas, em um sentido único de expansão dos direitos fundamentais. (SERAU 
JUNIOR, 2019, p. 208). 

 

 O grande cerne é que, no sentido inverso do que se pode denominar 

neoconstitucionalismo, a contemporaneidade presencia um cenário de 

contrarreformas (BEHRING, 2008), podendo-se destacar a PEC 6/2019, enquanto 

ação contrarreformista empreendida recentemente, a qual, inicialmente, pretendia 

elevar a idade para concessão do BPC de 65 para 70 anos, além de criar, para os 
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idosos entre 60 e 69 anos, a redução do valor mensal do BPC, para R$ 400,00 

(quatrocentos) reais, de forma que só seria possível o BPC no valor de 1 salário 

mínimo mensal ao completar os 70 anos de idade. 

 Dentro do que se entende como retrocesso social, no âmbito dos direitos 

previdenciários, a partir da EC nº 103/19, constata-se uma política pública de des-

previdência, a qual pretende expressar a mobilização do INSS (toda sua estrutura 

administrativa) e da AGU (Procuradoria Federal Especializada do INSS) no intuito de 

diminuição dos benefícios previdenciários e do alcance da proteção social (SERAU 

JUNIOR, 2019). 

 No que tange à discussão acerca da adequação da averiguação do estado de 

miserabilidade para fins de concessão do BPC, face ao que dispõe a nova Lei nº 

13.982/20, faz-se essencial refletir sobre o dever ser normativo, de um lado, e o ser 

da realidade social, de outro, cuja contraposição não pode considerar irrelevante o 

telos constitucional de amparar o mais vulnerável economicamente. 

 Pautados na relevância de discutir sobre as decisões judiciais que 

implementam regras positivas ou por elas se orientam, assiste razão aos 

doutrinadores Maia Filho e Wirth (2019, p. 103) ao mencionarem que: 

 

Uma questão ou uma dúvida metodológica que amiúde assalta os juristas em 
geral e os julgadores em particular – mas apenas os que se dispõem a discutir 
os pressupostos morais e as premissas éticas de sua ciência – é a que se 
manifesta na aparente perplexidade sobre o que fazer, quando se está diante 
de um paradigma jurídico, de uma lei escrita ou de um precedente judicial, 
aplicável a um caso, mas contém orientação inadequada ou injusta. 

  

 Se por um lado, faz-se aparentemente mais prático submeter-se o julgador ao 

que lhe é apontado pelo ditado do paradigma, sem aprofundar-se em críticas 

axiológicas, e por outro, reveste-se de ousadia a iniciativa de questionar o paradigma, 
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é possível pautar-se numa posição intermediária entre os dois extremos (MAIA FILHO; 

WIRTH, 2019). 

 Conforme preleciona o Professor Ricardo Luís Lorenzeti (2009, p. 33 apud 

MAIA FILHO; WIRTH, 2019, p. 104), “o excessivo apego às regras – justiça formal – 

pode levar a injustiças graves, o que aconselha que se transcendam as regras, sem 

saber, contudo, exatamente, o que existe para além delas e como trabalhar com 

princípios e valores”. 

 É neste sentido que os precedentes judiciais exercem importante influência na 

garantia dos direitos fundamentais sociais, posto que, do contrário, apegar-se ao 

dever ser normativo consagrado pela legislação escrita poderia refutar numa falsa 

ideia de que as legislações antigas são intocáveis e perfeitas à proteção social, o que 

permite a conclusão de que interpretar a legislação pura, sem esmiuçar o direito 

fundamental que a embasou, significaria impugnar a hermenêutica em conformidade 

com a realidade social dos mais vulneráveis. 

 Schuster (2019, p. 234) bem expressa a atenção necessária que se deve ter à 

ao “ser” da realidade social, nem sempre compatível com o dever ser normativo, ao 

mencionar “a nossa preocupação é com o Poder Judiciário, quando se transforma 

num instrumento do positivismo, reproduzindo as incoerências do legislador e, por 

vezes, deixando o direito – que não cabe na lei – ainda mais incoerente e mais distante 

do mundo prático”. 

