
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE  

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS 

UNIDADE ACADÊMICA DE DIREITO 

CURSO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS 

  

 

 

 

 

 

 
 

CLEIDE MARTINS SOUSA DA CÂMARA  

 

 

 

 

 

 

SEGURIDADE SOCIAL E O BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO 

CONTINUADA FACE AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA  

 

 

 

 

 

 

 

SOUSA - PB 

2007 



 

CLEIDE MARTINS SOUSA DA CÂMARA 

 

SEGURIDADE SOCIAL E O BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO 

CONTINUADA FACE AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA  

 

 

 

 
Monografia apresentada ao Curso de 

Ciências Jurídicas e Sociais do CCJS da 

Universidade Federal de Campina 

Grande, como requisito parcial para 

obtenção do título de Bacharela em 

Ciências Jurídicas e Sociais. 

 

 

 

 

 

 

           Orientadora: Profª. Ma. Giorggia Petrucce Lacerda e Silva Abrantes.    

 

     

 

 

 

 

 

SOUSA - PB 

2007 



Cleide Martins Sousa da Camara 

SEGURIDADE SOCIAL E O BENEFICIO DE PRESTA^AO C O N T I N U A D A FACE AO 

PRINCIPIO DA D I G N I D A D E D A PESSOA H U M A N A 

Monografia apresentada ao Curso de Ciencias 

Juridicas e Sociais, da Universidade Federal de 

Campina Grande, em cumprimento dos 

requisitos necessarios para a obtencao do titulo 

de Bacharel em Ciencias Juridicas e Sociais. 

Aprovada em: de de 2007. 

COMISSAO E X A M I N A D O R A 

Membro 

Membro 

Membro 



Cleide Martins Sousa da Camara 

SEGURIDADE SOCIAL E O BENEFICIO DE PRESTAC^AO C O N T I N U A D A FACE AO 

PRINCIPIO D A D I G N I D A D E DA PESSOA H U M A N A 

Monografia apresentada ao Curso de Ciencias 

Juridicas e Sociais, da Universidade Federal de 

Campina Grande, em cumprimento dos 

requisitos necessarios para a obtencao do titulo 

de Bacharel em Ciencias Juridicas e Sociais. 

Aprovada em: de de 2007. 

COMISSAO E X A M I N A D O R A 

Membro 

Membro 

Membro 



Dedico: 

A Ar i Marcus, meu esposo, pelo apoio, 

dedicagao e carinho a mim dispensados, 

fortalecendo-me em todos os passos da minha 

vida. especialmente para a concretizacao deste 

sonho. 

Aos meus filhos, Arian Cezanne, Arissa 

Caroline e Arisian Cesare, pelos filhos que sao 

e pela felicidade que me proporcionaram d£ 

ser mae, e. exatamente. de ser a mae deles. 

Aos meus pais Joao Martins e Creuza, por 

todo o esforgo e dedicagao ernpreendidos para 

a minha educagao, e nao so a minha, mas de 

todos os meus irmaos. 



AGRADECIMENTOS 

A DEUS, 

Meu Deus quero agradecer-vos por mais esta vitoria, recitando o salmo 9, vs. 1 e 2: 

Louvar-te-ei, Senhor de todo o meu coracao. 

Contarei todas as tuas maravilhas. 

Alegrar-me-ei e exultarei em t i ; ao teu nome, 

O Altissimo, eu cantarei louvores. 

A todos os professores, que contribuiram significativamente para o engrandecimento do 

curso. 

De forma especial a Professora Giorggia Petrucce, minha orientadora, que tao bem soube 

conduzir as orientacdes necessarias ao sucesso deste trabalho. 



"De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto 

ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a 

injustica, de tanto ver agigantarem os poderes 

nas maos dos maus, o homem chega a 

desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter 

vergonha de ser honesto." 

Rui Barbosa. 



RESUMO 

No que pertine a seguridade social, sabe-se que a Carta Magna vigente assegura o direito de 
gozar do Beneficio de Prestagao Continuada, de carater nao-contributivo, cuja finalidade e a 
protecao das pessoas idosas ou deficientes procedida mediante a concessao de remuneracao 
salarial minima, desde que observado o criterio da renda per capita do beneficiario constituir-
se inferior a VA (um quarto) do salario minimo vigente. O presente trabalho objetiva, portanto, 
o reconhecimento do instituto em tela e a apreensao do conteudo doutrinario, legal e 
jurisprudencial relativa ao tema, alem da investigacao voltada ao regramento da seguridade 
social como um todo e sobre o principio da dignidade da pessoa humana. A pesquisa ganha 
relevancia diante da problematica assim expressa: a sistematica adotada para a revisao do 
BPC pode caracterizar afronta ao principio da dignidade da pessoa humana? Sim, haja vista 
que o procedimento revisional, tal como ocorre, promove a exclusao de muitos beneficiarios, 
pelo que deve ser revisto e aprimorado. Assim, organiza-se o trabalho em tres capitulos, 
construidos mediante o uso dos metodos bibliografico, historico-evolutivo e exegetico-
juridico, tudo com vistas ao alcance dos objetivos propostos e a confirmacao da hipotese 
referida. Forcoso e concluir que o beneficio de prestagao continuada possui aspectos 
negativos e que entravam a plenitude do seu exito, tal como ocorre na mencionada revisao 
que fere o principio da dignidade da pessoa humana. 

Palavras-chave: Assistencia social, beneficio de prestagao continuada, dignidade da pessoa 
humana. 



ABSTRACT 

In the one that pertine to the social sureness. is known that the effective Charter assures the 
right o f enjoying o f the Benefit o f Continuous Installment, o f no-contributive character, 
whose purpose is the people's senior or deficient protection proceeded by the concession o f 
minimum salary remuneration, since observed the criterion o f the beneficiary's per capita 
income to constitute inferior VA (a room) o f the effective minimum wage. The present work 
aims at, therefore, the recognition o f the institute in screen and the apprehension of the 
content doctrinaire, legal and relative jurisprudencial to the theme, besides the investigation 
returned to the regramento o f the social sureness as a whole and on the beginning o f the 
human person's dignity. The research wins relevance before the problem expressed like this: 
done the systematic adopt for the revision o f BPC can characterize insult to the beginning o f 
the human person's dignity? Yes, have seen that the procedure revisional, just as it happens, it 
promotes the many beneficiaries' exclusion, for the that should be reviewed and perfect. Like 
this, he/she is organized the work in three chapters, built by the use o f the methods 
bibliographical, historical-evolutionary and exegetico-juridical, everything with views to the 
reach o f the proposed objectives and the confirmation o f the referred hypothesis. Mandatory it 
is to conclude that the benefit o f continuous installment possesses negative aspects and that 
you/they enter the fullness o f his/her success, just as it happens in the mentioned revision that 
hurts the beginning o f the human person's dignity. 

