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RESUMO 

 
A presente monografia tem como objetivo analisar, mediante pesquisa bibliográfica, 
os impactos do Benefício de Prestação Continuada (BPC) na vida dos beneficiários,  
toda a sua trajetória desde o seu surgimento em dezembro de 1993, bem como de 
uma breve retrospectiva histórica relacionada aos fatos que antecederam o seu 
surgimento, as leis e os normativos pertinentes. Aspectos sobre os direitos que 
assistem o público alvo desse benefício, que é a população idosa e as pessoas com 
deficiência, que estão garantidos no Estatuto do Idoso e na Política Nacional para a 
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência também serão analisados. Esse 
trabalho realiza um estudo sobre como os usuários reivindicam seus direitos. Deste 
modo, buscou evidenciar o debate sobre as dificuldades de acesso e os impactos que 
o BPC promove na vida do beneficiário. De início, será feito um estudo sobre a 
conjuntura, os primeiros programas de seguridade social, a pobreza, a questão social, 
os programas de transferências de renda até chegar à discussão da problemática do 
estudo que é o BPC. A pesquisa tem como base os conceitos de Minayo, numa 
perspectiva crítica, a partir de materiais já publicados. 
 

Palavras-chave: Seguridade Social. Assistência Social. Benefício de Prestação 
Continuada. Transferência de renda.  
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ABSTRACT 

 

This monograph aims to analyze, through bibliographic research, the impacts of the 
Continuous Benefit Benefit (BPC), its entire trajectory since its emergence in 
December 1993, as well as a brief historical retrospective related to the events that 
preceded its Emergence. . Aspects about the rights of the target population of this 
benefit, which is the elderly population and people with disabilities, which are 
guaranteed in the Statute of the Elderly and the National Policy for the Integration of 
Persons with Disabilities will also be analyzed. This work performs a study on how 
users claim their rights. In this way, it sought to highlight the debate about the 
difficulties of access and the impacts that the BPC promotes in the life of the 
beneficiary. At the outset, a study will be made of the conjuncture, the first social  
security programs, poverty, the social issue, and income transfer programs until the 
discussion of the problem of the study that is the BPC. The research is based on the 
concepts of Minayo, in a critical perspective, from materials already published. 
 
Keywords: Social Security. Social assistance. Continuous Benefit.Transfer of income. 
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INTRODUÇÃO 

 

Antes de iniciar a discussão sobre os impactos do Benefício de Prestação 

continuada na vida dos beneficiários, é pertinente a discussão sobre pobreza e as 

expressões da “questão social” e o tratamento dado pela intervenção do Estado a 

essas questões sociais ao longo dos anos.  

A pobreza não é algo inédito, ela sempre existiu em todas as sociedades e 

sistemas. A desigualdade entre as massas populares, a disparidade entre rico e pobre, 

é algo antigo e que sempre existiu nos modos de produção e em todos os sistemas 

que antecederam o capitalismo. 

Na atual conjuntura do Brasil, reflexo do atraso histórico na economia e nas 

políticas públicas, existe uma população carente de recursos financeiros, e que muitas 

vezes vive apenas do Benefício Provisório Continuado. Antes da Constituição Federal 

de 1988 esta situação era ainda muito pior.  O BPC se constitui em uma transferência 

de renda garantida pelo art. 203 da Constituição Federal de 1988 e regulamentada 

pelos arts. 20 e 21 da Lei nº 8.742/1993, na Lei Orgânica da Assistência Social 

(LOAS).  

A LOAS acoberta aqueles que se encontram impossibilitados de exercer um 

trabalho que requeira dispêndio de força física e mental. É um benefício de caráter 

assistencial, isto é: não é contributivo, está disponível para quem dele necessitar. O 

BPC garante a assistência básica aos usuários, sendo um benefício da assistência 

social integrado ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS).   

O presente artigo científico tem como objetivo geral a realização de um estudo 

sobre os impactos BPC na vida dos beneficiários e como objetivos específicos 

pesquisar como os beneficiários acessam e obtém conhecimento sobre o benefício, 

identificar como o benefício está sendo utilizado pelo beneficiário e investigar se o 

benefício vem oferecendo mudanças na vida dos beneficiários. Quais os reais 

benefícios que o BPC proporcionará à vida dos beneficiários?  

Assim, esse trabalho trará como discussão os impactos do BPC na vida dos 

seus beneficiários. O BPC será a solução dos problemas financeiros dos idosos, ou 

apenas um paliativo. Como viviam os idosos e os deficientes, para os quais o BPC é 

destinado, antes da implementação desse Benefício? Grande parte da população 

desconhece o benefício, e aqueles que têm conhecimento sobre ele, em sua maioria 
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pensa ser um benefício previdenciário. O benefício é assistencial e abrange a 

população idosa e as pessoas com deficiência. Inicialmente é preciso que os usuários 

avaliem os critérios para se encaixarem no perfil, como por exemplo, o idoso deve ter 

no mínimo 65 anos de idade, e a pessoa com deficiência, que seja provada a sua 

impossibilidade de prover o seu sustento. Enfim, de que forma e quais os reais 

benefícios para esta categoria que tem esse direito? Isto é o que será analisado nesse 

estudo, que a seguir traz um breve histórico das políticas sociais e a assistência social 

no Brasil.    
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1. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA  

 

De início, faz-se necessário uma abordagem sobre o princípio da dignidade da 

pessoa humana, para que se justifique o direito à aposentadoria, uma vez que esse 

direito está intrinsecamente ligado ao trabalho exercido por anos a fio e o trabalho é 

um direito do cidadão. Assim, é preciso compreender o que vem a ser o princípio da 

dignidade da pessoa humana sob a ótica do filósofo Immanuel Kant (2007, p.68), 

como parte do consenso de que a aposentadoria está contemplada e se adéqua no 

bojo deste princípio, mesmo que indiretamente:  

 
A dignidade é o valor de que se reveste tudo aquilo que não tem preço, ou 
seja, não é passível de ser substituído por um equivalente. Dessa forma, a 
dignidade é uma qualidade inerente aos seres humanos enquanto entes 
morais: na medida em que exercem de forma autônoma a sua razão prática, 
os seres humanos constroem distintas personalidades humanas, cada uma 
delas absolutamente individual e insubstituível. Consequentemente, a 
dignidade é totalmente inseparável da autonomia para o exercício da razão 
prática, e é por esse motivo que apenas os seres humanos revestem-se de 
dignidade. 

 

Vale ressaltar que a dignidade não existe apenas onde é reconhecida pelo 

direito, e na medida em que este a reconhece. Contudo, se faz necessário não olvidar 

que o Direito poderá desempenhar papel preponderante na sua proteção e promoção, 

não sendo, dessa forma, completamente sem fundamento que se sustentou até 

mesmo a desnecessidade de um conceito jurídico da dignidade da pessoa humana, 

considerando que se trata do valor próprio, isto é, da natureza do ser humano. 

Destarte, de acordo com o que dispõe a Declaração Universal da ONU, e tendo 

em vista os entendimentos pertinentes em caráter exemplificativo, onde se observa 

que o elemento central da noção de dignidade da pessoa humana parece continuar 

sendo reconduzido e, também, de acordo com a doutrina majoritária e principalmente 

a Kantiana, concentrando-se, portanto, na autonomia e no direito de 

autodeterminação da pessoa1.  

A dignidade da pessoa humana é algo que não se pode prescindir, pois como 

seria então o homem sem a sua dignidade reconhecida? A dignidade é o mais básico 

dos direitos do ser humano. 

 

________________ 
1 – Disponível em:< http://www.publicadireito.com.br/artigos>. Acesso em: 26  set. 2017. 

http://www.publicadireito.com.br/artigos
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De acordo com Comparato (2012, p. 76): 

 

A dignidade da pessoa não consiste apenas no fato de ser ela, 
diferentemente das coisas, um ser considerado e tratado, em si mesmo, como 
um fim em si e nunca como um meio para a consecução de determinado 
resultado. Ela resulta também do fato de que, pela sua vontade racional, só 
a pessoa vive em condições de autonomia, isto é, como ser capaz de guiar-
se pelas leis que ele próprio edita. 
 

A dignidade da pessoa humana pressupõe que o indivíduo que a possui é um 

ser livre, com características individuais próprias e insubstituíveis, e por estas razões 

essa dignidade é assegurada pela Constituição Federal de 1988, e reconhecida por 

tratados internacionais, tais como o Tratado de Versalhes – de 1919, que criou a 

Organização Internacional do Trabalho – OIT, bem como a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, em 1948, que reconhece logo em seu 1º artigo que: “Todos os 

homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e 

consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade”.  

Como se percebe para se conceituar a dignidade da pessoa humana lança-se 

mão de ideias, subjetividade, filosofia, entre outros, não sendo, pois, algo palpável, 

material.  

Segundo Cordeiro (2012, p.63): 

 
O mesmo não possui um conceito constituído por conteúdos estritamente 
objetivos, como em alguns ordenamentos, porém possui, apenas, um mínimo 
de objetividade, para que seja preservada a segurança jurídica e para servir 
de fundamentação de tese com direções contrarias, porém sua definição está 
estabelecida de forma subjetiva, por possui a mesmo, influência filosófica, 
ética, antropológica e política. Como também possui embasamento no direito 
e em valores culturais concernentes a cada localidade ou sociedade. Dentro 
Direito a dignidade da pessoa humana, possui bases religiosas e filosóficas. 
Na religião, há uma fundamentação de que somos constituídos pelo amor de 
Deus, que é a essência desse sentimento, e por sermos sua imagem e 
semelhança, pois somos filhos amados de Deus, e que devemos compartilhar 
este amor divino não somente com os amigos, mas com todos os seres 
humanos. Entretanto na filosofia, contempla-se um, importante e 
imprescindível sentimento que é a “vontade”, a qual somente é encontrada 
nas pessoas consideradas racionais, capazes de reconhecer e de adotar na 
sua vida e nos seus relacionamentos com o outro, condutas, no do mínimo 
essencial para convivência de forma digna.  

 

           Destarte, vários podem ser os conceitos de dignidade da pessoa humana. O 

conceito religioso sobre dignidade da pessoa humana exerceu muita influências na 

formação do conceito sob a ótica do Direito, seguido também das bases filosóficas 

sobre a dignidade da pessoa humana. 

           Segundo Morais (2013, p.123): 
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O principio da dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e moral 
inerente à pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação 
consciente e responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao 
respeito por parte das demais pessoas. 

 

           Sendo assim, é imperativo que o ser humano seja tratado com respeito, 

consideração e de forma isonômica, em consonância com o que apregoa a 

Constituição Federal, de que todos são iguais perante a lei.  

           De acordo com Cordeiro (2012, p.85): 

 
O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana vem na verdade dizer o que é 
o “respeito ao outro”, isto é, o que é ético e moral para que o ser humano 
possa ter uma existência social pautada na harmonia, justiça e na legitimação 
dos direitos que garantem uma convivência pacífica entre os cidadãos.  
 