É certo que os aspectos peculiares da vida social exigem análises individuais, 

mesmo porque, na concessão do BPC, a contingência social a qual pretende-se 

proteger ampara o minimamente digno à existência do indivíduo, condição inerente à 

sua dignidade, além de “promover o bem-estar social por meio de mecanismos de 
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redução da miséria, da desigualdade e da exclusão social” (CORREIA; DAMASCENO, 

2017, p.  444-445).  

 

No caso dos direitos sociais, que exigem um dever correlato do Estado, torna-
se indispensável ao aplicador da norma uma especial atenção visando à 
conformação ao caso concreto, a fim de concretizar a pretensão da eficácia 
ínsita à Carta Maior, de forma a garantir a maior efetividade possível (MAIA 
FILHO; WIRTH, 2019, p. 182). 

 

 Afinal, “as leis escritas são, geralmente, adversárias dos direitos humanos, 

porque se apoiam na racionalidade do homem moderno, e não na sua dimensão 

humana e pensante, como ser subjetivo, moral e vivo” (MAIA FILHO, 2017, p. 27), não 

sendo possível ignorar-se a supremacia do ordenamento constitucional.  

Neste sentido, já houvera sido expresso no voto do Ministro Relator Gilmar 

Mendes, nos autos da RCL 4374/PE, ao debater-se a necessidade de análise 

individual de cada requerente do BPC, para fins de pesquisar a veracidade do estado 

de miserabilidade: 

  

O exame dos diversos casos revela um comportamento judicial peculiar, 
porém muito comum. A análise histórica dos modos de raciocínio judiciário 
demonstra que os juízes, quando se deparam com uma situação de 
incompatibilidade entre o que prescreve a lei e o que se lhes apresenta 
como a solução mais justa para o caso, não tergiversam na procura das 
melhores técnicas hermenêuticas para reconstruir os sentidos possíveis do 
texto legal e viabilizar a adoção da justa solução (STF - Rcl: 4374/PE, 
Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 18/04/2013, Tribunal 
Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 
03-09-2013 PUBLIC 04-09-2013). (BRASIL, 2013). 

 

 Trata-se justamente da questão de interpretar-se além do texto constitucional, 

possibilitando o conceito de in dubio pro societate, respeitados os limites semânticos 

da CRFB/88 (SCHUSTER, 2019), mesmo porque não dispondo de um terceiro agente 

imparcial para tocar a ordem constitucional, esta depende do autocomprometimento 
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da sociedade e dos atores políticos e institucionais com a Carta Constitucional 

(VILHENA, 2018). 

  

4.4.1 Afinal, por que “ir além” do texto constitucional? 

 

 Refletir sobre a proteção constitucional acerca do direito à subsistência 

minimamente digna remete ao conceito de vida, diretamente relacionado à existência 

física do indivíduo. O direito à vida é inviolável, e para tanto, a CRFB/88 consagrou 

diversos dispositivos, em seu art. 5º, que buscassem resguardar sua inviolabilidade. 

 Entretanto, cabe aqui ressaltar a dupla acepção dada ao conceito sobre este 

direito, quais sejam: positiva e negativa. Conforme salienta Novelino (2016, p. 315): 

 
Em sua acepção negativa, consiste no direito assegurado a todo e qualquer 
ser humano de permanecer vivo. Trata-se, aqui, de direito de defesa que 
confere ao indivíduo status negativo (em sentido amplo), ou seja, direito à não 
intervenção em sua existência física por parte do Estado e de outros 
particulares. 

 

 Contudo, chamar-se-á atenção para a acepção positiva do direito à vida, 

relacionado com o direito à existência digna, o qual se torna possível quando é 

“assegurado ao indivíduo o acesso a bens e utilidades indispensáveis para uma vida 

em condições minimamente dignas” (NOVELINO, 2016, p. 315).  