Word-key: Social attendance, benefit o f continuous installment, the human person's dignity. 
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I N T R O D U g A O 

O presente trabalho versa acerca do Beneficio de Prestagao Continuada a luz do 

principio constitucional da dignidade da pessoa humana e como elemento integrante da 

Assistencia Social, enquanto direito do cidadao e dever do Estado. 

A Constituicao Federal de 1988 recepciona as normas que regulamentam o modus 

operandi do Estado brasileiro no que tange a salvaguarda dos direitos e deveres de seus 

cidadaos e administradores. Outrossim, estabelece como fundamento da Repiiblica brasileira, 

dentre outros, o principio da dignidade da pessoa humana, dispondo em seu titulo sobre a 

Ordem Social que tern como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a 

justica sociais. Para a implementacao da justica social encontram-se previstos na Constituicao 

patria os direitos relativos a seguridade social, que contempla a saude, previdencia e 

assistencia social. 

A Lei Organica da Assistencia Social regulamenta os artigos 203 e 204 da 

Constituicao Federal e define a assistencia social como politica de seguridade social nao 

contributiva que prove os minimos sociais, realizada por meio de um conjunto integrado de 

acoes da iniciativa publica e da sociedade para garantir o atendimento as necessidades 

basicas. 

Assim, tem-se como objetivos abordar o Sistema Nacional de Seguridade Social, 

destacando a assistencia social como um instituto juridico capaz de proteger todas as pessoas 

diante das contingencias danosas que acarretam direta ou indiretamente a diminuicao de 

renda, refletindo cientificamente sobre os ditames da dogmatica juridica relativa ao beneficio 

a partir do entendimento do que seja o minimo necessario para assegurar a dignidade da 

pessoa humana. 

Com efeitos no primeiro capitulo sera analisada a Seguridade Social no Brasil, sua 

evolucao historica, nocao e natureza juridica, seus principios informadores, seu 

financiamento, bem como sobre os beneficios previdenciarios. Examinar-se-a o direito a 

seguridade social, no intuito de compreender a sua importancia para a satisfacao do principio 

da dignidade da pessoa humana e, perpassando as constituicoes brasileiras, notar-se-a como a 

seguridade social no Brasil evoluiu dos socorros publicos para um amplo sistema de protecao 

social. 

Os principios da seguridade social ali serao abordados, tanto os que sao previstos 

constitucionalmente quanto os classificados como doutrinarios, ressaltando-se a importancia 
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do principio da solidariedade, postulado fundamental do direito a seguridade social, ja que a 

assistencia social de carater nao-contributivo rege-se por tal principio. 

O segundo capitulo tratara do Beneficio de Prestacao Continuada, sendo a analise 

concentrada na modalidade de beneficio conferido ao idoso, destacando o seu conceito, seus 

beneficiarios, os requisitos para a sua concessao e enfocando seus aspectos positivos e 

negativos. A investigacao recaira sobre as necessidades individuals e sociais, as formas de 

protecao social postas atraves das prestacoes da assistencia social visando promover aos 

necessitados condicSes de inclusao social atraves do atendimento as necessidades basicas, 

garantindo-lhes uma vida digna. 

Dentre os requisitos legais impostos a concessao do beneficio, a caracterizacao de 

pessoa necessitada sera analisada mais detalhadamente, vez que objeto de controversias no 

mundo juridico e tomada como cerne da pesquisa, pelo que far-se-a uma breve abordagem dos 

fundamentos expostos pelos magistrados no trato da concessao do beneficio assistencial, 

utilizando-se das jurisprudencias dos tribunais. Nesse sentido, e certo que muitos 

doutrinadores e juristas defendem o abrandamento da interpretacao dessas normas 

possibilitando a que um maior numero de beneficiarios usufrua da protecao oferecida pela 

assistencia social. 

O terceiro capitulo versara a respeito do principio da dignidade da pessoa humana, 

relacionando-o ao beneficio de prestacao continuada na discussao para se saber como este 

beneficio pode servir de instrumento de protecao e combate a exclusao social vigente no pais 

e mecanismo de preservacao da dignidade humana. Igualmente se examina a suscetibilidade 

de suspensao do beneficio, caso se comprove que as condicoes sobre as quais se fundara nao 

existem mais. Em seguida, pretende-se demonstrar como a revisao do beneficio podera afetar 

o principio da dignidade da pessoa humana. 

A metodologia utilizada neste trabalho e a bibliografica, com analise de textos e 

de obras juridicas, bem como da legislacao e regulamentos pertinentes ao tema, pelo uso do 

metodo exegetico-juridico e a historico evolutiva como forma de apreender a trajetoria dos 

institutos em exame. 

A guisa de resultados, pretende-se alcancar os objetivos propostos e reafirmar o 

entendimento previo que se forma no sentido de que o procedimento de revisao 

hodiernamente imposto ao BPC constitui afronta ao principio da dignidade da pessoa humana. 
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CAPlTULO 1 A SEGURIDADE SOCIAL N O BRASIL 

A seguridade social e prevista na Constituicao Federal de 1988, Capitulo I I , Titulo 

V I I I , artigos 194 a 204, que versam sobre a ordem social com o intuito de preservar as 

pessoas dos efeitos que determinados eventos fazem incidir direta ou indiretamente, sobre 

suas rendas, garantindo-lhes uma vida digna enquanto perdurarem essas causas danosas. 

Dessa forma, constitui-se num ordenamento essencial para a preservacao da ordem social 

brasileira e, conseqiientemente, do Estado Democratico de Direito. 