A dignidade da pessoa humana encontra-se elencado na Constituição Federal 

de 1988, tornando-o valor fundamental no ordenamento jurídico brasileiro, dando 

assim, valores como igualdade, fraternidade, liberdade, segurança e propriedade. 

   Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 

Direito e tem como fundamentos: 

I - a soberania; 

II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV – Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 

  Compreende-se que o conceito da dignidade da pessoa humana é em sua mais 

singela essência, entretanto, extremamente complexo, desenvolvido numa 

diversidade de valores existentes na sociedade. 

  Segundo Sarlet (2012, p.62) ao conceituar a dignidade da pessoa humana: 

 

Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e 
distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito 
e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, 
neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que 
asseguram a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho 
degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições 
existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e 
promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da 
própria existência e da vida em comunhão com os demais seres 
humanos. 

 



11 
 

 Observa-se no artigo 5º da Carta Maior, essas garantias constitucionais, onde 

preserva o sistema protetivo de liberdade, como um modo de concretização dos direito 

individuais, cumprindo ao judiciário,  ser o instrumento de defesa dos direitos 

fundamentais protegendo o cidadão dos desmandos arbitrários do Estado. 

  Os direitos do homem surgiram ao longo do tempo diante da necessidade de 

proteção às características físicas e psicológicas, assim como afirma Bobbio (2012, 

p.5): 

Os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos 
históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizados 
por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e 
nascidos de forma gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez 
por todas. 
 

Desde que a dignidade humana recebeu a proteção constitucional, tornou-se 

inaceitável qualquer abuso à pessoa, por menor que seja essa violação. Entretanto, 

infelizmente, desrespeitos são cometidos e esses direitos são violados ainda, na 

atualidade. O direito ao trabalho e, posteriormente, à aposentadoria torna o cidadão 

valorizado, dando-lhe dignidade. O cidadão não poderia ser desprezado depois de 

sua fase produtiva de trabalho.  

 A Constituição Federal de 1988 é o grande marco jurídico dos direitos humanos 

no Brasil. Ela trouxe mudanças substantivas do ponto de vista dos direitos humano 

em relação à história constitucional do país, o que parece ter sido uma consequência 

natural do contexto histórico vivido pela Constituinte, que teve a tarefa de suplantar o 

regime de exceção que perdurou por quase vinte anos, assegurando, também, os 

direitos fundamentais. 

           De acordo com Paulo e Alexandrino (2014, p. 37): As características dos 

direitos fundamentais são: 

 Imprescritibilidade (os direitos fundamentais não desaparecem pelo 
decurso do tempo); 

 Inalienabilidade (não há possibilidade de transferência dos direitos 
fundamentais a outrem); 

 Irrenunciabilidade (em regra, os direitos fundamentais não podem ser 
objeto de renúncia); 

 Inviolabilidade (impossibilidade de sua não observância por 
disposições infraconstitucionais ou por atos das autoridades 
públicas); 

 Universalidade (devem abranger todos os indivíduos, 
independentemente de sua nacionalidade, sexo, raça, credo ou 
convicção político-filosófica); 

 Interdependência (as várias previsões constitucionais, apesar de 
autônomas, possuem diversas intersecções para atingirem suas 
finalidades; assim, a liberdade de locomoção está intimamente ligada 
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à garantia do habeas corpus, bem como à previsão de prisão 
somente por flagrante delito ou por ordem da autoridade judicial); 

 Complementaridade (os direitos fundamentais não devem ser 
interpretados isoladamente, mas sim de forma conjunta com a 
finalidade de alcançar os objetivos previstos pelo legislador 
constituinte); 

 Relatividade ou limitabilidade (os direitos fundamentais não têm 
natureza absoluta). 
 

O artigo primeiro da Carta Magna, ao relacionar os fundamentos do Estado 

brasileiro, positiva, no inciso III, a dignidade da pessoa humana, o que já seria 

suficiente para provocar uma verdadeira “mudança”, do ponto de vista jurídico. 

No artigo III, ao relacionar os objetivos fundamentais do Estado brasileiro, a 

Constituição preocupa-se em afirmar a dignidade da pessoa humana, pois “todos os 

objetivos estão relacionados com a busca da dignidade da pessoa humana”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A SEGURIDADE SOCIAL NO MUNDO  
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           A necessidade do homem de sentir-se seguro o acompanha desde os 

primórdios. A proteção social é essencial para o ser humano. Corrêa (2009, p. 87) 

afirma: 

As primeiras manifestações do homem em relação à proteção social datam 
da Grécia e Roma antigas. Caracterizavam-se por meio de instituições de 
cunho mutualista que tinham o objetivo de prestar assistência aos seus 
membros, mediante contribuição, de modo a se ajudarem, em caso de 
necessidade, uma espécie de clube fechado, uma autoproteção. Por 
exemplo, a família romana, por meio do pater familias, tinha a obrigação de 
prestar assistência aos servos e parceiros comerciais. Pater familias (plural: 
patres familias) era o mais elevado estatuto familiar (status familiae) na Roma 
Antiga, sempre uma posição masculina. O termo é Latim e significa, 
literalmente, "pai da família". O uso do termo no sentido de orientação 
masculina da organização social aparece pela primeira vez entre os hebreus 
no século IV para qualificar o líder de uma sociedade judaica; o termo seria 
originário do grego/helenístico para denominar um líder de comunidade. Do 
termo deriva-se a palavra pátria. Pátria relaciona-se ao conceito de país, do 
italiano paese. 
 
 

           Ainda, segundo Corrêa, na Europa, no período medieval, criaram algumas 

corporações profissionais com vista à administração de fundos, dando forma e 

consistência a seguros sociais para seus membros: 

 

Em 1601, na Inglaterra, foi editada a Lei dos Pobres (Poor Relief Act), 
tornando-se um marco da criação da assistência social, que regulamentou a 
instituição de auxílios e socorros públicos aos carentes. Fundamentado nesta 
lei, o carente tinha o direito de ser auxiliado pelo distrito. Os juízes da 
Comarca tinham o poder de lançar imposto de caridade, que seria pago por 
todos os ocupantes e usuários de terras, e nomear inspetores em cada um 
dos distritos, com o propósito de receber e aplicar o montante arrecadado.  
 
 

           Uma emenda ao “Poor Relief Act” – 1662 – ato do Parlamento Inglês, tratou da 

fixação e da remoção de pessoas nos diversos distritos do território inglês. De fato, foi 

um ato que vinculava os súditos do Reino a seus distritos de origem. Desse modo, o 

“Ato de proteção e redenção dos pobres do Reino”, também conhecido como “lei de 

colonização” ou como “lei da colonização e da remoção”. Tinha como objetivo 

estabelecer o distrito ao qual uma pessoa pertencia, isto é, o lugar onde ela se 

estabelecera primeiramente e qual era o governante responsável por ela (CORRÊA, 

2009). 

Desta forma ficava claro que se ela passasse por alguma dificuldade era o seu 

distrito que deveria ampará-la. É de particular interesse o fato de que, pela primeira 

vez, um documento oficial de comprovação de domicílio foi instituído.  
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Assim, depois de 1662, se alguém pretendia deixar seu distrito original, 

mudando-se ou apenas viajando para outro lugar, era necessário que levasse consigo 

o seu certificado de estabelecimento, que garantia que seu distrito de origem arcaria 

com as despesas de retorno a partir do distrito hóspede, no caso de ser necessário 

algum tipo de assistência ao “estrangeiro”.  

Segundo Corrêa (2009, p.91): 

 
Como os governantes dos distritos relutavam muito em fornecer tais 
certificados, as pessoas quase sempre se conformavam em ficar onde já 
estavam. De certa forma, os procedimentos modernos de passaportes e 
vistos para viajantes internacionais parecem ter nascido aí. Para a 
seguridade, trata-se, apenas, de cuidar de seus próprios pobres. Os pobres 
do vizinho, que deles cuide o próprio vizinho. Para os governantes, uma forma 
de controlar sua gente e as entradas e saídas de seu território. Na Alemanha, 
Otto Von Bismark instituiu uma série de seguros sociais destinados aos 
trabalhadores. Assim, em 1883, foi criado o seguro-doença obrigatório para 
os trabalhadores da indústria, custeado por contribuições dos empregados, 
empregadores e do Estado. Em 1884, criou-se o seguro de acidente de 
trabalho com o custeio a cargo dos empregadores. Já em 1889, foi instituído 
o seguro de invalidez e velhice, custeado pelos trabalhadores, empregadores 
e Estado. Insta registrar que as leis instituídas por Bismark, que criaram os 
seguros sociais, foram pioneiras para a criação da previdência social no 
mundo. O modelo de custeio empregador – empregado – Estado é o que 
inspirou aquele que se usa hoje em nosso País. 
 
 

Segundo Corrêa (2009, p. 91): “Os seguros criados por Bismark pretendiam 

evitar as tensões sociais existentes entre os trabalhadores, mediante movimentos 

socialistas com a crise industrial. Outorgar direitos era melhor que tê-los tomados”.  

Segundo Tambouri (2012, p. 29), referindo-se à Bismarck: 

 
Assim, cabe à Alemanha do ultraconservador Otto Bismarck, príncipe da 
Prússia (1815-1898), o mérito de inaugurar o Welfare State ou o Estado de 
Previdência, através da promulgação dos primeiros seguros sociais 
obrigatórios, cobrindo a doença (1883), os acidentes de trabalho (1884), a 
invalidez e velhice (1889), a parte de legislação mais específica sobre 
condições de trabalho (1889-91). 
 
 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, já previa a proteção 

previdenciária.  No seu art. 85 determinava que:  

 
Todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a 
sua família saúde e bem estar social, inclusive alimentação, vestuário, 
habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, o direito à 
segurança no caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou 
outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de 
seu controle.  
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A Organização Internacional do Trabalho (OIT), criada em 1919, em sua 

convenção nº 102, aprovada em Genebra em 1952, traduzia os anseios e propósitos 

na área da proteção social, para os povos de muitos países que a integram. Pela sua 

importância, transcrevemos, na íntegra:  

 
Seguridade Social é a proteção que a sociedade proporciona a seus 
membros, mediante uma série de medidas públicas contra as privações 
econômicas e sociais que de outra forma, derivam do desaparecimento ou 
em forte redução de sua subsistência como consequência de enfermidade, 
maternidade, acidente de trabalho ou enfermidade profissional, desemprego, 
invalidez, velhice, e também a proteção em forma de assistência médica e 
ajuda às famílias com filhos (CORRÊA, 2009). 
 
 

Portanto, foi a partir da convenção nº 102 da Organização Internacional do 

Trabalho – OIT, que a preocupação internacional sobre Seguridade Social foi 

intensificada culminando com os modernos sistemas de seguros sociais hoje 

praticados no mundo. 

    De acordo com Moreno (2013, p. 74), pode-se dividir a evolução da Previdência 

Social em três momentos significantes: 

 
a) o plano de previdência aos acidentes do trabalho inaugurado por Otto Von 
Bismarck, em 1883, até o término da I Grande Guerra Mundial; 
b) do tratado de Versalhes até o término da II Guerra Mundial, em 1945; e, 
finalmente, 
c) e, finalmente, o terceiro período, que se estende até o presente momento.  

