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Breve Relatório

O presente recurso extraordinário figura como leading case

do Tema 173 da sistemática da repercussão geral – concessão de

benefício assistencial previsto no art. 203, inciso V, da Carta da

República a estrangeiros residentes no Brasil.

A repercussão geral da controvérsia foi reconhecida em 25

de junho de 2009 e, ainda naquele ano, os autos foram remetidos

à Procuradoria-Geral da República para parecer,  tendo o então

Procurador-Geral da República Roberto Monteiro Gurgel Santos,

opinado  pelo  provimento  do  recurso  extraordinário  interposto

pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, sob duplo fun-

damento: 

1) o art. 203, V, da CF não seria autoaplicável;

2) no caso em exame não estaria presente a reciproci-
dade, eis que inexiste acordo entre Brasil e Itália em
matéria de assistência social. 

Em 25 de novembro de 2014, ressaltando a importância de

nova reflexão sobre o tema, sobretudo em razão do tempo decor-

rido desde o reconhecimento da repercussão geral e dos diferen-

tes matizes dados à matéria no âmbito dos tribunais brasileiros,

postulou a Procuradoria-Geral da República nova oportunidade

de manifestação nos autos.
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Tal requerimento, contudo, foi indeferido pelo Ministro Re-

lator.  O  pronunciamento  de  Sua  Excelência  possui  o  seguinte

teor:

[…] 

2. A organicidade e a dinâmica do Direito sinalizam óbice à
revisão do pronunciamento do Tribunal quanto à configura-
ção da repercussão geral. Mais do que isso, após haver sido
admitida, veio a Procuradoria Geral da República, em peça
subscrita  pelo  Subprocurador-Geral  Dr.  Paulo  de  Tarso
Braz Lucas e aprovada pelo então Procurador-Geral da Re-
pública, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, a emitir pare-
cer.  É hora  de observar  princípios:  a  impessoalidade e a
indivisibilidade do Ministério Público Federal.

3. Indefiro o pedido.

Prosseguindo o rito processual e incluído o feito na pauta de

julgamentos previstos para  o próximo dia 19 de abril e, enten-

dendo o  Parquet que permanece a necessidade de nova análise

sobre a temática, à luz dos princípios da dignidade da pessoa hu-

mana  e da  igualdade, vem a  Procuradoria-Geral  da  República

oferecer os presentes memoriais.

A controvérsia
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A controvérsia em debate neste feito circunscreve-se à pos-

sibilidade de concessão do benefício assistencial previsto no art.

203, V, da Constituição Federal a estrangeiros residentes no país:

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela ne-
cessitar,  independentemente  de contribuição à  seguridade
social, e tem por objetivos: 

[…] 

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.

Como base no art. 1º da Lei 8.742/93,  chamada Lei Orgâ-

nica da Assistência Social,  e a partir de uma leitura restrita do

termo “direito do cidadão” ali insculpido, o INSS defende que o

benefício não pode ser concedido a estrangeiros. Exige a autar-

quia para tanto a condição de cidadão brasileiro. 

Nessa esteira de entendimento, ao regulamentar o benefício

em estudo,  denominado  Benefício  de  Prestação  Continuada,  e

apegado à literalidade da lei, o art. 7º do Decreto 6.214/07, prevê

que o Benefício de Prestação Continuada é devido ao brasileiro,

nato ou naturalizado, e às pessoas de nacionalidade portuguesa,

em consonância com o disposto no Decreto nº 7.999, de 8 de

maio de 2013, desde que comprovem, em qualquer dos casos, re-

sidência no Brasil e atendam a todos os demais critérios estabe-

lecidos neste Regulamento1.

1 Redação dada pelo Decreto 8.805/2016.
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Neste aspecto, afirma-se, em nome da seletividade e distri-

butividade, que o próprio Pacto Internacional sobre Direitos Eco-

nômicos, Sociais e Culturais2 permitiria essa limitação quanto aos

direitos sociais ao estabelecer que os países em desenvolvimento,

levando devidamente em consideração os direitos humanos e a

situação econômica nacional,  poderão determinar em que me-

dida garantirão os direitos econômicos reconhecidos no presente

pacto àqueles que não sejam seus nacionais.