1.1 Sobre o conceito e evolucao historica do instituto 

O estudo da evolucao historica da seguridade social no Brasil e apresentado pelos 

doutrinadores sob varios aspectos e enfoques. E assim que alguns doutrinadores dividem a 

evolucao historica em periodos. Dentre esses, destaca-se Horvath Junior (2004, p. 30), que 

traz a seguinte classificacao: a) periodo da implantacao ou de formacao; b) periodo de 

expansao; c) periodo da unificacao e d) periodo de reestruturacao. Este autor, alem desta 

mesma sintese posta atraves de periodos, faz tambem uma abordagem da legislacao atinente a 

materia. 

Ja outro grupo de doutrinadores, nos quais se inclui Ferreira (2007, p. 123) 

destacam as fases: a) embrionaria (ate 1922); b) de implantacao (1923-1930); c) de expansao 

(1931-1959); d de uniformizacao (1960-1965); e) de unificacao (1966-1987) e f) seguridade 

social (desde 1988). 

E ainda parte da doutrina nela incluso Martins (2007), aborda a divisao da 

evolucao historica de acordo com a vigencia de cada constituicao brasileira. 

Tendo em vista que no Brasil, a exemplo de outros paises, foram expedidos 

inumeros decretos e leis a f im de regulamentar a protecao social, nao se abordara 

minuciosamente toda a legislacao pertinente ao tema. 

Dessa forma, far-se-a uma breve sintese a partir das constituicoes patrias. Vale 

ressaltar, pois, que ja em 1821 foi concedida aposentadoria aos mestres e professores, apos 30 

anos de servico. No entanto, foi assegurado aos que continuassem em atividade, um abono de 

VA (um quarto) dos ganhos. Esses direitos foram previstos pelo Decreto de 1° de outubro de 

1821, de Dom Pedro de Alcantara. (MARTINS, 2007, p. 6). 

A Constituicao de 1824 (Constituicao Imperial) instituiu os socorros publicos, 

destinados a assistencia da populacao carente, de aplicacao pratica bastante discutida pela 
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doutrina. Nesse periodo, algumas classes de trabalhadores foram protegidas atraves de 

decretos instituindo fundos de protecao, a exemplo do regulamento n°. 737 (de 25-11-1850) 

que assegurava os salarios por no maximo tres meses aos empregados acidentados no 

trabalho. 

Com a Constituicao de 1891, conforme Martins (2007, p. 7) surge pela primeira 

vez o uso da palavra aposentadoria, pois o seu artigo 75 expressava que a "aposentadoria so 

podera ser dada aos funcionarios publicos em caso de invalidez no servico da Nagao". 

Ressalte-se que era utilizada a expressao "dada", em virtude de nao haver nenhuma fonte de 

contribuigao para o financiamento do beneficio. Importante destacar, nesse periodo, a criacao 

da Lei Eloy Chaves (Decreto n° 4.682, de 24-01-1923), sendo esta a primeira norma a instituir 

no Brasil a previdencia social, criando as caixas de aposentadorias e pensoes para os 

empregados ferroviarios, com vistas a amparar o trabalhador contra os riscos, doenca, 

velhice, invalidez e morte. 

Como salienta Ferreira (2007, p. 124): "trago importante da Lei Eloy Chaves e o 

estabelecimento da administragao colegiada dos gestores das caixas, com representantes do 

governo, das empresas e dos empregados". 

Surge, tambem, nessa epoca a ideia do mutualismo, em que as pessoas passaram a 

se reunir em um mesmo grupo profissional, mediante cotizacao, para assegurar entre si 

determinados beneficios. Posteriormente, foram criados os institutos de aposentadorias e 

pensoes de ambito nacional e por categoria profissional, tais como: a) IP A M - Maritimos; b) 

IAPB - Bancarios; c) IAPC - Comerciarios; d) IAPI - Industriarios; e) IAPETEC -

Empregados de transposes e cargas; f) IPASE - Servidores do Estado. 

A Constituicao de 1934 sob a influencia das constituicoes mexicana de 1917 e de 

Weimar de 1919, teve importancia fundamental no reconhecimento da protecao dos direitos 

sociais no Brasil. E Martins (2007, p. 9) afirma que esta foi a primeira constituigao a 

empregar o termo previdencia, embora nao a adjetivasse de social, prevendo acerca de 

assistencia medica e sanitaria ao trabalhador e a gestante, estabelecendo a forma triplice de 

custeio: entre o ente publico, o empregado e o empregador; bem como a obrigatoriedade da 

contribuigao. Observe-se, ainda, que a referida constituigao dispunha sobre aposentadoria no 

servigo publico, dentre as quais a aposentadoria compulsoria aos que atingissem 68 anos de 

idade. 

A Constituigao de 1937, tendo sido outorgada em 10-11-1937, pouco modificou a 

situagao posta, mas empregou a expressao seguro-social ao inves de previdencia. Na opiniao 

de Martins (2007, p. 10) "nao evoluiu nem um pouco em relagao as anteriores, ao contrario, 
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regrediu". Sob a egide desta constituicao foi criada a Legiao Brasileira de Assistencia (LBA) , 

atraves do Decreto n°. 4.890/42. No dizer de Horvath Junior (2004, p. 21), essa constituigao 

foi "omissa quant+.-o a participacao do Estado no custeio do sistema. Previa direitos que pela 

omissao supra mencionada nunca foram implementados'". 

Com a promulgagao da constituigao de 1946 iniciou-se uma "sistematizagao 

constitucional da materia previdenciaria" (MARTINS, 2007, p. 11). Empregava pela primeira 

vez o termo previdencia social em substituigao ao termo seguro social e trazia normas para 

atender a maternidade e minimizar as consequencias da doenga, da velhice, da gravidez e da 

morte. Importante realgar que, a partir de 1940, houve a uniformizagao e unificagao das 

politicas legislativas sobre previdencia social, com o Regulamento Geral dos Institutes da 

Aposentadoria e Pensoes. E criada tambem a Lei n° 3.807, de 26-08-1960, a denominada Lei 

Organica da Previdencia Social (LOPS), na qual predominara o sistema assistencial, sendo 

ampliados os beneficios com o surgimento de varios auxilios, dentre os quais: o auxilio-

natalidade, o auxilio-funeral e o auxilio-reclusao. (MARTINS, 2007, p. 11). Ademais, foram 

instituidos, ainda nessa fase, o salario familia e o abono salarial. Atraves da Emenda 

Constitucional n°. 11, de 31-3-1965, exsurge o principio da precedencia da fonte de custeio, e 

em 21-3-1966 o Decreto-Lei n° 72 criou o Institute Nacional de Previdencia Social - INPS. 