 

O Chanceler Otto Von Bismarck é considerado por muitos, como o pai da 

Previdência Social, por ter editado a lei de seguros sociais em 1883. A partir de então, 

foram instituídos o seguro contra acidente do trabalho, o seguro doença e o seguro 

invalidez e por velhice. Segundo ele: 

 
Entendemos ser de nosso dever imperial pedir de novo ao Reichstag que tome 
a peito a sorte dos operários. Nós poderíamos encarar com uma satisfação 
muito mais completa todas as obras que nosso governo pôde até agora 
realizar, com a ajuda visível de Deus, se pudéssemos ter a certeza de legar à 
Pátria uma garantia nova e durável, que assegure paz interna e desse aos que 
sofrem a assistência a que têm direito. É nesse sentido que está sendo 
preparado um projeto de lei sobre o seguro dos operários contra os acidentes 
do trabalho. Esse projeto será completo por outro, cujo fim será organizar, de 
modo uniforme, as caixas de socorro para o caso de moléstia. Porém, também 
aqueles que a idade, a invalidez tornaram incapazes de prover ao ganho 
quotidiano, têm direito a maior solicitude do que a que lhe tem, até aqui, dado 
a sociedade. Achar meios e modos de tornar efetiva esse solicitude é, 
certamente, tarefa difícil mas, ao mesmo tempo, uma das mais elevadas e um 
estado fundado sobre bases morais da vida cristã. 
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    Portanto, nota-se na citação acima o objetivo de Bismarck em ampliar o 

alcance de proteção previdenciária aos trabalhadores, com o propósito de "por mais 

caro que pareça o seguro social, é menos grave que as consequências de uma 

revolução".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DA SEGURIDADE SOCIAL NO BRASIL 
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3.1 CONCEITO 

 

O conceito de Seguridade Social como ideia organizadora da proteção social 

no Brasil, configura-se como uma das mais expressivas novidades do texto 

constitucional de 1988. A Constituição Federal de 1988  tornou ampla a cobertura do 

sistema previdenciário e facilitou o acesso aos benefícios para os trabalhadores rurais, 

além do mais reconheceu a Assistência Social como política pública não contributiva 

que opera tanto serviços como benefícios monetários, e consolidou a universalização 

do atendimento à saúde por meio da criação do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Assim, a Seguridade Social, fundamenta-se em um elenco de políticas com 

característica universal1.  

Todavia, além de ampliação da abrangência de cada uma das políticas públicas 

no âmbito da Seguridade Social, a importância do tratamento constitucional neste 

campo ocorre em virtude de representar a implementação das bases para um amplo 

sistema de proteção social no Brasil.  

            A Seguridade Social tem com alvo garantir proteção social por meio da 

Assistência Social, Previdência Social e no direito à Saúde. A proteção social e seu 

respectivo custeio podem ser ampliados, nos termos do artigo 194, parágrafo único, 

da Constituição Federal, em decorrência das mudanças sociais e econômicas 

proporcionadoras de novas necessidades. 

           O conceito de Seguridade Social está firmado pelo art. 194 da Constituição 

Federal “conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 

sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e a 

assistência social”. 

           Destarte, esse dever constitucional imposto aos Poderes Públicos e à 

sociedade demonstra que a solidariedade é fundamento da Seguridade Social, sendo, 

portanto, seu alicerce. 

           O conceito de Seguridade Social é abrangente, amplo, universal, destinado a 

todos quanto dela necessitem, desde que exista  previsão na  lei sobre  determinada  

_______________________      

Delgado et. al.(2009). Disponível em:<http//:repositório.ipea.gov.br/bitstream_seguridade_social>. 
Acesso em: 28 ago. 2017. 

 

contingência a ser coberta. Assim, Seguridade Social é gênero do qual são espécies 

a Previdência Social, a Assistência Social e a Saúde (FRATTINE, 2010). 
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           De acordo com Frattine (2010, p. 115): 

 
A Seguridade Social passa a ser atuante quando o indivíduo não tem 
condições de prover seu sustento ou de sua família, em razão de 
desemprego, doença, invalidez ou de outra causa, prevista como risco a ser 
coberto. Se for segurado da Previdência Social, uma das espécies do gênero 
Seguridade Social, a proteção social será efetiva na forma de pagamento do 
benefício correspondente à contingência-necessidade que o atingiu. Terá, 
ainda, direito a serviços de assistência à saúde. Se não for segurado de 
nenhum regime previdenciário e se preencher os requisitos legais, terá direito 
a benefícios assistenciais e direito a assistência à saúde. 
 
 

           Portanto, a Seguridade Social se apóia no tripé Assistência Social, Previdência 

Social e Saúde, institutos autônomos e disciplinados pela Constituição Federal. 

Aqui, faz-se necessário tecer algum comentário sobre a Assistência Social, já 

que faz parte desse tripé: a institucionalização da Assistência social com a CF 88 

proporcionou mudanças no âmbito dos direitos. Integrada ao sistema de Seguridade 

Social, a Assistência Social dá um salto expressivo para romper com predominância 

de práticas assistencialistas de benemerência e subordinação aos interesses 

econômicos da burguesia brasileira que tem marcado a sua trajetória. Porém, seu 

processo de construção como Política Pública de direito vem se construindo em um 

longo e estreito percurso caracterizado por avanços e retrocessos. 

A partir da Constituição Federal de 1988 tem início uma discussão sobre nova 

política democrática, que requer novas práticas sociais, nova ideologia política, desta 

feita, no âmbito do direito, que deve atuar junto à população necessitada e vítima da 

falta de políticas públicas sociais, das redes de proteção e de inclusão social, 

dignidade humana e cidadania, sendo a Loas uma delas. 

De acordo com Faleiros (2012, p.6): 

 
A LOAS – Lei Orgânica de Assistência Social, de nº 8.742, de 7 de dezembro 
de 1993, dispõe sobre a organização da assistência social. É o instrumento 
legal que regulamenta os pressupostos constitucionais, ou seja, aquilo que 
está escrito na Constituição Federal, nos seus Artigos 203 e 204, que definem 
e garantem os direitos à assistência social. A LOAS institui serviços, 
benefícios, programas e projetos destinados ao enfrentamento da pobreza e 
da exclusão social dos segmentos mais vulnerabilizados. 
 

A Assistência Social apresenta-se não contributiva para garantir os mínimos 

sociais a fim de atender às necessidades básicas daqueles em situação de 

vulnerabilidade social com o objetivo de uma universalização dos direitos sociais como 

se refere o artigo segundo da LOAS:  
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A Assistência social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, 
visando ao enfrentamento da pobreza, a garantia dos mínimos sociais ao 
provimento de condições para atender contingências sociais e à 
universalização dos direitos sociais. (BRASIL, 2015). 

 

           A Assistência Social realiza um papel imprescindível no que se refere às 

questões da pobreza, pois enfrenta os problemas decorrentes dessa pobreza 

realizando ações para garantir os mínimos sociais que são de direito. De igual modo, 

a Seguridade Social é também imprescindível para a sociedade. 

           A Seguridade Social tem por objetivo básico manter a normalidade social, 

tendo como base o primado do trabalho, bem estar e justiça social (MARTINS, 2012, 

p, 46).  

           Referindo-se a isto, Leite (2013, p.51) conceitua Seguridade Social como:                     

“conjunto de medidas com as quais o Estado, agente da sociedade, procura atender 

à necessidade que o ser humano tem de segurança na adversidade, e de tranquilidade 

quanto ao dia de amanhã”  

De acordo com Yasbec (2009, p. 10): 

 
A Constituição federal em vigência no país desde 1998 (Capítulo II, artigos 
194 a 204) e a Lei Orgânica da Assistência social – LOAS (1993) trouxeram 
a questão para um campo novo: o campo da Seguridade social e da Proteção 
Social Pública, “campo dos direitos, da universalização dos acessos e a 
responsabilidade estatal, iniciando um processo que tem como horizonte 
torná-la visível como política e direito dos que dela necessitarem. Sem dúvida 
um avanço, ao permitir que a assistência social, assim posta, transite do 
assistencialismo clientelista para o campo de defesa e atenção dos interesses 
dos segmentos mais empobrecidos da sociedade”. 

  

A LOAS inaugurou uma nova era para a Assistência Social enquanto Política 

pública de seguridade, dever do Estado e direito do cidadão, mediante um sistema de 

gestão participativo e descentralizado, cujo eixo é posto na criação do Conselho 

Nacional de Assistência Social – CNAS. 

Entre as competências do CNAS estão: Aprovar a Política Nacional de 

Assistência Social; normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza 

pública e privada; estabelecer procedimentos para a concessão de registro e 

certificados a entidades beneficentes de Assistência Social; apreciar a proposta 

orçamentária. Aprovar critérios de transferência de recursos para os Estados, 

Municípios e Distrito Federal; convocar ordinariamente, a cada quatro anos, a 

Conferência Nacional de Assistência Social. 



20 
 

Enfim, a Assistência Social tem ainda um caminho a percorrer enquanto política 

orientada pelo reconhecimento de direitos e provisão de necessidades sociais, que 

encaminham para promoção da igualdade e combate à pobreza. A LOAS é um direito 

com fundamentação Constitucional, e sendo assim, tem que ser respeitada e seguida. 

           De acordo com Martins (2012, p. 113): 

 
 Seguridade Social é um conjunto de princípios, de regras e de instituições 
destinado a estabelecer um sistema de proteção social aos indivíduos contra 
contingências que os impeçam de prover as suas necessidades pessoais 
básicas e de suas famílias, integrado por ações de iniciativa dos poderes 
Públicos e da sociedade, visando assegurar os direitos relativos à saúde, à 
previdência e à Assistência Social. 
É, portanto, bastante ampla a Seguridade Social, podendo até mesmo 
confundir-se com um programa de governo ou política social. Na verdade, a 
pessoa tem que assegurar sua necessidade primeiramente e, apenas quando 
não puder suportá-la, é que subsidiariamente irá aparecer a Seguridade 
Social para ajudá-lo. 
 
 

           Portanto, a Seguridade Social é um instituto de suma importância para a 

sociedade, representando segurança e possibilidade de uma vida digna para quem 

dela necessita. 

 

3.2 HISTÓRICO 

 

           A seguridade Social brasileira, segundo Mário Frattine (2010), apresenta os 

seguintes fatos dignos de registros: 

 

 1543 - Fundada a Santa Casa de Misericórdia de Santos, por 
Brás Cubas, visando à entrega das prestações assistenciais. 
Paralelamente, também é criado plano de pensão para seus 
empregados sendo estendido às Santas Casas de Misericórdia 
do Rio de Janeiro e de Salvador, abrangendo ainda os 
empregados das Ordens Terceiras e outras que mantinham 
hospitais, asilos, orfanatos e casas de amparo a seus associados 
e também para os desvalidos. 