Para negar  o benefício  ao estrangeiro  residente  no Brasil

sustenta-se, também, a falta de reciprocidade de proteção aos bra-

sileiros residentes em outros países. 

Contrariando esse entendimento e, partindo da premissa de

que não há espaço constitucional para tratamento discriminatório,

os tribunais brasileiros  começaram a consolidar  a orientação de

que o benefício assistencial deveria ser concedido ao estrangeiro

residente no país, desde que atendidos os outros requisitos exigi-

dos pela lei de regência da matéria. 

Explicitadas as posições contrapostas,  emerge consentâneo

com o ordenamento  jurídico  constitucional  o  entendimento  de

que a condição de estrangeiro, por si só, não impede a concessão

do benefício assistencial previsto no art. 203, V, da Constituição

Federal.

Isso, em razão dos fundamentos a seguir expostos:

2 Aprovado pelo Decreto Legislativo 226, de 12 dez. 1991, promulgado
pelo Decreto 591, de 6 de jul. 1992.
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A assistência social sob o prisma da dignidade da pessoa

humana e da prevalência dos direitos humanos nas relações

internacionais

O fim último do benefício assistencial previsto no art. 203,

V, da Carta, é amparar idosos e deficientes em situação de mise-

rabilidade e o texto constitucional assegura a estrangeiros resi-

dentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à

igualdade, à segurança e à propriedade, nas mesmas condições

previstas aos brasileiros.

A CF veda qualquer tipo de tratamento discriminatório e a

Lei 8.742/93 não estabeleceu a condição de brasileiro nato ou na-

turalizado  como  requisito  para  a  percepção  do  benefício,  de

modo que o estrangeiro residente  não está excluído da proteção

legal.

A CF estabelece, como objetivo fundamental da República,

a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça,

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art.

3º, IV), determinando ainda que, nas relações internacionais,  o

Brasil  reger-se-á pelo princípio da  prevalência dos direitos hu-

manos (art. 4º, II). No que se refere aos direitos e deveres indivi-

duais  e  coletivos,  são  garantidos  aos  brasileiros  e  aos

estrangeiros  residentes  no  País  a  inviolabilidade do direito  à

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (art.

5º, caput). 
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Portanto, em princípio, é vedada a restrição de direitos fun-

damentais a estrangeiros. As exceções devem ser estritamente li-

mitadas, devidamente justificadas e legalmente previstas.

A menção feita pelo art. 5º do texto constitucional aos es-

trangeiros residentes no País deve ser compreendida, logo, a par-

tir  de  uma  análise  sistemática,  que  leva  em  consideração,

sobretudo, a dignidade da pessoa humana – prevista como um

dos fundamentos da República (art. 1º, III) – além do mencio-

nado princípio da  prevalência dos direitos humanos nas rela-

ções internacionais (art. 4º, II).

Sabe-se que o princípio da dignidade da pessoa humana é

diretriz constitucional ampla, pilar de todo o ordenamento jurí-

dico brasileiro e que todos os demais princípios devem atentar-se

àquele para assegurar a toda e qualquer pessoa a proteção contra

atos desumanos ou degradantes, sendo que a garantia do mínimo

existencial constitui elemento do referido preceito.

Assim, considerando que a assistência social pode ser defi-

nida  como o  conjunto  de  ações  voltadas  aos  hipossuficientes,

cuja principal finalidade é prover o atendimento de suas necessi-

dades básicas, estão os benefícios assistenciais, necessariamente,

atrelados à necessidade de se propiciar condições mínimas para

uma existência digna. 

Estreitamente ligada à dignidade da pessoa humana, a assis-

tência social deve ser tratada, em sua dimensão jusfundamental,
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como uma questão de direitos humanos, universalmente válida,

independentemente da origem de seu titular. 