A constituigao de 1967, nao tendo inovado em relagao a constituigao de 1946 

repetiu-lhe as mesmas disposigoes. Impende destacar, outrossim, que no mesmo ano, em 14 

de setembro, a seguridade de acidente de trabalho passou a integrar o sistema previdenciario, 

deixando de ser hipotese de risco social para se-lo de seguro social. Nesse periodo a 

previdencia social estendeu-se aos trabalhadores rurais e, gradativamente, amplia-se o 

contingente de individuos protegidos pelo regime previdenciario e o rol de contingencias por 

ele cobertas. 

Em 1974 surge o Ministerio da Previdencia e Assistencia Social, separando a 

gestao da previdencia social da estrutura do Ministerio do Trabalho e foi instituido, ainda 

nesse periodo, o Sistema Nacional de Previdencia Social (SINPAS), com as atribuigoes de: a) 

concessao e manutengao de beneficios e prestagao de servigos; b) custeio de atividades e 

programas; c) gestao administrativa, financeira e patrimonial. O SINPAS era formado por sete 

orgaos, a saber: Instituto Nacional da Previdencia Social (INPS); Instituto de Administragao 

Financeira da Previdencia Social (IAPAS); Instituto Nacional de Assistencia Medica da 

Previdencia Social ( INAMPS); Legiao Brasileira de Assistencia ( L B A ) ; Fundagao Nacional 

do Bem-estar do Menor (FUNABEM), Empresa de Processamento de Dados da Previdencia 

Social (DATAPREV) e Central de Medicamentos (CEME). Ressalte-se que atraves da 
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Emenda Constitucional n° 18, de junho de 1981, conforme mencionado por Martins (2007, 

p. 15) outorgou-se o direito de aposentadoria com proventos integrals aos docentes contando 

tempo exclusivo de magisterio, sendo que os professores se aposentavam com 30 anos de 

servico e as professoras com 25 anos. Finalmente, em 27-02-1986, o Decreto-Lei n.° 2.283 

instituiu o seguro-desemprego. 

A constituigao de 1988 inovou, empregando a expressao Seguridade Social e 

dedicou todo um capitulo (arts. 194 a 204) a mesma, que atua em tres areas distintas, a saber: 

assistencia social, assistencia a saude e previdencia social. Preve custeio tripartite entre Uniao, 

Estados e Municipios e Distrito Federal; Trabalhadores e Empregados. Assim dispoe o artigo 

194, caput, da CF/88, in verbis: 

Art. 194- A seguridade social compreende um conjunto integrado de acoes de 
iniciativa dos Poderes Publicos e da sociedade, destinados a assegurar os direitos 
relativos a saiide. a previdencia e a assistencia social. 
[ . . . ] . 

Essa constituigao, mais conhecida como "Constituigao Cidada," introduziu um 

amplo sistema de protegao social que abrange o Sistema Nacional de Seguridade Social. 

Como salienta Horvath Junior (2007, p 31) "... o Brasil deixou de ser um Estado previdencia 

que garante apenas protegao aos trabalhadores para ser um Estado de Seguridade Social que 

garante protegao universal a sua populagao". 

Sob a egide desta constituigao, o INAMPS vinculou-se ao Ministerio da Saude, 

em 1990, e criou-se o Instituto Nacional do Seguro Social - INPS. Em 1993 foi extinto o 

INAMPS, passando o SUS a desempenhar as suas fungoes, e nesse mesmo periodo foi editada 

a Lei n°. 8.742, de 7-12-1993, que trata da organizagao da assistencia social. Outrossim, de 

acordo com Martins (2007, p. 16) foram extintos, tambem, a L B A e a CBA (antiga 

FUNABEN) pela medida provisoria n°. 813, de 1M-1995. E, ainda, foi desativada a Central 

de Medicamentos (CEME) pela Medida Provisoria n°. 1.576 e o Decreto n°. 2.283, de 24-7-

1997. 

Importante salientar que a previdencia social passou por duas importantes 

reformas. A primeira atraves da Emenda Constitucional n°. 20 ( de 15-12-1998) que fez varias 

alteragoes no sistema previdenciario, instituindo a aposentadoria por tempo de contribuigao 

(e nao mais de servigo sendo exigidos 35 anos de contribuigao para o homem e 30 para a 

mulher); a aposentadoria especial so para os professores de ensino fundamental e medio ( 

sendo exigidos 30 anos de servigo para o homem e 25 para a mulher); e determinando que so 

o dependente do segurado de baixa-renda faz jus ao salario-familia e ao auxilio-reclusao. A 
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segunda reforma previdenciaria foi realizada pela Emenda Constitucional n° 41 (de 31-12-

2003) atingindo, no dizer de Martins (20072 p. 17) muito mais os funcionarios publicos. 

Mais recentemente, o artigo 201 da constituigao sofreu alteragoes pela Emenda n°. 

47, de 5-7-2005, a qual ficou reconhecida como reforma paralela a Emenda Constitucional n°. 

41 . Essa emenda trata, na sua maior parte, de regras previdenciarias a serem aplicadas aos 

funcionarios publicos. 

Sobre o conceito de Seguridade Social, depoes-se, inicialmente, que a Lei n°. 

8.212/91, que dispoe sobre a organizacao da seguridade social e o institui piano de custeio, no 

seu artigo 1°, caput, apresenta o seguinte conceito: 

Art. 1° A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de acScs de 
iniciativa dos poderes publicos e da sociedade, destinado a assegurar o direito 
relativo a saude. a previdencia e a assistencia social. 
[ . . . ] . 

Nesse mesmo diapasao, o regulamento da previdencia social (Decreto n°. 

3.048/1999) no artigo 1° apresenta transcricao literal do artigo 1° da lei acima mencionada, 

tendo ambos os institutos repetido a previsao constitucional do artigo 194 ja anteriormente 

comentado. 

No que respeita a doutrina, trouxe-se a colagao o conceito de Martins (2007, p. 

19) que escreve. 

E o conjunto de principios. de regras e de instituicoes destinado a estabelecer um 
sistema de protecao social aos individuos contra contingencias que os impegam de 
prover suas necessidades pessoais basicas e de suas familias, integrado por agoes de 
iniciativa dos Poderes Publicos e da sociedade. visando assegurar os direitos 
relativos a saude, a previdencia e a assistencia social. 