 1793 – O príncipe Regente D. João VI aprova no dia 23 de 
setembro o Plano dos Oficiais da Marinha que vigorou por mais 
de cem anos e assegurava pagamento de pensão por mais de 
cem anos e pagamento de pensão de meio soldo às viúvas e 
filhas dos oficiais falecidos. Tinha custeio mediante o desconto 
de um dia de vencimento, o qual passava a confundir-se com 
Fazenda Real. 

 1824 – Constituição Imperial, nesta o único artigo que sita a 
matéria é o Artigo 179, em que preconiza a constituição dos 
socorros públicos. Para muitos doutrinadores aqui é marco inicial 
da Seguridade Social no Brasil. 

 1835 - (MONGERAL) Em janeiro é expedido decreto que aprovou 
os Estatutos do Montepio da Economia dos Servidores do 
Estado, sendo a primeira entidade de previdência privada; Este 
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sistema é anterior à lei austríaca, de 1845, e a lei alemã de 
1883.Previa um sistema de mutualismo (sistema por meio do qual 
várias pessoas se associam e vão se cotizando para a cobertura 
de certos riscos, mediante a repartição dos encargos com todo o 
grupo). Contendo a maior parte dos dispositivos jurídicos 
securitários existentes nas modernas legislações e foi concebido 
muito antes da Lei Eloy Chaves. 

 1850 – O código comercial desta época já previa em seu artigo 
79 que “os acidentes imprevistos e inculpados que impedirem aos 
prepostos o exercício de suas funções não interromperão o 
vencimento de seu salário, contanto que a inabilitação não 
exceda três meses”. Primeiro precedente do atual benefício 
previdenciário de auxilio doença acidentário, previsto no artigo 19 
da Lei 8.213 de24 de julho de 1991; 

 1860 – Decreto n.º 2.711 de 25/11/1860, regulamentou o 
financiamento de MONTEPIOS e sociedades de socorros 
mútuos; 

 1888 – Lei n.º3.397 de 24/11/1888, tratava das despesas gerais 
da Monarquia para o exercício subsequente e prevê a criação de 
uma caixa de socorros para os trabalhadores das estradas de 
ferro de propriedade do Estado; 

 Nesta época os fundos de pensões eram criados de forma 
individual, ou seja, cada categoria de trabalhador acabava 
criando seu fundo de pensão. Assim houve várias leis que 
regulamentavam cada função, não sendo um sistema único. 

 1889 – Decreto nº 9.212-1, de 26.03.1889 – Cria o montepio 
obrigatório para os empregados do correio. 

 Decreto nº 10.269 de 20.06.1989 – Fundo Especial de Pensões 
para os trabalhadores das oficinas da Impressa Régia. 

 1890 – Decreto n.º 221, de 26.02.1890 dispõe sobre a 
aposentadoria aos trabalhadores da Estrada de Ferro Central do 
Brasil, estendido em 17 de maio a todos os ferroviários do país, 
pelo Decreto 405.13Decreto n.º 942-A, de 31.10.1890 cria o 
Montepio obrigatório dos empregados do Ministério da Fazenda. 

 1891 – Constituição Federal de 1891 – Assegura socorros 
públicos explicitando as calamidades. 

 1919 – Lei n.º 3.724, de 15.01.1919 – Lei do Acidente do 
Trabalho,consagrada a responsabilidade objetiva do 
empregador, ou seja, este é plenamente responsável por 
qualquer dano sofrido pelo trabalhador durante o serviço, 
independente de culpa ou dolo, sendo obrigado em virtude disto 
a indenizar o empregado. 

 1923 – Decreto Legislativo n.º 4.682, de 24 de janeiro de 1923, 
conhecido como Lei Elói Chaves (por isso o dia 24 de janeiro é o 
dia da Previdência Social). 
 
 

           Este decreto criou as caixas de Aposentadorias e Pensões para os 

empregados ferroviários, dando-lhes estabilidade.  Tinha como objetivo amparar o 

trabalhador contra doença, riscos, velhice, invalidez e morte. Cada caixa de pensões 

funcionava segundo normas regimentais próprias. Naquele período foi criado também 

o Conselho Nacional do Trabalho com o Decreto n.º 16.027, que além de questões 

trabalhistas tinha a seu cargo a Previdência Social, cujo controle lhe competia, como 

órgão de recursos das decisões das caixas de pensões: 
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 1934 – Constituição Federal, esta é a primeira constituição que faz 
menção expressa aos direitos previdenciários: 

Art. 121, §1º. A legislação do trabalho observará os seguintes preceitos,além 
de outros que colimem melhorar as condições do trabalhador: 
[...] 
h – Assistência médica e sanitária ao trabalhador e à gestante, e instituição 
de previdência, mediante contribuição igual da União, o empregador e do 
empregado, a favor da velhice, da invalidez, da maternidade e nos casos de 
acidente de trabalho ou de morte. 

 

           No período de 1930 a 1940, as caixas de pensões transformam-se em Institutos 

de Aposentadoria e pensões, que tinham forma jurídica de autarquia federal e função 

de efetivar o controle financeiro, administrativo e diretivo. Estes institutos agrupavam 

os trabalhadores de acordo com as suas respectivas categorias profissionais, 

conseguindo ampliar o numero de alcançados e uma progressiva homogeneização 

dos direitos previdenciários. A questão de discriminação foi atenuada entre os 

trabalhadores com a criação dos institutos, substituindo o modelo de proteção 

previdenciária por empresa. Assim esta situação fática gerou diferenças de tratamento 

previdenciário, embora os benefícios fossem os mesmos, alguns institutos davam 

mais aos segurados do que outros, reconhecendo mais direitos e benefícios em 

virtude das interpretações mais liberais e humanas das leis (FRATTINE, 2010). 

           Para alguns doutrinadores a Previdência Social no Brasil pode ser divida em 

períodos, que são os seguintes: 

a) Período da implantação ou formação: tem início com a Lei Eloi Chaves, 
perdurando até o Decreto 20.465 de 01.10.1931 que se constitui no 1º 
sistema amplo de seguros sociais. 
b) Período de expansão: com o aumento dos institutos de aposentadorias e 
pensões por categorias até a LOPS (Lei Orgânica de Previdência Social); 
c) Período da unificação: A LOPS cumpriu o papel de unificar quase todas as 
legislações aplicáveis ao sistema previdenciário, porém esta unificação só foi 
terminada com a Criação do INPS. Em 1976 foi editada a primeira 
Consolidação das Leis de Previdência Social (CLPS – Decreto 72 de 
24.11.1976); 
d) Período da reestruturação: Inicia-se em 1977 com a criação do SINPAS, 
até a promulgação da Constituição Federal de 1988, em 05 de outubro, que 
afirmou o atual sistema de Previdência Social; 
e) Período da Seguridade Social: com o advento da Constituição Federal 
de1988, que implementou o sistema de Seguridade Social, ou seja, 
assistência social, saúde e previdência, o Brasil deixou de ser um Estado-
previdência, que garante apenas proteção aos trabalhadores, para ser um 
Estado de Seguridade Social que garante proteção universal à sua 
população. Tendo como ideia que a Seguridade Social deva garantir o 
mínimo social necessário para a existência digna da pessoa. 
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 ficou elencado alguns 
princípios, os quais serão objeto da análise a seguir (FRATTINE, 2010). 
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            Portanto, como se percebe, a história da evolução da seguridade social no 

Brasil está repleta de períodos e episódios bem característicos de suas respectivas 

épocas, refletindo os anseios pertinentes à época.  

 

3.3 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEGURIDADE SOCIAL 

 

           É conferida ao Poder Público, pela Constituição Federal, no seu artigo 194 a 

devida competência para organizar a Seguridade Social, nos termos da lei, e com 

base nos objetivos elencados. A natureza das disposições dos diversos incisos do 

referido parágrafo único revela que são princípios e não apenas objetivos a serem 

alcançados. 

           São considerados princípios constitucionais em virtude das características da 

generalidade de suas disposições, e porque seu conteúdo relaciona-se com os 

valores que o sistema visa proteger. Fundamentam a ordem jurídica, orientam o 

trabalho de interpretação das normas e, quando caracterizada a omissão da lei, são 

fontes do direito. 

           Segundo Santos (2011): “Estes princípios são setoriais porque só pode ser 

aplicáveis à Seguridade Social, isto é à Previdência Social, Assistência Social e 

Saúde”. 

           Estes princípios contidos no artigo 194 da CF são, também, referidos no 

parágrafo único do artigo 1º da Lei n.º 8.212 de 24 de julho de 1991, assim dispostos: 

a) Universalidade da cobertura e do atendimento; 
b) Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações 
urbanas e rurais; 
c) Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; 
d) Irredutibilidade do valor dos benefícios; 
e) Equidade na forma de participação no custeio; 
f) Princípio da diversidade da base de financiamento; 
g) Caráter democrático e descentralizado da gestão do sistema; 
h) Regra da contrapartida. 

           

           Inegavelmente, estes princípios são fundamentais, imprescindíveis para a 

garantia da seguridade social.  
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4. POLÍTICAS SOCIAIS E A ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL: BREVE 

HISTÓRICO 

           As políticas sociais e a assistência social passaram por profundas mudanças, 

as quais ainda ocorrem até os dias atuais. De acordo com Santos, et al. (2011, p. 1): 

No mundo, o surgimento da Política Social no século XIX, teve um caráter de 
estratégia governamental na regulação do Estado com a Sociedade Civil, 
visando fins econômicos, políticos e sociais. Deu-se no Liberalismo através 
da liberdade de mercado, conhecida como laissezfaire, durante a passagem 
histórica para o Estado Interventor.  
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           No Brasil, até o início dos anos de 1900 não existiam políticas sociais 

propriamente ditas, como força de lei, mas, os governos as utilizavam com 

característica de política governamental (como uma caridade, para conseguir a 

simpatia do povo), como afirma Augusto (2011, p. 45): 

No Brasil, no inicio do século XX o governo utilizava a política social como 

meio de mediação, estratégia para acalmar a população, para tentar 

amenizar os conflitos gerados. A política social era usada para manter a 

ordem social. O governo utilizava essas políticas como uma medida 

governamental, fazendo a população crer que o governo se preocupava com 

as camadas mais pobres da sociedade. Essas medidas consistiam em direito 

a saúde, a implantação de assistência social, consultas medicas, atendimento 

psicossocial, reabilitação, a educação, lazer, trabalho, políticas sociais que 

nada mais eram que um direito, mas que era tratada como se fosse apenas 

mérito do governo em ajudar os menos favorecidos e não obrigação do 

Estado. E nesse contexto capitalista a população ficava feliz com as medidas 

menos repressivas e mais humanas. 

 

           Após a crise econômica de 1929, no ano de 1932, segundo a autora 

supracitada, John Keynes propôs o New Deal, uma espécie de novo acordo, através 

da política do pleno emprego e o investimento do Estado em políticas sociais dando 

maiores condições à população para comprar produtos. Em 1942, com o relatório de 

Beveridge, na Inglaterra, houve uma reformulação do Sistema de Proteção Social que 

foi um grande marco para os países do Capitalismo avançado (AUGUSTO, 2011). 

