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RESUMO: A seguridade social no Estado Brasileiro compreende segundo a 
Constituição Federal de 1988, a previdência social, a assistência social e a 
saúde. A previdência social, traz um rol de benefícios previdenciários que 
precedem de qualidade de segurado e carência, ou seja, um número mínimo de 
contribuições para a concessão de um benefício. Portanto, para que um idoso 
se aposente pela previdência social, poderá fazê-lo desde que tenha no mínimo 
15 anos de contribuição e 65 anos de idade se homem e 60 anos de idade se 
mulher. No entanto, tem-se idosos que não contribuem para a previdência social, 
por diversas razões, como por exemplo o trabalho informal. Nestes casos, em 
que os idosos não possuem contribuição e não tem direito a aposentadoria, o 
Estado concede, para os idosos com 65 anos ou mais e em situação de 
miserabilidade, o Benefício de Prestação Continuada, consagrado pela Lei 
Orgânica de Assistência Social (Lei nº 8.742 de 07/12/93), com a função de 
cumprir um dos objetivos da Assistência Social previsto na Constituição, 
conforme seu artigo 203, inciso V: “a garantia de um salário mínimo de benefício 
mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não 
possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua 
família, conforme dispuser a lei”. A pesquisa se faz necessária tendo em vista 
que a população brasileira está em tendência de envelhecimento, o que provoca 
políticas públicas com o intuito de garantir a concretização do princípio da 
dignidade da pessoa humana. Embora se destaque o crescimento do total de 
idosos, a decomposição das projeções de evolução da população por grupos 
etários até 2060 revela um forte crescimento do total de idosos com 65 anos ou 
mais, o qual parte de cerca de 19,2 milhões, em 2018, e deve atingir a marca de 
cerca de 58,2 milhões em 2060, ou seja, praticamente se multiplica por 3 
(conforme projeção da população do IBGE). No caso das pessoas com 80 anos 
ou mais, esse total deve crescer de 4,1 para 19,1 milhões entre 2018 e 2060, ou 
seja, praticamente será multiplicado por 5. Neste mesmo período, a população 
de 90 anos ou mais será multiplicada por 7 (de 0,7 para 5,1 milhões). Em razão 
deste fato, a reforma previdenciária pretende aumentar a idade para 70 anos 
para o recebimento desse benefício assistencial. Os objetivos consistem na 
apresentação do benefício de prestação continuada (Benefício Assistencial ao 
Idoso, consagrada pela Lei Orgânica de Assistencial Social; os requisitos para a 
concessão deste benefício; analisar os requisitos para a concessão do Benefício 
conforme a jurisprudência; demonstrar qual o critério de miserabilidade adotado 
pela jurisprudência. O resultado final, será demonstrar que o critério de 
miserabilidade adotado pela lei se refere a um critério objetivo e que o Supremo 
Tribunal Federal, adotou mais um critério não previsto em lei, qual seja, o critério 
subjetivo. Os objetivos da pesquisa serão atingidos por meio de revisão 



legislativa, bibliográfica e jurisprudencial. O método de abordagem será 
hipotético-dedutivo. O método de procedimento é o comparativo. 
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