Importa analisar, no conceito da seguridade social, que a palavra conjunto indica 

que esta e composta de varias partes organizadas, formando um sistema, conforme afirma 

Martins (2007, p. 19). Nao e demais ressaltar, ainda, o duplo carater. subjetivo (representado 

como um direito de cidadaos) e objetivo (como um dever do Estado). Assim sendo, a 

seguridade social tern por finalidade amparar os segurados nos momentos em que estejam 

impossibilitados de prover suas necessidades e as de seus familiares por seus proprios meios. 

1.2 As subdivisoes na Seguridade Social 

Conforme se depreende da previsao constitucional, a seguridade social subdivide-

se em saude, previdencia social e assistencia social. 
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Dessa forma a saude e direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

politicas sociais e economicas que visam a reducao do risco de doenca e outros gravames e 

ao acesso universal e igualitario as agoes e servigos para sua promogao, protegao e 

recuperagao. E o que dispoe o artigo 196 da Constituigao Federal de 1988. 

A saude tambem e um dever do Estado e um direito de todos. Assim, o sistema de 

saude envolve a prevengao, protegao e recuperagao, em relagao as enfermidades, podendo 

esta, ser administrada pelos servigos sociais e pela reabilitagao profissional. 

Outrossim, a previdencia social estao reservados os artigos 201 e 202 da 

Constituigao Cidada, os quais preveem a participagao no custeio, sendo a previdencia 

obrigatoriamente paga. 

O artigo 1° da Lei n°. 8.213/91 (que dispoe sobre os Pianos de Beneficios da 

Previdencia Social) estabelece que a previdencia social, mediante contribuigao, tern por fim 

assegurar aos seus beneficiarios meios indispensaveis de mantenga, por motivo de 

incapacidade, desemprego involuntario, idade avangada, tempo de servigo, encargos 

familiares e prisao ou morte daqueles de quern dependiam economicamente. 

A assistencia social e prevista nos artigos 203 e 204 da CF/88 e Lei n°. 8.742/93 -

Lei da Assistencia Social - LOAS. Conforme previsao constitucional, a assistencia social sera 

prestada a quern dela necessitar, independentemente da contribuigao a seguridade social. 

Note-se que a diferenga fundamental entre as agoes de previdencia e as agoes de assistencia 

social reside na participagao do custeio. Enquanto os beneficios da previdencia social 

dependem de contribuigao os da assistencia social dela independem. A LOAS preve no seu 

artigo 1 °, in verbis. 

Art. 1° A assistencia social, direito do cidadao e dever do Estado, e Politica de 
Seguridade Social nao contributiva, que prove os minimos sociais. realizada atraves 
de um conjunto integrado de agoes de iniciativa publica e da socicdade. para garantir 
o atendimento as necessidades basicas. 

Destarte, os sujeitos protegidos sao todos aqueles que nao tern renda, que nao 

podem garantir sua sobrevivencia, por conta propria ou com o apoio da familia. No dizer de 

Bastos (1997, p. 475) "e preciso atender aqueles que nem possuem condigoes de ex-

trabalhadores, isto e, pessoas marginalizadas, sem vinculo empregaticio, mas que precisam de 

alguma forma, de amparo por parte do Estado". 

Dessa forma, em nao havendo a contribuigao por parte do beneficiario, as agoes 

do governo nessa area serao realizadas com os recursos de orgamento da seguridade social. 
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1.3 Os principios informativos da seguridade social 

Sendo o principio o fundamento do Direito, a base que ira informar e inspirar as 

normas juridicas, encontram-se na seguridade social muitos principios que lhe dao 

sustentacao, e alguns de natureza internacional porque contidos em muitas legislacoes tais 

como o da universalidade, da ineficiencia das prestacoes e da solidariedade. 

Outros, ainda, podem ser classificados como constitucionais e doutrinarios. 

Alexandre de Moraes (2002, p. 663) informa: 

A seguridade social foi constitucionalmente subordinada em normas sobre a saude, 
previdencia social e assistencia social, regendo-se pelos principios da universalidade 
da cobertura e de atendimento, da igualdade ou equivalencia dos beneficios, da 
unidade de organizacao pelo Poder Publico e pela solidariedade da financeira, uma 
vez que e prioridade por toda a sociedade. 

Nesse mesmo diapasao o artigo 195, caput, da constituigao hodierna preve: 

Art. 195. A seguridade social sera financiada por toda a sociedade. de forma direta e 
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orcamentos da 
Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, e das seguintes 
contribuicoes sociais: 

A Constituigao Federal no seu artigo 194, paragrafo unico, dispoe que compete ao 

poder publico, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base em objetivos que, 

para Martins (2007, p. 52-53), "poderiamos dizer que sao verdadeiros principios da 

seguridade social".(...) "As normas contidas no paragrafo unico do art. 194 da Constituigao 

nao sao objetivos, nem metas a atingir, mas principios, pois informam, dao sustentagao ao 

sistema de Seguridade Social". Veja-se, pois, esses principios: 

1.3.1. O Principio da universalidade da cobertura e de atendimento 

Pelo principio da universalidade ficam assegurados a todos os residentes no pais 

os beneficios da seguridade social, sem distingoes entre segurados de profissoes e categorias 

sociais. Sendo assim, toda a sociedade tern o direito de proteger-se dos riscos sociais mediante 

contribuigao. 

Essa universalidade subdivide-se em: subjetiva (dizendo respeito a todas as 

pessoas que integram a populagao nacional) e objetiva (respeitante a cobertura dos riscos e 
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contingencias sociais previstas na lei). Nesse sentido, a universalidade de cobertura refere-se a 

que todas as contingencias serao cobertas pelo sistema. Ja no que tange a universalidade do 

atendimento, decorre do fato de que todas as adversidades que resultem em dificuldades de 

reposicao de renda para um individuo devem ser tuteladas. 

1.3.2 Principio da uniformidade e equivalencia dos beneficios e servico as populacoes urbanas 

e rurais. 