           Segundo Augusto (2011, p. 47): 

 

 

 A partir dos anos de 1945, a trajetória da política social teve dois pontos 

marcantes; O primeiro, a ditadura Getúlio Vargas e o populismo nacionalista 

e começa aí o período de controle da política. O segundo momento ocorre 

em 1964 no golpe militar até a conclusão da Constituição Federal de 1988. 

Nesses períodos, a política social do Brasil continuava preservando a sua 

essência de caráter emergencial, para que com isso, o governo conseguisse 

manter o controle sobre a sociedade. Manter-se às margens das 

reivindicações, necessidades e pressões da sociedade 
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          Como descrito acima, a políticas sociais no Brasil passaram a ser consideradas 

como políticas públicas a partir da Constituição Federal de 1988. De acordo com 

Cartaxo (2009, p.96): 

 

A assistência social tem sua trajetória histórica, econômica e política, com 
suas diversas formas de existência durante o tempo, pois está inserida no 
cotidiano das diversas formas de ações políticas. Dos anos 30 aos 60, os 
países capitalistas desenvolvidos adotaram o modelo de Estado do Bem 
Estar Social, que fomentava a idéia de que o Estado estava presente na 
economia e poderia intervir na questão social.  
 
 

           Ainda de acordo com Augusto (2011, p.48): 

 

Em 1964 veio o golpe militar e com ele a repressão, anulando todos os 

direitos, individuais, coletivos e políticos. Até o fim da ditadura, em 1985, 

todos os ditadores que passaram pelo poder no Brasil buscavam 

incessantemente silenciar a classe trabalhadora. O Brasil passou por uma 

época de total desprezo pela liberdade, o povo teve seus direitos usurpados 

pelos militares. 

         Desse modo, a economia também foi duramente afetada pelo modelo político 
implantado pelos militares, produzindo o crescimento da pobreza no país. 

           Segundo Cartaxo (2009, p.97): 

 

Em 1970 houve uma nova crise do capital resultante da queda da taxa média 
de lucro, o que causou mudanças no compromisso entre o capital social 
privado e os direitos sociais atendidos pelas políticas sociais para amenizar 

a desigualdade. 

           Diante do exposto acima, o que se percebe é que as políticas públicas e em 

especial a política social sempre dependeram da situação econômica do país, por isso 

podendo ser consideradas políticas vulneráveis aos desejos dos governos. 

De acordo com Augusto (2011, p. 51):  

 

Na década de 90 teve início um processo de desmonte das bases que 

serviram de pilares para os direitos constitucionais. Em virtude do 

desequilíbrio financeiro estatal, foi implementado como solução, uma política 

neoliberal, que prejudicou sensivelmente o novo sistema de proteção social. 

O neoliberalismo tem como orientação de política econômica um Estado 

mínimo, que pouco participa das iniciativas sociais, com vistas a suprimir os 

gastos públicos, como a finalidade de conseguir o equilíbrio financeiro 

público. Em 1990 o então presidente eleito Fernando Collor, no segundo dia 
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como presidente anuncia uma ampla reforma econômica, financeira e 

administrativa o chamado: Plano Brasil mais conhecido como plano Collor. O 

principal objetivo desse plano era combater a inflação, enxugar a máquina 

administrativa do Estado e eliminar o déficit administrativo, para que o país 

conseguisse retornar o crescimento nacional. Esse plano não deu certo. Os 

salários foram achatados, o desemprego cresceu assustadoramente e a 

paralisação de várias atividades econômicas.  

 

 

        Como é perceptível, as questões econômicas no Brasil sempre foram os 

principais entraves para a implementação de uma política pública voltada para a 

efetivação de política social.  

           Como bem afirma Augusto (2011, p. 52): 

No final de 1990 as várias denúncias de corrupção contra Collor levou o povo 

a se revoltar e pedir sua saída, culminando com o seu impeachment. O seu 

sucessor, Itamar Franco, não conseguiu controlar a inflação que chegou a 

níveis insuportáveis. Foi quando surgiu então um novo plano elaborado pelo 

então ministro da fazenda Fernando Henrique Cardoso - O Plano Real, que 

não tinha por objetivos, soluções imediatas, mas a curto e médio prazo. O 

Plano real garantiu a presidência para Fernando Henrique Cardoso em 1994, 

que de início começou uma política de privatização e mais cortes de gastos 

públicos. 

 

 

           Enfim, com todas essas instabilidades políticas e econômicas, as questões 

sociais e de assistência social foram relegadas a um segundo plano.  

Com o fim da ditadura, as reivindicações populares foram crescendo a tal ponto que 

o governo instituiu uma Assembléia Constituinte para a elaboração da Constituição 

Federal de 1988, que trouxe avanços significativos na área da assistência social. 

           Portanto, foi a partir da Constituição Federal de 1988 que a assistência social 

começou a ter destaque, mas, como política pública, a assistência social precisava 

ainda ser mais consolidada, amplificada e melhorada, no que se refere à efetivação 

dos direitos sociais.  

           Atualmente, no entanto, felizmente essa ideia de que o Estado ajudava os 

necessitados já não existe mais. O Estado tem a obrigação de promover e assegurar 

uma política social de acordo com os direitos fundamentais preconizados pela 

Constituição. 
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4.1 A LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL: A ASSISTÊNCIA COMO UM 

DIREITO 

 

Em 1988 foi outorgada a Nova Constituição Federal e apesar do Brasil nunca 

ter vivido um Estado de Bem-Estar Social, o Brasil sinalizou certo avanço com a 

Constituição de 1988, pois o Estado passou a intervir institucionalmente na questão 

social firmando a noção de direitos sociais e regulamentando as políticas publicas. 

Segundo Faleiros (2012, p. 204): 

Nesse contexto, a Constituição se coloca liberal-democrática-universalista, 
expressando as contradições da sociedade brasileira e fazendo conviver as 
políticas estatais com as políticas de mercado nas áreas da saúde, da 
previdência e da assistência social. A Seguridade social, [...] é consagrada 
pela primeira vez no texto constitucional. A saúde e assistência passam a ser 
direito do cidadão e dever do Estado, e a previdência mistura contribuição 
com financiamento estatal. 

Sendo assim, a Assistência Social será tratada agora como Política Social de 

direito dos cidadãos e dever do Estado, incluída na esfera da Seguridade Social junto 

com a Saúde e a Previdência Social. Esta política possui características próprias e 

peculiares, como uma política não contributiva e voltada a quem dela precisa. Isto se 

expressa no artigo 203 da CF / 88: 

Art 203. A Assistência Social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: 
I - A proteção à família, a maternidade, à infância, à adolescência e a velhice; 

                                         II- amparo às crianças e adolescentes carentes; 
                                         III- a promoção de integração ao mercado de trabalho; 

IV- a habitação e a reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e 
promoção de sua integração à vida comunitária; 
V- a garantia de um salário mínimo de beneficio mensal à pessoa portadora 
de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a 
própria manutenção, ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a 
lei. (BRASIL, 2003). 

 

A institucionalização da Assistência social com a CF 88 proporcionou 

mudanças no âmbito dos direitos. Integrada ao sistema de Seguridade Social, a 

Assistência Social dá um salto expressivo para romper com predominância de práticas 

assistencialistas de benemerência e subordinação aos interesses econômicos da 

burguesia brasileira que tem marcado a sua trajetória. Porém, seu processo de 

construção como Política Pública de direito vem se construindo em um longo e estreito 

percurso caracterizado por avanços e retrocessos. 
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A partir da Constituição Federal de 1988 abre-se uma discussão de uma nova 

política democrática que exige novas práticas sociais, com uma nova ideologia 

política, desta vez no âmbito do direito, que deve atuar junto à população 

vulnerabilizada pelas diferentes expressões da questão social, que são desprovidos 

da cobertura das políticas públicas, das redes de proteção e de inclusão social, 

cidadania e dignidade humana. Para consolidar a rede de proteção da Assistência 

social ocorreram outras regulamentações como a Lei Orgânica da Assistência Social 

– LOAS, Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, o Sistema Único da Assistência 

Social – SUAS, entre outras. 

De acordo com Faleiros (2012, p.6): 

 

A LOAS – Lei Orgânica de Assistência Social, de nº 8.742, de 7 de dezembro 
de 1993, dispõe sobre a organização da assistência social. É o instrumento 
legal que regulamenta os pressupostos constitucionais, ou seja, aquilo que 
está escrito na Constituição Federal, nos seus Artigos 203 e 204, que definem 
e garantem os direitos à assistência social. A LOAS institui serviços, 
benefícios, programas e projetos destinados ao enfrentamento da pobreza e 
da exclusão social dos segmentos mais vulnerabilizados. 

 

A Assistência Social apresenta-se não contributiva para garantir os mínimos 

sociais a fim de atender às necessidades básicas daqueles em situação de 

vulnerabilidade social com o objetivo de uma universalização dos direitos sociais como 

se refere o artigo segundo da LOAS:  

 

A Assistência social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, 
visando ao enfrentamento da pobreza, a garantia dos mínimos sociais ao 
provimento de condições para atender contingências sociais e à 
universalização dos direitos sociais. (BRASIL, 2015). 

 
           A Assistência Social realiza um papel imprescindível no que se refere às 

questões da pobreza, pois enfrenta os problemas decorrentes dessa pobreza 

realizando ações para garantir os mínimos sociais que são de direito. 

De acordo com Yasbec (2009, p. 10): 

A Constituição federal em vigência no país desde 1998 (Capítulo II, artigos 
194 a 204) e a Lei Orgânica da Assistência social – LOAS (1993) trouxeram 
a questão para um campo novo: o campo da Seguridade social e da Proteção 
Social Pública, campo dos direitos, da universalização dos acessos e a 
responsabilidade estatal, iniciando um processo que tem como horizonte 
torná-la visível como política e direito dos que dela necessitarem. Sem dúvida 
um avanço, ao permitir que a assistência social, assim posta, transite do 
assistencialismo clientelista para o campo de defesa e atenção dos interesses 
dos segmentos mais empobrecidos da sociedade. 
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A LOAS representa um novo tempo para a Assistência Social enquanto Política 

pública de seguridade, dever do Estado e direito do cidadão, por meio de um sistema 

de gestão participativo e descentralizado, cujo eixo é posto na criação do Conselho 

Nacional de Assistência Social – CNAS. Entre as competências do CNAS estão:  

 

Aprovar a Política Nacional de Assistência Social;  
Normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e 
privada; estabelecer procedimentos para a concessão de registro e 
certificados a entidades beneficentes de Assistência Social;  
Apreciar a proposta orçamentária. Aprovar critérios de transferência de 
recursos para os Estados, Municípios e Distrito Federal; convocar 
ordinariamente, a cada quatro anos, a Conferência Nacional de Assistência 
Social. 
 
 

Enfim, a Assistência Social tem ainda um caminho a percorrer enquanto política 

orientada pelo reconhecimento de direitos e provisão de necessidades sociais, que 

encaminham para promoção da igualdade e combate à pobreza. A LOAS é um direito 

com fundamentação Constitucional, e sendo assim, tem que ser respeitada e seguida. 