 O autor ressalta que: 

 

Essa acepção, no entanto, não se limita à garantia do mínimo existencial, 
atuando também no sentido de assegurar ao indivíduo pretensões de caráter 
material e jurídico. Nesse sentido, impõe aos poderes públicos o dever de 
adotar medidas positivas de proteção da vida [...], de amparo material em 
espécie (CF, art. 203, V). (NOVELINO, 2016, p. 315). 

 

 No contexto atribuído à acepção positiva do direito à vida, impende reconhecer 

que constitui pressuposto para amparar a dignidade da pessoa humana, enquanto 
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fundamento do Estado Democrático de Direito, pelo fato de “não corresponder a um 

dever de inação estatal (uma mera liberalidade pública), já que, além de assegurar a 

existência ou subsistência, é dever do Estado assegurar uma vida digna” (MARTINS, 

2017, p. 814).  

Em consonância com Novelino, Martins (2017, p. 814) salienta os mesmos dois 

pontos de vista acerca do direito à vida: o direito de permanecer vivo e o direito à vida 

digna, sobre os quais realça que “no primeiro aspecto, o Estado tem um dever de não 

fazer, de não interferir em nossas vidas, retirando-as arbitrariamente. No segundo 

aspecto, o Estado tem o dever de fazer, proporcionando a todos um mínimo existencial 

de uma vida digna”. 

Não se pode olvidar que “o conceito de dignidade humana passa a ocupar um 

papel de princípio central, a partir do qual o exercício do poder e mesmo a 

interpretação dos outros direitos estarão vinculados” (VILHENA, 2018, p. 90). 

Em suma, o direito à vida não se trata somente do direito de estar vivo, mas 

sim, do direito a existir de forma minimamente digna. Assim, a inconstitucionalidade 

de determinado comando infraconstitucional é questionada quando restringe ou 

impede o comando constitucional, que sendo norma de eficácia plena, lhe é 

hierarquicamente superior.  

No caso do critério econômico para fins de concessão do BPC, objeto da 

presente pesquisa, a Lei nº 13.982/20 rememorou e trouxe à tona um critério objetivo, 

já declarado inconstitucional pelo STF, ao reinterpretar a CRFB/88, no âmbito da RCL 

4374/PE, de forma que não reconhecer o papel do Poder Judiciário na correção de tal 

aplicabilidade força à concordância de tal retrocesso. 

Permitir ao intérprete refletir acerca da ordem constitucional e “ir além” do seu 

texto escrito significa realçar a supremacia do ordenamento constitucional brasileiro, 
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sem relevar a hermenêutica passível de aplicação à realidade social do indivíduo 

sujeito à miserabilidade. 

É por realçar a essência da letra constitucional que Sartori (1962) aderiu à ideia 

de que a Constituição traduz uma boa palavra, devido aos seus ideais de liberdade e 

justiça, mas também por trazer uma imperatividade à palavra que, advinda da ordem 

constitucional, deve ser mantida, mesmo que a resposta comportamental advinda não 

seja compatível com sua letra. 

Desta feita, resgatar uma releitura acerca do que dispõe o ordenamento 

constitucional contemporâneo, de modo a flexibilizar a aplicação da legislação pura 

em consonância com uma busca do direito fundamental social à subsistência humana 

minimamente digna, pautada na política assistencialista da concessão do BPC, busca 

não somente uma aproximação entre o dever ser normativo e o ser da realidade social 

(BARROSO; BARCELOS, 2003), mas além disso, a supremacia do idealismo 

constitucional.  

Ainda, deve-se agregar “em um país como o Brasil, uma perspectiva do Direito 

que permita a superação da ideologia da desigualdade e a incorporação da cidadania 

da parcela da população deixada à margem da civilização e do consumo” (BARROSO; 

BARCELOS, 2003, p.174), enquanto noção elementar do pós-positivismo. 

Enalteça-se a lembrança que faz Streck (2014) ao salientar que o simples fato 

de superar o positivismo exegético não garante a presença do pós-positivismo. 