Os direitos fundamentais em geral e o direito à assistência

social em especial vêm sendo reconhecidos em perspectiva uni-

versal e em escala supranacional. 

O exercício da cidadania, entendida como bastião clássico

da nacionalidade, não se confunde nem conflita com o fenômeno

contemporâneo de extensão subjetiva dos direitos fundamentais.

Adequada, neste aspecto, a advertência de LUIGI FERRAJOLI: 

[…] não podemos fazer o caminho inverso – isto é, trans-
formar os direitos do homem em direitos só do cidadão –,
sem renegar  aquele universalismo dos princípios sobre o
qual se fundamenta a credibilidade de nossas próprias de-
mocracias. Levar a sério aqueles valores, ou seja, os dos di-
reitos  humanos  proclamados  pelas  cartas  constitucionais,
significa,  consequentemente,  ter  a  coragem  de  desan-
corá-los  da  cidadania,  ou seja,  desvencilhá-los do último
privilégio de status que permaneceu no direito moderno. E
isso  significa  reconhecer  seu  caráter  supraestatal,  ga-
ranti-los não apenas dentro, mas também fora e contra to-
dos os Estados, e assim dar um fim a esse grande apartheid
que  exclui  do  seu  aproveitamento  a  maioria  da  humani-
dade.3

Compreende-se aqui todos os seres humanos enquanto su-

jeitos  de  direito,  inclusive  o  estrangeiro,  igualmente  digno  e

igualmente titular do direito fundamental à assistência social. 

3 FERRAJOLI, Luigi. A soberania no mundo moderno. São Paulo: Martins
Fontes, 2002, p. 57-58.
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Extensão do benefício assistencial aos estrangeiros em

razão do princípio da isonomia

Conforme leciona  DIRLEY DA CUNHA JÚNIOR, a exigência de

igualdade decorre do princípio constitucional da isonomia, que é

um postulado básico da democracia, pois significa que todos me-

recem as mesmas oportunidades, sendo defeso qualquer tipo de

privilégio e perseguição. O princípio em tela interdita tratamento

desigual  às  pessoas  iguais  e  tratamento  igual  às  pessoas  desi-

guais, diz o autor4.

Nossa  Constituição  dedica  especial  atenção  à  igualdade,

existindo vários dispositivos em seu texto que estampam a finali-

dade de se garantir a isonomia a todos, em especial, no que inte-

ressa ao tema, o art. 3º, IV, art. 5º, caput, e incisos I e XLI e o art.

12, § 2º. 

O objetivo principal do benefício  assistencial em questão,

repita-se,  é garantir  aos hipossuficientes idosos e deficientes o

mínimo  existencial,  prestando  o  Estado  uma  assistência  que

possa  assegurar  o  atendimento  às  necessidades  básicas  dessas

pessoas.

Negar o referido benefício em razão, por si só, da condição

de estrangeiro do interessado é, indubitavelmente, dar tratamento

4 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional.  11ª ed.
Salvador: JusPODIVM, 2017, p. 598.
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desigual a idosos e deficientes não nacionais residentes no país

que se encontram em igualdade de condições com idosos e defi-

cientes brasileiros, em inegável desrespeito à isonomia.

Esta análise, quanto ao direito dos estrangeiros residentes ao

benefício assistencial do art. 203, V, da Constituição Federal, re-

vela nítida incompatibilidade entre a restrição feita com base no

Decreto 6.214/2007 e valores privilegiados pelo texto constituci-

onal, sobretudo os postulados da dignidade da pessoa humana, da

prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais e da

universalidade da seguridade social.