 

4.2 O CONTEXTO NEOLIBERAL E A ASSISTÊNCIA SOCIAL: UNIVERSALIDADE 

VERSUS SELETIVIDADE E FOCALIZAÇÃO 

 

           Os programas de Assistência Social não podem ser seletivos, mas 

abrangentes de acordo com as leis pertinentes à Assistência Social. Assim, de acordo 

com Pereira (2011, p. 37): 

 
A assistência social, política de seguridade social e direito reconhecido na 
Constituição de 1988 deve direcionar ações para atendimento das 
necessidades humanas básicas, não devendo selecionar ou focalizar seus 
programas em segmentos específicos e em situação de miséria.  

 

           Todavia, pesquisa efetuada no país, da qual participaram os 27 Conselhos 

Estaduais e 1461 Conselhos Municipais, depois de dez anos de implementação da 

Lei Orgânica de Assistência Social, detectou que existe considerável predomínio de 

atendimento a segmentos específicos, tais como: adolescentes, crianças e idosos, 

demonstrando tendência de especialização de ações e de beneficiários. 

           Sobre a seletividade na assistência social Iamamoto (2013, p.65) afirma: 

Predominam critérios de seletividade no atendimento aos direitos sociais, 
paralelamente a um quadro conjuntural de ajuste fiscal e, em decorrência 
deste, de agravamento das situações de desigualdades sociais e de pobreza. 
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Estas considerações desafiam o exercício profissional do assistente social a 
lutar na perspectiva da universalização dos direitos sociais e exige uma 
formação ética, teórica e política sólida, capaz de atribuir ao profissional as 
condições e competências técnicas e teóricas capazes de lhe situar e de lhe 
permitir atuar em um mundo globalizado que acirra as desigualdades sociais.  

 

           Não obstante o comentário do autor supracitado, o predomínio de atendimento 

a segmentos específicos vem gradativamente diminuindo nos últimos anos, conforme 

se observa na prática. Pois, ao se criar legalmente a assistência social como direito 

de cidadania, a Constituição Federal de 1988 reconheceu e assegurou sua condição 

de política social, que culminou com a necessidade de definição de diretrizes, normas, 

regras e princípios que devem estruturar a sua implementação e, desse modo, 

estabelecer uma política de assistência social igualitária para todos. 

           Até se chegar à materialização da Assistência Social como um do cidadão, é 

necessário cumprir todas estas requisições supracitadas – normas, regras e 

princípios, pois estes são indispensáveis para a concretização dos objetivos 

pretendidos.  

           Segundo Boschetti (2012, p. 5): 

 
As regras, normas e princípios precisam ser compreendidas, assimiladas, 
incorporadas e assumidas pelos sujeitos envolvidos no processo de 
formulação, execução, controle e avaliação em todos os níveis da federação, 
pois as novas diretrizes para organização e gestão da assistência social 
seguem o princípio federativo na organização do Estado brasileiro, 
estabelecido na Carta Magna. Assim, realizar o direito à assistência social 
pressupõe conceber a política social que o implementa, em suas diferentes 
dimensões: quais são seus objetivos, quais são e como devem se estruturar 
os benefícios, serviços, programas e projetos previstos na lei, quem são os 
usuários a quem ela deve se destinar, quais são os requisitos fundamentais 
para estabelecer a relação direitos/deveres e superar o tradicional caráter 
filantrópico atribuído à assistência social.  
 

           A Assistência Social inspira-se no principio da universalidade de suas ações. 

Sobre isto Pereira (2011, p. 39) comenta: 

O princípio da universalização garantido legalmente indica que a assistência 
social deve ser entendida e implementada tendo como horizonte a redução 
das desigualdades sociais. Isto não significa que os direitos assistenciais 
devam ser garantidos a todos, pobres e ricos indiscriminadamente, mas que 
eles devem agir no sentido de buscar a inclusão de cidadãos no universo de 
bens, serviços e direitos que são patrimônio de todos, viabilizando-se 
mediante a vinculação orgânica da assistência social com as demais políticas 
econômicas e sociais.  
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           Como visto, o princípio da universalização tem como objetivo a redução das 

desigualdades sociais, promovendo, dessa forma justiça social e diminuindo as 

disparidades econômicas e sociais gritantes entre as pessoas. 

           De acordo com Rocha e Baltazar Júnior (2009, p. 69): 

 
O princípio da universalidade, o qual também inspira a organização da 
seguridade social, irá adquirir algumas tonalidades específicas na 
previdência, na assistência e na saúde. Quando se cogita da previdência 
social, espécie notoriamente contributiva do gênero seguridade social, não se 
prescinde da necessária participação econômica do segurado, sem a qual o 
sistema não seria viável, razão pela qual estamos frente a uma universalidade 
mitigada. De outro giro, a universalidade da previdência social, quanto ao 
acesso, não significa, obrigatoriamente, a concessão de um direito igual, para 
todos os trabalhadores, de receber benefícios exatamente nas mesmas 
condições. Embora as prestações, via de regra, sejam estabelecidas para o 
atendimento do mesmo grupo de riscos sociais, o valor dos benefícios 
dependerá – em conformidade com o tipo de sistema de financiamento e do 
método de cálculo estabelecido – em maior ou menor grau, dos aportes 
vertidos pelos segurados 
 

           A universalidade tem dois objetivos: a) garantir o acesso aos direitos 

assistenciais a todos aqueles a que se referem a LOAS, isto é, àqueles que pertencem 

às categorias e que atendem aos critérios e condições estabelecidos por ela; b) 

articular a assistência às demais políticas sociais e econômicas, pretendendo assim, 

a inclusão dos cidadãos nos bens e serviços prestados por outras políticas sociais.  

           Portanto, conforme Rocha e Baltazar Júnior (2009, p.71): 

 
A assistência social e demais políticas sociais instituem, assim, um sistema 
de proteção social que deve ser contínuo, sistemático, planejado, articulado, 
com recursos garantidos no orçamento público das três esferas 
governamentais, com ações complementares entre si, evitando o paralelismo, 
a fragmentação e a dispersão de recursos. O horizonte da assistência social 
não pode levar esta política a esgotar-se em si mesma. Enquanto uma política 
setorial ela não tem (e nem deve ter) a função de dar respostas cabais à 
pobreza. Seu horizonte deve ser o da sua inserção efetiva num projeto de 
desenvolvimento econômico e social, tanto local quanto nacional.  
 

           Enfim, a Assistência Social segue os princípios da universalidade, conforme 

previsto na própria Constituição Federal. Quanto à focalização, ela não pode ser 

compreendida como sinônimo de seletividade, pois, nesse caso específico, que 

envolve a Assistência Social, deve ser entendida como compatível com a 

universalização, como por exemplo: no universo de pessoas atendidas em creche, 

pois é preciso focalizar aquelas crianças desnutridas com ações para combater a 

desnutrição. Focalizar, nesse sentido, não é restringir o acesso aos direitos, mas no 

universo atendido, diferenciando aquelas que precisam de atenção especial para 
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reduzir desigualdades. Portanto, nessa perspectiva, é necessário saber distinguir 

focalização de seletividade (BOCCHETTI, 2012). 

 

5. OS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO BRASIL 

 

5.1 ORIGENS E CONCEPÇÕES 

 

A partir da LOAS surge também os programas de transferência de renda, que 

são um tipo de programa social, de competência da assistência, por meio da 

concessão de bolsas, auxílios e benefícios para a população que apresenta 

vulnerabilidades. São exemplos de programas de transferência de renda: o Programa 

Bolsa Família, Projovem Adolescente, entre outros. 

 

Os programas de transferência de renda do governo são também benefícios 
não contributivos, no âmbito da denominada renda de cidadania, posto que a 
proteção social não se restringe a políticas para pessoas carentes, sendo 
dirigida às que se encontrem em situação de vulnerabilidade e riscos sociais. 
(SIMÕES, 2014). 
 
 

O Benefício de Prestação Continuada é uma transferência de renda garantida 

pelo art. 203 da Constituição Federal de 1988 e regulamentada pelos arts. 20 e 21 da 

Lei nº 8.742/1993, na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Essa lei acoberta 

aqueles que se encontram impossibilitados de exercerem um trabalho dispêndio de 

força física e mental. Este benefício é assistencial, ou seja, ele não é contributivo, está 

disponível para quem dele necessitar. O BPC garante a assistência básica aos 

usuários, sendo um beneficio da assistência social integrado ao Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS).   

Para serem incluídos nos programas de transferência de renda, os beneficiários 

precisam preencher o cadastro único. Esse cadastro segundo Cobo (2015): “É um 

mecanismo de cadastramento das famílias beneficiárias de programas sociais do 

Governo Federal, que se tornou um grande banco de dados com informações sobre 

a população pobre e vulnerável no Brasil”. 

Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 houve a criação do 

Benefício de Prestação Continuada – (BPC).  

De acordo com Maciel (2012, p.112): 
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É um programa de transferência de renda, da política de assistência social, 
mas sua operacionalização fica a cargo do Instituto Nacional de Seguro 
Social – (INSS), sob a coordenação do Ministério do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome.  No artigo 203 da Constituição Federal, fala sobre a 
assistência social e em seu inciso V afirma a efetivação do BPC, afirmando: 

V- a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora 
de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à 
própria manutenção de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.  

Sendo garantido em lei, segundo Cobo (2015, p.147):  

 
O BPC garante um salário mínimo mensal, – sem desconto da contribuição 
previdenciária e não tem direito ao 13º salário – a pessoas portadoras de 
deficiência e a idosos que comprovem não ter condição financeira de suprir 
suas necessidades. Eles precisam confirmar também que sua família não tem 
condições de prover sua subsistência.  
 
 

Em 01/10/2003 de acordo com Lei nº 10.741 é instituído o Estatuto do Idoso, 

destinado a regular os direitos a pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Do 

art. 33 ao 36 está confirmado que a assistência social será prestada a esses idosos 

de acordo com a LOAS. Em 04/01/1994 de acordo com a Lei nº 8.842, a Política 

Nacional do Idoso tem por objetivo assegurar os direitos dos idosos, criando condições 

para sua autonomia.  

Os direitos que assistem a pessoa com deficiência estão garantidos na Política 

Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, decreto nº 3.298, de 

20/12/1999. Essa política objetiva assegurar o pleno exercício dos direitos individuais 

e sociais. Em 6 de Julho de 2015 é instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 

com Deficiência que diz em seu art.2º: 

 

Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo 
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação 
com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. (BRASIL, 
2015). 
 
 

Os critérios necessários para encaixar-se no perfil são: idosos com 65 anos de 

idade ou mais, confirmar a impossibilidade de prover seu sustento, não receber 

nenhum outro benefício, como por exemplo, se o idoso receber pensão por morte, ele 

não tem direito de receber o BPC, pois ele já é beneficiário de outro.  

Outro critério para o recebimento é a renda familiar per capita (por cabeça) 

mensal ser inferior a um quarto do salário mínimo atual.  

Simões (2014, p. 355) explica o que se entende por renda familiar: 
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[...] todo e qualquer ingresso de valores pecuniários, como salários, 
proventos, pensões previdenciárias ou alimentícias, benefícios de 
previdência pública ou privada, comissões, pró-labore, outros rendimentos de 
trabalho não-assalariado, rendimentos do mercado informal ou autônomo, 
rendimentos de patrimônio e renda mensal vitalícia.  