Com o advento da Constituicao Federal de 1988, ficou vedado o tratamento 

desigual para a populacao urbana e rural. A previdencia social, atraves das leis n°. 8.212/91 e 

n° 8.213/91 abrangem igualmente as populacoes urbanas e rurais, uniformizando as regras 

para que os beneficios sejam equivalentes a todos esses trabalhadores. A uniformidade, 

entretanto, refere-se aos aspectos objetivos ou aos eventos que serao cobertos, indicando um 

mesmo nivel de protecao para as populacoes urbanas e rurais. Ja equivalencia diz respeito ao 

aspecto pecuniario ou do atendimento do servico, devendo estes ser equivalentes tendo como 

base o tempo de contribuigao e coeficiente de calculo, o sexo, a idade, dentre outros. 

(MARTINS, 2007, p. 54). 

1.3.3 Principio da seletividade e distribuigao na prestagao dos beneficios e servigos 

Esse principio visa estabelecer uma regra para a definigao das prestagoes e das 

pessoas que serao amparadas pela seguridade social. Destarte, a seletividade consiste na 

escolha dos riscos e contingencias a serem cobertas. 

O artigo 201 da Constituigao Federal traz expressamente os riscos e contingencias 

protegidas. Sao eles: doenga, invalidez, morte, idade avangada, protegao a maternidade, 

protegao ao trabalhador em situagao de desemprego involuntario, salario-familia e auxilio-

reclusao para os dependentes dos segurados de baixa-renda e pensao por morte do segurado 

homem ou mulher, ao conjuge ou companheiro e dependentes. 

Cabe mencionar que a EC n°. 20/98, ao prever a cobertura do risco de acidente do 

trabalho, a ser atendido concorrentemente pelo regime geral da previdencia social e pelo setor 

privado, quebra o monopolio do seguro de acidente. Porem, esta previsao constitucional 

depende de lei regulamentadora. 

Outrossim, a distributividade implica na priorizagao das pessoas que se encontram 

no mais grave estado de necessidade, devendo ser protegidas pelo sistema. Assim, estabelece 
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os criterios e requisitos para a escolha dos riscos protegidos, buscando atender o maior 

universo de pessoas. Nesse sentido, Martins (2007, p.54), afirma: "O sistema visa a reducao 

das desigualdades sociais e economicas, mediante politica de redistribuicao de renda. E uma 

forma de se tentar alcancar a justica social". 

1.3.4 Principio da irredutibilidade do valor dos beneficios 

Tal principio e uma garantia constitucional visando assegurar o poder de compra 

dos beneficios, de forma que o poder aquisitivo destes nao pode ser onerado, como se percebe 

da analise do paragrafo 4° do artigo 201 da CF/88 que assegura "o reajustamento dos 

beneficios para preservar-lhes, em carater permanente, o valor real, conforme criterios 

definidos em lei". 

Observe-se que a previsao constitucional remete o criterio a lei ordinaria. A partir 

de 1° de junho de 2001, a regra de correcao dos beneficios aplicada e a da proporcionalidade 

do indice de reajustamento do beneficio. 

Nesse diapasao, a jurisprudencia dominante se firma no sentido de que a 

irredutibilidade do beneficio e a nominal e nao a real, dependente da lei ordinaria. E o que 

decidiu a sexta turma do Superior Tribunal de Justica negando provimento ao Agravo 

Regimental no Recurso Especial de n°. 735472, onde afirma que decididas as questoes 

suscitadas, relativas a preservacao do valor real dos beneficios e a irredutibilidade da renda 

mensal dos beneficios previdenciarios, nao ha falar em omissao ou em ausencia de 

fundamentacao, que nao se confunde com apreciagao contraria ao interesse da parte. Tal 

afirmacao feita pela referida turma e sustentada na jurisprudencia do STJ que ja pacificou o 

entendimento no sentido de que o reajustamento dos beneficios previdenciarios referidos apos 

a Constituigao Federal de 1988 deve observar o criterio da proporcionalidade, levando-se em 

consideragao a data da concessao do beneficio, na forma do artigo 41, inciso I I , da Lei n°. 

8.213/91 (DJ D A T A : 29/08/2005 PAGINA:465). 

1.3.5 Principio da equidade na forma de participagao no custeio 

Com previsao no paragrafo unico do artigo 194 da Constituigao Federal, esse 

principio aborda a responsabilidade da sociedade perante o sistema de seguridade social, j a 

que diz respeito a proporgao das contribuigoes com que cada individuo deve colaborar. 

No dizer de Martins (2007, p.56), "Apenas aqueles que estiverem em iguais 



22 

condigoes contributevas e que terao de contribuir da mesma forma". Assim, as contribuigoes 

para a seguridade social devem ser estabelecidas de acordo com o risco social inerente a cada 

atividade economica. E o que preceitua o paragrafo 9° do artigo 195 da CF/88, in verbis. 

Artigo 195 - omissis. 
[...] omissis. 
§ 9° As contribuigoes previstas no inciso I do caput deste artigo poderao ter 
aliquotas ou bases de calculo diferenciadas, em razao da atividade economica, da 
utilizagao de mao-de-obra, do porte da empresa ou da condigao estrutural do 
mercado de trabalho. 

Ressalve-se, ainda, que a contribuigao do trabalhador e feita de forma diferenciada 

e conforme o seu salario sendo previstas tres aliquotas, a saber: 8%, 9% e 11% (oito, nove e 

onze por centos). Outro aspecto relevante na efetivagao da equidade na participagao no 

custeio foi introduzido pela CF/88, onde o trabalhador rural passou a contribuir para o 

sistema. 

1.3.6 Principio da diversidade da base de financiamento 

Consiste na previsao de diversas formas de custeio da seguridade social por meio 

da empresa, dos trabalhadores, dos entes publicos, dos concursos de prognosticos e do 

importador de bens ou servigos do exterior. 

A diversidade de base de financiamento esta expressa no artigo 195 caput, incisos 

I , I I e I I I , da CF/88 e conforme preceitua o referido artigo a seguridade social sera financiada 

por toda a sociedade. 

Ha ainda a previsao constitucional para a instituigao de certas fontes de custeio, 

desde que se observem as exigencias impostas pelo legislador de serem instituidas por lei 

complementar, nao podendo ter mesmo fato gerador ou base de calculo dos tributos ja 

existentes e nem ser cumulativa. E o disposto no artigo 195, § 4° c/c artigo 154, inciso I da 

CF/88. 

1.3.7 Principio do carater democratico e descentralizado da administragao 

Em consonancia com o principio democratico expresso no artigo 1 ° da Carta Magna, a gestao 

administrativa de seguridade social deve ser quadripartite, participando os representantes dos 

trabalhadores, do governo, dos empregados e dos aposentados. 