É neste sentido que o STF, na missão de possibilitar o Estado Democrático de 

Direito, exerce a jurisdição constitucional, não se esquivando de eventuais falhas na 

efetividade constitucional perante a sociedade (CADÉ, 2019). 

Nesta perspectiva, Streck (2003, p. 281): 

 



116 
 

[...] o Poder Judiciário (entendido aqui como jurisdição constitucional) deve 
ter uma nova inserção no âmbito das relações dos poderes de Estado, 
levando-o a transcender as funções de cheks and balances, mediante uma 
atuação que leve em conta a perspectiva que os valores constitucionais têm 
precedência mesmo contra textos legislativos produzidos por maiorias 
parlamentares (que, a toda evidência, devem obediência à Constituição). 
Assim, é absolutamente correta a tese de Freeman, que entende a 
Constituição como instrumento da soberania democrática que não se limita a 
definir procedimentos para elaborar e aplicar as leis, mas organiza e qualifica 
estes procedimentos ordinários por forma a evitar a usurpação da soberania 
popular por parte de instituições públicas ou privadas. 

 

 Por fim, refletindo acerca do questionamento se “é possível fazer o direito sem 

interpretar?”, faz-se relevante abordar o pensamento de Streck (2014), ao realçar que 

o direito não possibilita respostas adequadas com a CRFB/88 sem embasar-se em 

teorias, de forma que “mesmo que um dispositivo legal esteja formulado na mais 

simples linguagem ordinária, ainda assim a sua interpretação não pode ser feita 

afastada daquilo que se pode chamar de campo jurídico” (STRECK, 2014, p. 35). 
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5. CONCLUSÃO 
 

 Proteger pessoas integrantes de grupos sociais vulneráveis, como o deficiente 

e o idoso em situação de miserabilidade, diz respeito a uma questão social que exige 

do Estado a responsabilidade de garantir a subsistência minimamente digna destas 

pessoas, pautada pela vigência, no cenário constitucional contemporâneo, dos 

direitos fundamentais sociais, dentre os quais, engloba-se a Assistência Social aos 

necessitados. 

 Conforme demonstrado no primeiro capítulo acerca da pobreza que assola o 

país, as diversas formas de desigualdade social advindas de dois fatores sociais, 

quais sejam, distribuição de renda e políticas públicas sociais, manifestam um cenário 

crítico de exclusão social e discriminação daqueles considerados hipossuficientes. 

 Neste sentido, é certo que o conceito de necessitado social, principal 

destinatário das políticas públicas assistencialistas, alinhado ao indivíduo acometido 

por determinada fragilidade inerente à condição física, associada à econômica, exige 

do Estado o papel de garantidor de condições mínimas de subsistência, através da 

implantação de políticas públicas direcionadas à questão da proteção social. 

 Através do estudo acerca da contribuição teórica da autora Sonia Rocha, 

intitulada “Pobreza no Brasil: Afinal, de que se trata?”, fez-se possível compreender 

que a pobreza, enquanto risco social de grande expansão no país e responsável pelo 

estado de miserabilidade de milhares de brasileiros dependentes do suporte estatal 

para uma existência minimamente digna, não resta expressiva somente no que tange 

à pobreza absoluta, marcada pela fome que resulta na subnutrição, correspondendo, 

portanto, ao conjunto de necessidades básicas que permeiam o direito de existir. 

 A partir da abordagem realizada acerca da renda enquanto critério 

caracterizador da pobreza, fez-se possível entender que, seja no âmbito internacional 
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ou nacional, estipular-se uma padronização de valores afasta diversos indivíduos da 

realidade social na qual está inserido, não sendo viável falar-se em proteção 

constitucional à subsistência minimamente digna, posto que a generalização foge da 

análise de realidade concreta de cada um individualmente, bem como, dos grupos 

sociais, sendo justo concordar com a autora Sonia Rocha (2011), quando compreende 

esta abordagem equivocada. 