Para as pessoas com deficiência, todos esses critérios acrescidos da perícia 

médica do INSS, o usuário deve se submeter a perícia médica para comprovar sua 

incapacidade laborativa. Se estiver fora dos critérios exigidos, o usuário não poderá 

receber o benefício, ou em caso de morte do beneficiário, o benefício não fica para a 

família.  

Simões (2014, p. 355) cita como exemplo uma pessoa com deficiência ou idosa 

abandonada em um asilo, mas que os filhos tenham condições e possam prover sua 

subsistência, a pessoa não terá direito ao benefício, e sim ao recebimento de uma 

pensão alimentícia. Esta família pagará a pensão alimentícia de forma voluntária ou 

mediante ordem judicial.  

 O BPC vem substituindo de maneira  gradativa  a Renda  Mensal  Vitalícia. “O 

BPC veio substituir, em parte, o antigo benefício previdenciário da renda mensal 

vitalícia, que era pago a idosos carentes com 70 anos de idade (Lei n.6.179/1974, 

extinta a partir de janeiro de 1996)” (SIMÕES, 2014, p.356).  

A gestão do BPC, de acordo Simões (2014, p.360), nesse caso, todo 

acompanhamento, avaliação e regulamentação, compete ao Ministério de 

Desenvolvimento Social junto ao SUAS. Por meio de um convênio, o Ministério de 

Desenvolvimento Social repassa os recursos do Fundo Nacional de Assistência Social 

– (FNAS) para o INSS. O INSS operacionaliza a concessão e o pagamento dos 

beneficiários, com cartão magnético. Também é de competência do INSS a realização 

da perícia médica que as pessoas com deficiência têm que se submeter para a 

comprovação por meio do laudo médico de sua incapacidade de prover sua própria 

subsistência.  

O BPC pode ser de caráter definitivo ou temporário, a depender das condições 

do beneficiário. O benefício é pago diretamente ao beneficiário de forma mensal, ou 

em caso especiais, aos pais, cônjuge, tutor ou herdeiro.  

O Atestado de Composição do Grupo e Renda Familiar para Portador de 

Deficiência, onde afirmará que o beneficiário convive com outras pessoas numa 

mesma casa. E depois da entrega desses documentos, também acontece a 

investigação probatória que comprove a presença de tudo que foi confirmado nos 



36 
 

requisitos legais. Se o benefício for aprovado, ele é concedido durante no máximo 12 

meses para pessoas com deficiência, e 18 meses para os idosos. Após o início do 

recebimento, o benefício é de controle do beneficiário, ele decidirá o destino do 

dinheiro, para suprir suas necessidades básicas: alimentação, habitação, vestuário, 

higiene, transporte e medicamentos. 

 

5.2 O BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ENQUANTO DIREITO SOCIAL: 

      LEIS E NORMATIVOS PARA SUA EFETIVAÇÃO 

  

O Benefício da Prestação Continuada foi uma grande conquista para os idosos 

e inválidos comprovadamente carentes. Configura-se como um Direito a ser exercido. 

Trata-se de uma forma especial de aposentadoria.  

A Constituição Federal de 1988 é um marco para a sociedade brasileira, pois 

representa a materialização legal das lutas e conquistas pelo reconhecimento dos 

direitos sociais, fixando em seu âmbito, a seguridade social, dispostas nos artigos 194 

e 195, como um conjunto de ações de iniciativa dos poderes públicos e de toda a 

sociedade, estabelecendo a proteção social no tripé saúde, previdência e assistência 

social (BRASIL, 1993). 

A saúde é um direito universal, a previdência é um direito para quem contribui 

e a assistência social para todas que necessitarem dela. A assistência social, política 

de seguridade social não contributiva, tem como objetivo prover os mínimos sociais, 

e é destinada para aqueles que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade 

social. 

A Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS (1993) vem regulamentar os 

artigos 204 e 205 da Constituição Federal de 1988, que dispõem sobre a Assistência 

Social, definindo em seu artigo 1º: 

 
A assistência social é direito do cidadão e dever do Estado. Como política de 
seguridade social não contributiva, a assistência social deve garantir os 
mínimos sociais e ser realizada através de um conjunto integrado de ações 
de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às 
necessidades básicas da população (BRASIL, 1993). 
 

A LOAS destina-se à proteção aos grupos de risco (criança, adolescente, 

idosos, inválidos, família), a promoção à integração ao mercado de trabalho, etc., 
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instituindo o Benefício de Prestação Continuada, conforme o inciso V, do mesmo 

artigo, a seguir: 

V – a garantia de um salário mínimo de beneficio mensal à pessoa portadora 
de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a 
própria manutenção, ou de tê-la provida por sua família (BRASIL, 1993). 

 
O BPC é destinado aos idosos a partir da comprovação de sua idade e renda 

familiar; como também para as pessoas com deficiência, cuja restrição é ainda maior, 

pois além da exigência da comprovação de renda, é necessária uma avaliação para 

ratificar o grau de impedimento. É necessário, para se ter acesso ao beneficio, dispor 

de renda família per capita igual ou inferior a ¼ do salário mínimo (BRASIL, 1993). 

           Segundo Bovolenta (2011, p.4): 

O BPC foi regulamentado pelo Decreto n. 1744, de 8 de dezembro de 1995, 
tendo entrado em vigor em 1/1/1996, momento em que a Renda Mensal 
Vitalícia deixou de ser operacionalizada, isto é, a assistência social passa, a 
partir dessa data, a responder pela concessão desse benefício e a 
Previdência Social deixa de provê-los. Os benefícios eventuais e o Benefício 
de Prestação Continuada compõem, assim, o escopo de provisão à atenção 
básica, afiançados na Loas em benefícios socioassistenciais.  

            No entanto, segundo Pereira (2011, p. 12): “os benefícios eventuais e o BPC 

são distintos, pois: “apresentam substanciais diferenças normativas, institucionais, de 

financiamento e de competência estatal”.  

            De conformidade com a Lei nº 8.742/1993, par análise do direito do Benefício   

de Prestação Continuada da Assistência Social, serão obrigatórios os seguintes pré-

requisitos:  

a) idoso: aquele com idade de 65 (sessenta e cinco) anos ou mais; 
b) pessoa portadora de deficiência (PPD): é aquela incapacitada para a vida 
independente e para o trabalho, ou seja, aquela que apresenta perdas ou 
reduções da sua estrutura, ou função anatômica, fisiológica, psicológica ou 
mental, de caráter permanente, em razão de anomalias ou lesões 
irreversíveis de natureza hereditária, congênita ou adquirida, que geram 
incapacidade para viver independentemente ou para exercer atividades, 
dentro do padrão considerado normal ao ser humano, consoante estabelece 
a súmula 29 da Turma Nacional de Uniformização dos JEFs; 
c) incapacidade: fenômeno multidimensional que abrange limitação do 
desempenho de atividade e restrição da participação, com redução efetiva e 
acentuada da capacidade de inclusão social, em correspondência à interação 
entre a pessoa com deficiência e seu ambiente físico e social; 
d) família: o conjunto de pessoas que vivam sob o mesmo teto, assim 
entendido o cônjuge, o companheiro ou a companheira, os pais, os filhos e 
irmãos não emancipados de qualquer condição, menores de 21 (vinte e um) 
anos ou inválidos, e os equiparados a filhos, caso do enteado e do menor 
tutelado (na forma do art. 16 da Lei 8.213/1991); 
e) família incapacitada de prover a manutenção da pessoa portadora de 
deficiência ou idosa: aquela cujo cálculo da renda per capita, que 
corresponde à soma da renda mensal bruta de todos os seus integrantes, 
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dividida pelo número total de membros que compõem o grupo familiar, seja 
inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo.  
f) família para cálculo da renda per capita, conforme disposto no § 1º do art. 
20 da Lei 8.742/1993: conjunto de pessoas que vivem sob o mesmo teto, 
assim entendido, o requerente, o cônjuge, a companheira, o companheiro, o 
filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, 
os pais, e o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos 
ou inválido; 
Nota¹: O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante 
comprovação de dependência econômica e desde que não possuam bens 
suficientes para o próprio sustento e educação; 

    Nota²: O filho ou o irmão inválido do requerente que não esteja em gozo de 
benefício previdenciário ou do Benefício de Prestação Continuada, em razão 
de invalidez ou deficiência, deve passar por avaliação médico pericial para 
comprovação da invalidez. 
g) renda mensal bruta familiar: a soma dos rendimentos brutos auferidos 
mensalmente pelos membros da família composta por salários, proventos, 
pensões, pensões alimentícias, benefícios de previdência pública ou privada, 
comissões, pró-labore, outros rendimentos do trabalho não assalariado, 
rendimentos do mercado informal ou autônomo, rendimentos auferidos do 
patrimônio, Renda Mensal Vitalícia e Benefício de Prestação Continuada, 
ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 19 do Decreto 6.214/2007 
(BRASIL, 2015). 

           Como se percebe acima, quanto às exigências para a obtenção do BPC, estes 

demonstram seriedade na forma de conceder o respectivo benefício, todavia há 

aqueles que vêm nisso uma forma de seletividade. 

5.3 OS IMPACTOS DO BPC NA VIDA DE SEUS BENEFICIÁRIOS – ASPECTOS 

SOCIAIS 

           Os usuários do BPC são portadores de deficiência, sem possibilidade de 

trabalhar e pessoas idosas (a partir dos 65 anos de idade) que vivem em estado de 

pobreza, cujos rendimentos da família são ínfimos, não lhes dando condições de 

prover suas necessidades básicas. 

           De acordo com Santos (2011, p.2): 
  

As pessoas portadoras de deficiência e as pessoas idosas são segmentos 
historicamente excluídos do padrão, principalmente depois que o capital 
inseriu ideologicamente a subdivisão dos seres humanos entre “produtivos” e 
“improdutivos”. Nas últimas décadas, as discussões em torno da 
possibilidade de inclusão destas pessoas em ambientes até então tidos como 
privilégio e espaço das pessoas “produtivas”, ou seja, cujo trabalho possa ser 
explorado pelo capital, revertendo-os em cidadãos ativos na sociedade, 
adquiriu muita importância na atuação de profissionais comprometidos com 
os direitos de indivíduos e de grupos sociais excluídos, inclusive o Serviço 
Social. 
 

           Estas pessoas que se enquadram nas exigências normativas do Benefício da 

Prestação Continuada (BPC) conseguiram um pouco de justiça social, que lhes foram 

negados por séculos.  
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O Beneficio de Prestação Continuada – BPC é uma das maneiras de assegurar 

a inclusão das pessoas portadoras de deficiência e dos idosos na sociedade, na 

medida em que se propõe a suprir as carências econômicas da pessoa com 

deficiência e idosas, com o objetivo de garantir uma renda que venha assegurar o 

acesso aos meios de prover sua sobrevivência com dignidade (SANTOS, 2011). 