23 

Essa descentralizagao visa a que as peculiaridades locais sejam observadas 

quando da tomada de decisoes. Mas, como se da esse carater democratico descentralizado? 

Respondendo a questao enfatiza-se que a Lei n° 8.213/91, no seu artigo 3° 

instituiu o Conselho Nacional de Previdencia Social (CNPS), formado por representantes do 

governo federal, dos aposentados e dos pensionistas, dos trabalhadores em atividade e dos 

empregados. Assim, subordinados a este foram criados os Conselhos Estaduais de 

Previdencia Social (CEPS) e os Conselhos Municipals de Previdencia Social (CMPS), sendo 

que estes ultimos na previsao do artigo 8° da mencionada lei, deverao acompanhar e avaliar 

sistematicamente a gestao previdenciaria e a aplicacao da legislacao pertinente a previdencia 

social. 

Ressalte-se, deveras, que na area da assistencia social o artigo 17 da Lei n°. 

8.742/93 criou o Conselho Nacional de Assistencia Social, do qual participam representantes 

governamentais e da sociedade civil . 

Outra forma de democratizacao e descentralizacao que merece ser lembrada e a 

participagao de representantes da Uniao, dos trabalhadores, e das empresas, formando um 

colegiado nas Juntas de Recursos da Previdencia Social (JRPS) e no Conselho de Recursos da 

Previdencia Social (CRPS). 

Corrobora-se, pois, com Ferreira (2007, p. 173) quando afirma que: 

Esse objetivo e importante, tendo em vista as dimensoes do pais em que vivemos, 
com mais de 5.000 municipios, sendo praticamente inviavel que todas as decisoes 
sobre a gestao sejam centralizadas em uma unica pessoa ou uma superintendencia, 
situada em Brasilia-DF, por exemplo. 

1.3.8 Principio da preexistencia do custeio em relacao ao beneficio ou servigo 

Previsto no artigo 195, paragrafo 5° da CF/88 esse principio assegura que 

"nenhum beneficio ou servigo da seguridade social podera ser criado, majorado ou estendido 

sem a correspondente fonte de custeio total". Assim sendo, faz-se necessaria a existencia 

previa de fonte de custeio total para a criagao, a majoragao ou extensao de determinado 

beneficio ou servigo da seguridade social. 

Saliente-se que boa parte da doutrina entende que este principio nao pode ser 

assim classificado em virtude dos principios constitucionais da seguridade social restarem 

previstos no paragrafo unico do artigo 194 da Constituigao Federal, nao se encontrando neste 

rol a previsao da contrapartida, o que so e feito no mencionado artigo 195, paragrafo 5° do 
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mesmo diploma legal. No entanto, deve-se observar a importancia deste requisito 

fundamental, seja como principio, ou como regra, para o equilibrio fmanceiro da seguridade 

social. 

Nesse sentido, Balera (apud FERREIRA, 2007, p. 174), afirma que "ve-se desde 

logo, a importancia dessa regra para todo o sistema, necessaria para conferir ao sistema 

credibilidade e protegao, proporcionando tranqiiilidade social e uma melhor administragao da 

coisa piiblica". 

1.3.9. Principio da obrigatoriedade de filiagao 

Por esse principio, (classificado como doutrinario) todos aqueles que exercem 

atividades remuneradas devem contribuir com um percentual de sua renda para a previdencia 

social. Como salienta Horvarth Junior (2004, p.53) "a obrigatoriedade e essencial para 

concretizagao do seguro social, que e custeado por contribuigoes dos trabalhadores, 

empregadores e Estado (formula tripartite de custeio)".(sic!) 

Sousa (2004, p. 39), complementa: "compelir os individuos a contribuir para a 

Previdencia (sic!) nao e forgar o cidadao a fazer algo fundamental somente para si mesmo e 

para famiha, mas, sobretudo para a estabilidade social do Brasil". 

Destarte, a obrigatoriedade de filiagao decorre da natureza de seguro social, 

garantindo a todos a protegao social no momento em que ocorrer o evento gerador da 

necessidade social. 

1.3.10 Principio da solidariedade 

A solidariedade (principio doutrinario) e vista pela doutrina patria como um 

postulado fundamental do Direito da Seguridade Social e previsto, implicitamente, na 

constituigao vigente, pois o seu artigo 3°, I preceitua que a Repiiblica Federal do Brasil tern 

como objetivo fundamental "construir uma sociedade livre, justa e solidaria". 

Assim sendo, aqueles que tern melhores condigoes financeiras devem contribuir 

para financiar uma parcela maior da seguridade social, enquanto que os de menores condigoes 

contribuirao com uma parcela menor, dentro de suas possibilidades. 

Ressalte-se que alem da solidariedade com os menos favorecidos, acima 

abordada, tambem chamada de seguridade intrageracional, ha a solidariedade intergeracional, 

em que a geragao que esta em atividade hoje e quern contribui para financiar os gastos 
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previdenciarios da geracao anterior, que esta se aposentando. (SOUSA, 2004, p. 41) 

1.3.11 Principio da imprescritibilidade do direito ao beneficio 

Preceitua que cumpridas as exigencias legais para acesso ao beneficio 

previdenciario, o nao exercicio deste direito nao elimina o direito a prestacao previdenciaria. 

Assim, o direito previdenciario, ou seja, o fundo de direito nao prescreve. 

Observe-se que a prescricao do artigo 103 da Lei n° 8.213/51 aplica-se somente 

ao direito as prestacoes, deixando ressalvados os direitos dos menores, incapazes e ausentes 

na forma da lei civi l . A respeito, a jurisprudencia do Superior Tribunal de Justica: 

PREVIDENCIARIO. AQAO ACEDENTARIA. PRESCRICAO. 

1.0 prazo prescricional atinge somente as prestagoes periodicas anteriores ao 
quinquenio legal, e nao o fundo de direito. 
2. Recurso Provido. 
(Decisao proferida pelo STJ- SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA no RESP -

RECURSO ESPECIAL - 61416 Processo: 199500086719 UF: SP Orgao Julgador: 
QUINTA TURMA). 

1.4 A previsao legal no ordenamento patrio 

No Brasil ha uma vasta legislagao sobre seguridade social, desde a Constituigao 

Federal, as leis complementares e ordinarias, decretos e as portarias, tais como as emanadas 

do Ministerio da Previdencia Social e do INSS. 