 Não podem ser negados os reflexos negativos que acometem o indivíduo idoso 

ou deficiente, em situação de miserabilidade, dependentes das políticas públicas 

assistencialistas, posto que, lhe seria tolhido o direito de existir com dignidade, se não 

houvesse intervenção social. 

 A partir do momento que se busca uma análise dos direitos fundamentais 

sociais constantes da CRFB/88, faz-se possível olhar o indivíduo a partir dos 

parâmetros da sua própria existência, não havendo que se afirmar a liberdade 

individual, quando esta encontra-se tolhida pela limitação à existência minimamente 

digna. 

 A criação do BPC no ano de 1993, enquanto política assistencialista aos 

desamparados, refletiu na expectativa de ressignificação de valores sociais aptos à 

proteção da dignidade humana, enquanto objetivo principal do Estado Democrático 

de Direito.  

 Entretanto, não fosse a evolução hermenêutica atribuída ao conceito de 

miserabilidade para fins de concessão do BPC, por parte do intérprete da CRFB/88, 

no âmbito da Suprema Corte, uma vez que não poderia assistir de forma passiva ao 

flagrante desamparo, esta proteção não passaria de mera expectativa, pelo fato de 

que um cálculo matemático, através da apuração da renda do grupo familiar do 
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requerente do benefício, a qual devesse corresponder a 1/4 do salário mínimo, não 

constitui sistemática apta ao fim que se destina. 

E, em consonância com esta reconstrução interpretativa do texto constitucional, 

enquanto não adotada resposta legislativa adequada ao julgado da RCL nº 4.374/PE, 

os parâmetros de enquadramento na situação de “miserabilidade” devem respeitar a 

lógica sistemática, e não interditar a compreensão de novos influxos sociais, não 

constituindo afronta ao direito de subsistência humana digna.  

 O intuito da presente pesquisa foi o de efetuar uma abordagem crítica sobre o 

vácuo legislativo após a declaração de inconstitucionalidade do art. 20, §3º, da LOAS, 

dentro da RCL 4374/PE, no ano de 2013, até o ano em curso, quando, a Lei nº 

13.981/20 tentou majorar o critério econômico concessório do BPC, numa tentativa de 

padronização com o critério já utilizado na concessão de outros benefícios 

assistenciais, porém, após uma pandemia surpreendente e assustadora da COVID-

19, a nova Lei nº 13.982/20 devolveu à LOAS o critério anteriormente considerado 

inconstitucional pelo STF, não permitindo, portanto, o acompanhamento dos influxos 

sociais inerentes à realidade social brasileira dos indivíduos acometidos pela pobreza. 

 Destarte, a demanda social, no que toca à pobreza, exige do ordenamento 

constitucional contemporâneo uma vinculação ao telos constitucional inerente à 

Assistência Social, principalmente no que diz respeito aos idosos e deficientes inaptos 

às atividades laborativas, o que só se torna possível através da recusa ao 

distanciamento entre a estrita legalidade e a realidade vivenciada por estes grupos.  

 Deve-se, portanto, pensar os direitos fundamentais sociais enquanto o dever 

que o Estado tem de trazer eficácia às normas constitucionais, analisando o indivíduo 

exposto à contingência social pobreza enquanto ser subjetivo, cuja situação de 

miserabilidade não pode ser avaliada através de um cálculo matemático, o qual 
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merece atenção e adequação à realidade que lhe acomete dia-a-dia, o que garantiu 

que milhares de idosos e deficientes cuja renda per capita do grupo familiar é superior 

a 1/4 do salário mínimo, tivessem especial análise por parte do Poder Judiciário.  

 Conclui-se que, pensar o contrário equivale a sacrificar a evolução 

hermenêutica da jurisprudência, assim como, a aplicação cega das leis escritas 

resulta num positivismo jurídico avolumado de rigor científico, contudo, que se afasta 

da procura pelo que é justo.  

Afinal, a hermenêutica é filosofia, fazendo-se imprescindível uma reflexão 

acerca do fenômeno que se pretende proteger, antes de aplicar-lhe a lei pura e 

simplesmente. 
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