            A LOAS conceitua pessoa com deficiência aquela que é incapacitada para a 

vida independente e para o trabalho, permitindo, assim, identificar qual a pessoa com 

deficiência possui o direito do BPC.  

           O Decreto nº 1.744/1995, que regulamentou o BPC, definiu como pessoa com 

deficiência “aquela incapacitada para a vida independente e para o trabalho em razão 

de anomalias ou lesões irreversíveis, de natureza hereditária, congênita ou adquirida 

que impeçam o desempenho das atividades da vida diária e do trabalho” (BRASIL, 

2015). 

           Coincidentemente, a Resolução nº 48/1996 da Organização das Nações 

Unidas (ONU), vem corroborar com a definição dada pela Loas sobre o que é pessoa 

deficiente. Assim, para a ONU, no seu artigo 17 considera como deficiência a perda 

ou limitação de oportunidades de participar da vida comunitária em condições de 

igualdade com as demais pessoas (ONU, 1996). 

           Em 2009 foi promulgado o Decreto nº 6.949 que afirma: 

  
Art. 1º - Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo 
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em 
interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e 
efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas 
(BRASIL, 2009). 

           Em resumo, todas essas definições sobre o que é pessoa deficiente são 

convergentes, apesar de tudo. Para ficar bastante claro, a seguir estão descritos os 

princípios básicos para se chegar ao termo pessoas com deficiência.              Segundo 

Teles da Silva (2010, p. 24):  

1) não esconder ou camuflar a deficiência;  
2) não aceitar o consolo da falsa ideia de que todo mundo tem deficiência; 3) 
mostrar a realidade da deficiência;  
4) valorizar as diferenças e necessidades decorrentes da deficiência;  
5) combater neologismos e expressões que tentam diluir as diferenças, tais 
como “pessoas com capacidades especiais”, “pessoas com deficiências 
diferentes”, “pessoas deficientes”, “pessoas especiais”. “É desnecessário 
discutir a questão das deficiências porque todos nós somos imperfeitos”;  
6) defender a igualdade entre as pessoas com deficiência e as demais 
pessoas em termos de direitos e dignidade, o que exige a equiparação de 
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oportunidades para pessoas com deficiência atendendo às diferenças 
individuais e necessidades especiais, que não devem ser ignoradas;  
7) identificar nas diferenças todos os direitos que lhes são pertinentes e a 
partir daí encontrar medidas específicas para o Estado e a sociedade 
diminuírem ou eliminarem as “restrições de participação” (dificuldades ou 
incapacidades causadas pelos ambientes humano e físico contra as pessoas 
com deficiência). 

           Portanto, estas são as definições admitidas nas Loas para a pessoa com 

deficiência. Quando aos idosos não é preciso tanto, pois a própria idade é o suficiente. 

Assim, fica definido quem são os inválidos e idosos aptos a receberem o BPC. 

5.4 ACESSO AO BPC PELOS BENEFICIÁRIOS 

           O BPC está previsto na Constituição Federal de 1988, nas disposições relativas 

à seguridade social, compondo o conjunto de direitos e objetivos da assistência social, 

a qual figura pela primeira vez com o estatuto de direito do cidadão que dela necessitar 

e dever do Estado (IBRAHIM, 2010, p. 192). 

           O Decreto nº 6.214/2007 traz muitos avanços ao BPC, dentre eles sua gestão 

pactuada de forma signatária com o SUAS: Art. 37: “Constituem garantiam do SUAS 

o acompanhamento do benefício e de sua família, e a inserção destes à rede de 

serviços socioassistenciais e de outras políticas setoriais” (IBRAHIM, 2010). 

O segmento assistencial da seguridade independe de contribuição, como o é 

no segmento da previdência social, e na lógica desse sistema, a assistência social 

tem a função de preencher as lacunas deixadas pela previdência, de modo que tem 

atuação aquém do necessário no atual contexto nacional. (IBRAHIM, 2010). 

           A regulamentação do BPC demorou para ser implemantada, apesar de ter sido 

constituído em 1988, a regulamentação do benefício constitucional ocorreu somente 

em 1993, isto é, cinco anos após a sua previsão pela Constituição. Esta 

regulamentação ocorreu mediante a Lei n. 8.742/93 – Lei Orgânica da Assistência 

Social (LOAS), que disciplinou a assistência social e dispôs, de forma especial, sobre 

o BPC nos seus artigos 20 e 21 (CEJ, 2012). 

           De conformidade com esse dispositivo legal, como já dito antes, ficou 

estabelecido que os destinatários do benefício provisório continuado devem preencher 

determinados requisitos para ter acesso, a saber: 

 
Da pessoa com deficiência foi exigida a prova de incapacidade para a 
vida independente e para o trabalho (art. 20, § 2º); 
Dos idosos (no início) foi exigida a idade mínima de 70 anos (art. 20), e; 
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E ambos,foi exigida a comprovação de não possuírem meios de prover a 
própria manutenção e nem de tê-la provida por suas famílias (art.20).  

 

           Desta última exigência acima descrita, estabeleceu-se um critério objetivo de 

aferição da miserabilidade da família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 

(um quarto) do salário mínimo.  

           Segundo o Centro de Estudos Jurídicos – CEJ (2012, p.7): 

 
A Constituição Federal/88 estabeleceu, em seu art. 1º, que o Brasil é um 
Estado democrático de Direito e tem como alguns de seus princípios a 
dignidade da pessoa humana, a cidadania e os valores sociais do trabalho. 
Como ficou evidente, além de tardia, a maneira como o BPC foi 
regulamentado criou muitos obstáculos para a sua obtenção em virtude dos 
rigorosos critérios estabelecidos, o que gerou a exclusão de inúmeros idosos 
e pessoas com deficiência ao seu acesso (CEJ, 2012). 
 
 

           Concretizado o panorama inicial acerca do BPC, é necessário mostrar que a 

forma pela qual tem sido disciplinado durante o tempo, culminou com o impedimento 

para que muitos de seus destinatários pudessem utilizar-se do BPC, considerando 

que o legislador não atentou para os princípios constitucionais que deveriam nortear 

a sua regulamentação (solidariedade, cidadania, dignidade da pessoa humana, 

interesse em erradicar a pobreza e da marginalização, redução das desigualdades 

sociais e regionais, entre outros). Em virtude disto, a negação desses direitos fez com 

que muitas pessoas com deficiência e muitos idosos recorressem ao Poder Judiciário 

para resgatar um direito fundamental seu, o qual passou a ser constantemente negado 

nas vias administrativas (CEJ, 2012). 

           De conformidade com o CEG (2012): 

 
O avanço legislativo referente ao BPC desde a sua regulamentação inicial 
tem sido marcado por debates e controvérsias que, com o decorrer do tempo, 
fizeram refletir substantivas alterações em, pelo menos, dois importantes 
aspectos, isto é, quanto à idade mínima de acesso ao benefício e quanto ao 
conceito de família ou grupo familiar, conceito que influencia diretamente a 
realização do cálculo da renda média familiar per capita.  
 
 

            No que se rerete à idade mínima, após a regulamentação inicial do benefício 

(Lei n. 8.742/93), que previa a necessidade do idoso contar com 70 anos ou mais de 

idade para sua obtenção (art. 20), o revogado Decreto de n. 1.744, de 8 de dezembro 

de 199513, que regulamentou o BPC, previu a redução da idade mínima para o acesso 

ao benefício de 70 para 67 anos, a partir de 1º de janeiro de 1998, e estabeleceu 
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também uma segunda redução de 67 para 65 anos a partir de 1º de janeiro de 2000 

(art. 42)14 (CEJ, 2012).  

           Ainda segundo o Centro de Estudos Jurídicos (2012, p. 20):  

 
O Estatuto do Idoso, estabelecido pela Lei n. 10.741/2003, efetivou a segunda 
redução da idade mínima para o acesso ao BPC, que havia sido prevista pelo 
Decreto n. 1.744/9515, reduzindo-a para 65 anos, de conformidade com o 
disposto no seu art. 34, que disciplinou o aludido benefício. Sendo assim, 
atualmente para que o idoso tenha acesso ao BPC, é suficiente contar com 
65 anos ou mais de idade e comprovar os demais requisitos exigidos pela lei. 

 
            Polêmicas à parte, pois este benefício ainda é motivo de muita discussão entre 

operadores do direito, o fato da redução de 70 para 65 anos de idade permitiu o 

acesso a um maior número de idosos, propiciando, dessa forma, uma maior inclusão 

e justiça social. Portanto, neste aspecto, houve um significativo avanço legislativo na 

regulamentação desse mínimo assistencial, melhorando, indubitavelmente, a 

qualidade de vida dos idosos assistidos por esse benefício.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Antes dos avanços na área da seguridade e da assistência social, que 

ocorreram nas últimas décadas, principalmente com a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, a condição dos idosos pobres é realmente lastimável, praticamente 

abandonados, sem assistência e, praticamente, desamparado pelo Estado. De acordo 

com Augusto (2011) no início do século XX a política social vigente era utilizada como 

manobra do governo para acalmar a população, para amenizar os protestos e os 

conflitos resultantes da insatisfação popular. 

As políticas públicas destinadas para os idosos, antes da promulgação da 

Constituição de 1988 tinham caráter filantrópico e de caridade, tratando o idoso e os 

deficientes com humilhação. Mas, com a promulgação da Constituição Federal/1988, 

que se tornou um “divisor de águas” dos direitos sociais no Brasil, em virtude dos 

alcances que possibilitaram avanços importantíssimos nessa área, a situação de 

desprezo e desamparo dos deficientes e idosos passou a melhorar sensivelmente.  

Logo após a promulgação da Constituição Federal de 1988, o governo, por 

força da lei começou a implementar, com mais afinco, políticas públicas voltadas para 

os idosos e pessoas com deficiência, incapazes de trabalhar. 

A assistência social passou a ter mais prestígio e merecer mais atenção do 

governo, até que em 1993 foram criados o Estatuto do Idoso e a Lei Orgânica da 

Assistência Social – LOAS, e criou-se também o Benefício da Prestação Continuada 

(BPC), trazendo melhorias na qualidade de vida de idosos e deficientes.  

O Benefício da Prestação Continuada se configura como uma transferência de 

renda assegurada pelo art. 203 da Constituição e regulamentada pelos arts. 20 e 21 

da Lei nº 8.742/1993, na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Essa lei ampara 
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todos aqueles que se encontram impossibilitados de exercer um trabalho que requeira 

dispêndio de força física e mental, bem como os idosos com 65 ou mais anos de idade. 

Este benefício não tem caráter de contribuição, mas assistencial.   

O BPC, na maioria dos casos, representa a única renda de famílias que vivem 

em verdadeiro estado de miséria, desprovidas de outros recursos financeiros. Em 

situações especiais, essas famílias recebem também uma simbólica ajuda do 

programa Bolsa Família, criado no governo do Presidente Luís Inácio Lula da Silva.  

O Benefício da Prestação Continuada, portanto, modificou profundamente o 

cenário de miséria e abandono em que viviam milhares de pessoas deficientes 

impossibilitadas de trabalhar e de idosos reconhecidamente incluídos na faixa da 

miséria social.  
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