A igualdade é,  ademais, um poderoso critério de aplicação

dos direitos fundamentais, na medida em que veda discrimina-

ções arbitrárias. O  discriminante fator da origem nacional é ex-

pressamente visado pelo Direito, seja no plano doméstico (art. 3º,

IV, e art. 5º da Constituição), seja no plano internacional. Veja-se,

por exemplo, o art. 26 do Pacto Internacional sobre Direitos Ci-

vis e Políticos da ONU: 

Todas as pessoas são iguais perante a lei e têm direito, sem
discriminação alguma, a igual proteção da Lei. A este res-
peito, a lei deverá proibir qualquer forma de discriminação
e garantir a todas as pessoas proteção igual e eficaz contra
qualquer discriminação por motivo de raça, cor, sexo, lín-
gua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem
nacional  ou  social,  situação  econômica,  nascimento  ou
qualquer outra situação.5

5 Aprovado pelo Decreto Legislativo 226, de 12 dez. 1991, promulgado
pelo Decreto 592, de 06 jul. 1992.
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Para as pessoas com deficiência, preceitua expressamente a

Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com De-

ficiência, no art. 5º.2: Os Estados Partes proibirão qualquer dis-

criminação baseada na deficiência e garantirão às pessoas com

deficiência igual e efetiva proteção legal contra a discriminação

por qualquer motivo6. 

Desse  modo,  mais  que  apropriada  aqui  a  formulação  de

ROBERT ALEXY no sentido de que se não houver uma razão sufici-

ente para a permissibilidade de um tratamento desigual, então, o

tratamento igual é obrigatório7.

Não há lastro, assim, para a negativa de concessão do bene-

fício assistencial aos não nacionais residentes no Brasil, tendo em

vista que a Constituição garante os direitos fundamentais aos bra-

sileiros e aos estrangeiros residentes no país.

É apenas um ato infralegal regulamentar que cria essa inde-

vida exigência: o Decreto 6.214/2007  que, no art. 7º, dispõe:  É

devido o Benefício de Prestação Continuada ao brasileiro, natu-

ralizado ou nato, que comprove domicílio e residência no Brasil

e atenda a todos os demais critérios estabelecidos neste Regula-

mento. 

6 Aprovada pelo  Decreto  Legislativo  186,  de 09  jul.  2008,  promulgada
pelo Decreto 6.949, de 25 ago.2009.

7 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros,
2008, p. 408.
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Trata-se, pois, de uma restrição a direito fundamental não

prevista na lei de regência, ou seja, de uma inovação que o regu-

lamento  não  poderia  trazer  sem  violar  flagrantemente  a  Lei

8.742/1993. Ainda que se ignorasse a ilegalidade de que padece o

referido  decreto,  a  exigência  de  nacionalidade  é  escancarada-

mente inconstitucional por agredir, como demonstrado, o princí-

pio da igualdade e por estabelecer uma restrição injustificável ao

direito fundamental de assistência social.

Conclusão

Conforme evidenciado, em análise sistemática da Constitui-

ção Federal pode-se concluir que a assistência aos desamparados

passou a ostentar a condição de direito fundamental social, sendo

vedada, sob pena de ofensa aos postulados da dignidade da pes-

soa humana, da prevalência dos direitos humanos nas relações in-

ternacionais e da isonomia, a adoção do critério discriminatório

da nacionalidade para a concessão do benefício assistencial em

causa.

Assim, diante de todo o exposto, o Procurador-Geral da Re-

pública, no exercício do dever de zelar pela primazia da Consti-

tuição  da  República,  e  em  consonância  com  os  princípios

constitucionais examinados nestes memoriais, manifesta-se pelo

desprovimento do recurso extraordinário e, para os fins da reper-

cussão geral, propõe a seguinte tese:
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A condição de estrangeiro, por si só, não impede a con-
cessão do benefício assistencial previsto no art. 203, V,
do  texto  constitucional,  ao  idoso  ou  deficiente,  uma
vez que o art. 5º da Constituição Federal assegura ao
estrangeiro residente no país o gozo dos direitos e ga-
rantias individuais em igualdade de condições com o
nacional.

Brasília, 11 abril de 2017.

Rodrigo Janot Monteiro de Barros
Procurador-Geral da República 

JCCR/VCM
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