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RESUMO: A Constituição Federal de 1988 é o vetor máximo de orientação do 
ordenamento jurídico, constituindo-se em Estado Democrático de Direito, tendo 
como fundamentos: a cidadania, a soberania, a dignidade da pessoa humana, 
os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, além de 
prever direitos e garantias fundamentais aos cidadãos, como direito à vida e a 
integridade. Ela assegura a assistência social garantindo o mínimo existencial 
mesmo às pessoas que não contribuíram para a Previdência Social e que não 
possuem condições de sustentabilidade, conferindo-lhes o benefício 
assistencial. Com a publicação da Lei Orgânica da Assistência Social-LOAS, a 
assistência social se tornou uma política pública de seguridade social, montando 
o tripé de Políticas Sociais: Saúde, Previdência Social e Assistência Social - 
direitos dos cidadãos e dever do Estado. Assim, a CF aliada à LOAS assegura 
a garantia dos direitos fundamentais aos cidadãos necessitados e em estado de 
miserabilidade. Os direitos fundamentais surgiram para assegurar às pessoas a 
possibilidade de ter uma vida digna, livre e igualitária e, é neste ponto que se 
justifica o presente trabalho. O trabalho tem por objetivo verificar a devida 
aplicação das normas e princípios constitucionais para concreção dos direitos da 
cidadania com parâmetro na aplicação do benefício assistencial em casos de 
menores de idade portadores de impedimentos de longo prazo. A necessidade 
se concretiza no fato de que o menor, portador de impedimentos de longo prazo, 
viva com dignidade e, na ausência de seus genitores, não venha a sucumbir à 
míngua. Para o desenvolvimento do trabalho utilizou-se de pesquisa bibliográfica 
com consulta à legislação constitucional e infraconstitucional, princípios, 
jurisprudência, livros e artigos, e do método indutivo, tendo em vista a 
contemporaneidade do assunto. Concluiu-se que a pretensão gravita o rol 
constitucional de direitos e garantias fundamentais e sociais, precisamente como 
reflexo do direito à vida e à dignidade da pessoa humana, no sentido de que o 
benefício de amparo assistencial deve ser concedido à criança e ao adolescente 
com impedimentos de longo prazo e em condição de miserabilidade. Porém, nem 
sempre estas figuras são contempladas, mesmo com respaldo constitucional e 
jurisprudencial. Em análise de decisões judiciais proferidas pelo Poder Judiciário 
brasileiro, verifica-se que o requisito miserabilidade ainda se torna muito difícil 
de ser alcançado, o que leva na maioria dos casos à improcedência dos pedidos. 
Assim, a aplicação deste benefício exige a tomada de medidas efetivas para sua 
garantia e eficácia, com a análise individual de cada caso, não podendo 
generalizar os requisitos, a fim de se atender aos princípios e garantias 
constitucionais que prezam o direito à vida, a dignidade da pessoa humana e o 
mínimo existencial que devem ser garantidos pelo Estado. 
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