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Assistência Social 

- Benefício de Prestação Continuada (BPC): A Constituição 

assegura um salário mínimo de benefício mensal à pessoa 

portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não 

possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la 

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

203, V).  



Assistência Social 

- Para a concessão do benefício, a legislação considera 

como idosa a pessoa que tenha 65 anos ou mais (art. 20, 

LOAS) e como pessoa com deficiência a “que tem 

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 igualdade de condições com as 

demais pessoas” (Lei 8.742/1993, art. 20, § 2.°).  



Assistência Social 

- Para que a família seja considerada incapaz de prover a 

manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa, 

a renda mensal per capita deverá ser inferior a 1/4 do 

salário mínimo (art. 20, §3°, LOAS).  

- É vedada a acumulação desse benefício com qualquer 

outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, 

salvo os da assistência médica e da pensão especial de 

natureza indenizatória (art. 20, §4°, LOAS). 

 



Assistência Social 

- Critério de ¼ do salário mínimo: o assunto tem sido 

objeto de discussão no STF.  

- Ao apreciar a ADI 1.232-1/DF, o STF declarou a 

constitucionalidade do art. 20, § 3º, da Loas. A decisão do 

STF, entretanto, não pôs termo à controvérsia quanto à 

aplicação em concreto do critério da renda familiar per 

capita estabelecido pela Loas.  



Assistência Social 

- Como a lei permaneceu inalterada, elaboraram-se 

maneiras de se contornar o critério objetivo e único 

estipulado pela Loas e de se avaliar o real estado de 

miserabilidade social das famílias com entes idosos ou 

deficientes.  

- Paralelamente, foram editadas leis que estabeleceram 

critérios mais elásticos para a concessão de outros 

benefícios assistenciais, como a Lei do Bolsa-Família. 



Assistência Social 

- O STF, em decisões monocráticas, passou a rever 

anteriores posicionamentos acerca da intransponibilidade 

dos critérios objetivos.  

- Verificou-se a ocorrência do processo de 

inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças 

fáticas e jurídicas. Declaração de inconstitucionalidade 

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

Lei 8.742/1993 (RE 567.985). 

 



Assistência Social 

- O Estatuto do Idoso dispõe, no art. 34, parágrafo único, que o 

benefício assistencial já concedido a qualquer membro da 

família não será computado para fins do cálculo da renda 

familiar per capita a que se refere a LOAS. 

- Inexistência de justificativa plausível para discriminação dos 

portadores de deficiência em relação aos idosos, bem como dos 

idosos beneficiários da assistência social em relação aos idosos 

titulares de benefícios previdenciários no valor de até um 

salário mínimo (RE 580.963). 
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Assistência Social 

Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social 

serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, 

previstos no art. 195, além de outras fontes, e organizadas com 

base nas seguintes diretrizes:  

I - descentralização político-administrativa, cabendo a 

coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e 

a execução dos respectivos programas às esferas estadual e 

municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência 

social; 

 



Assistência Social 

II - participação da população, por meio de organizações 

representativas, na formulação das políticas e no controle 

das ações em todos os níveis. 

Par. único. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal 

vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social 

até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, 

vedada a aplicação desses recursos no pagamento de:  

 



Assistência Social 

I - despesas com pessoal e encargos sociais;  

II - serviço da dívida;  

III - qualquer outra despesa corrente não vinculada 

diretamente aos investimentos ou ações apoiados.  

 



Assistência Social 

- Recursos para custeio das ações governamentais na área 

da assistência social (CF, art. 204): são provenientes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

das demais contribuições sociais previstas no art. 195 da 

Constituição Federal e do Fundo Nacional de Assistência 

Social – FNAS (Lei 8.742/1993, art. 28). 

 



Assistência Social 

- Vale lembrar que a Lei Orçamentária Anual (ou 

Orçamento Geral da União), que é o instrumento de 

planejamento que prevê receitas e fixa despesas, contém 

três peças: o orçamentos fiscal, o orçamento de 

investimento e o orçamento de seguridade social. 

 



Assistência Social 

- Este tem a função de apoiar a saúde, previdência e 

assistência social - esse orçamento vai para entidades a 

ela vinculadas, fundos e fundações mantidas pelo poder 

público.  

- Serve para gerenciar os institutos que fazem o 

recolhimento de recursos públicos para a reversão futura 

para a sociedade.  

 



 