Como dito anteriormente, a Carta Magna dedicou um capitulo inteiro a seguridade 

social. O capitulo I I , do Titulo V I I I , "Da Ordem Social", trata dos principios da Seguridade 

Social no paragrafo unico do artigo 194, das regras de contribuigoes (art. 195), da saude (arts. 

196 a 200), da Previdencia Social (arts. 201 e 202) e da Assistencia Social (arts. 203 e 204). 

A Constituigao Cidada traz, ainda, em seu bojo, varias disposigoes acerca da 

seguridade social. Ja no que se refere as leis, pode-se dizer que as principais sao as leis n°. 

8.212/91 que dispoe sobre o custeio e a n°. 8.213/91 que trata dos Pianos de Beneficios da 

Previdencia Social. Ainda nesse contexto deve-se mencionar a Lei n°. 8.742/93 que aborda a 

organizagao da Assistencia Social e a Lei n°. 8.080 que reza sobre a saude. 

Ressalte-se, tambem, a Lei Complementar n°. 108, de 29-5-2001, que trata das 

entidades fechadas de previdencia complementar e a Lei Complementar n °. 109, de 29-5-

2001, dispoe sobre o Regime de Previdencia Privada Complementar. 
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No ambito do executivo, o principal decreto e o de n° 3.048/99 que trata do 

Regulamento da Previdencia Social. Importante frisar o Decreto n°. 1744, de 18-12-1995, que 

regulamenta o beneficio da prestacao continuada devido a pessoa portadora de deficiencia e 

ao idoso, o qual sera analisado mais detalhadamente no capitulo dedicado a Assistencia 

Social. 

A doutrina esclarece que o decreto regulamentar, bem como os demais atos 

administrativos normativos, nao tern eficacia normativa externa. Horvath Junior (2004, p. 41) 

afirma que "segundo a orientacao do Supremo Tribunal Federal (STF), os segurados que se 

sentirem lesados pelo seu conteudo, tern a via do controle difuso de constitucionalidade e 

legalidade para requerer a sua nao aplicacao, nao podendo o STF atuar na via do controle 

concentrado de constitucionalidade. Os efeitos desta acao incidem inter partes". 

1.5. O beneficio em suas especies 

A seguridade social compreende os beneficios da Previdencia Social e os da 

Assistencia Social. Em virtude do foco deste trabalho centrar-se no Beneficio da Prestacao 

Continuada (BPC) ao Idoso, proprio da Assistencia Social, far-se-a nesse topico apenas um 

breve comentario acerca dos beneficios previdenciarios. 

Inicialmente, deve-se ressaltar que os beneficios sao valores pagos em dinheiro ao 

segurado e dependentes e que, para a concessao destes beneficios, faz-se necessaria a 

contrapartida do beneficiario. Ademais, alguns beneficios estao sujeitos a carencia, que e o 

numero de contribuigoes mensais necessarias a efetivacao do direito ao beneficio. A Lei n°. 

8.213/91, que dispoe sobre os pianos de beneficios da previdencia social, preve os beneficios 

abaixo discriminados. 

1.5.1 A aposentadoria por invalidez 

E prevista nos artigos 43 a 47 da Lei n°. 8.213/91 e tern como requisito para a sua 

concessao a incapacidade permanente para trabalho ou atividade habitual, com pequena 

possibilidade de recuperagao. 

Todos os segurados sao abrangidos necessitando, portanto, carencia de 12 

contribuigoes mensais ou nenhuma para acidentes e algumas doengas constantes da lista 

elaborada pelo Ministerio da Saude e Previdencia Social. 

Sera cessado o pagamento se ocorrer a recuperagao da capacidade para o trabalho, 
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a transformagao em aposentadoria por idade ou por morte do segurado. E se o mesmo retorna 

voluntariamente a atividade, seu beneficio e cancelado a partir da data do retorno ao trabalho. 

A renda mensal, ou seja, o valor e de 100% do salario-beneficio, tendo um 

acrescimo de 25% caso o segurado necessite de assistencia permanente de outra pessoa. 

( K E R T Z M A N , 2006). 

1.5.2 A aposentadoria por idade (arts. 48 a 51 da Lei n°. 8.213/91) 

E um beneficio que substituira a renda do trabalhador que atinge idade avancada. 

Todos os segurados urbanos e rurais tern direito ao beneficio, desde que cumpridos os 

requisitos da idade de 65 anos para o homem e 60 anos para a mulher, com reducao de cinco 

anos para os trabalhadores rurais, homens e mulheres e carencia de 180 contribuigoes 

mensais. A cessagao do pagamento da-se, somente, com a morte do segurado. Cumpre 

observar que a aposentadoria por idade pode ser requerida pela empresa (desde que o 

segurado tenha cumprido a carencia) quando completos 70 anos de idade (se homem) ou 65 

anos, se mulher. E a chamada aposentadoria compulsoria. 

1.5.3 A aposentadoria por tempo de contribuigao (Arts. 52 a 56 da Lei n° 8.213/91) 

A aposentadoria por tempo de contribuigao e devida ao segurado que completar 

um periodo minimo de contribuigao ao sistema previdenciario, a saber: 35 anos de 

contribuigao para o homem e 30 anos para a mulher, com redugao de cinco anos para os 

professores de ensino fundamental e medio. 

Importante frisar que a Emenda Constitucional n° 20/98 acabou com a 

aposentadoria por tempo de contribuigao proporcional, mas, assegurou aos inscritos no 

Regime Geral da Previdencia Social - RGPS, ate 16 de dezembro de 1998, o direito aquele 

que contar, cumulativamente: a) com 53 anos de idade (homem) e 48 anos de idade (mulher); 

b) com o tempo de contribuigao igual, no minimo, a soma de 30 anos se homem, e 25 anos se 

mulher; c) um periodo adicional de contribuigao equivalente a 40% do tempo que, em 16 de 

dezembro de 1998, faltava para atingir o limite de tempo exigido para a aposentadoria por 

idade.(SOUSA, 2004, p. 72). 

Faz-se necessario lembrar que para ter o direito a aposentadoria por tempo de 

contribuigao, e preciso atender ao requisito da carencia minima de 180 contribuigoes mensais, 

ficando ressalvada para os segurados inscritos antes de 25 de julho de 1991 a exigencia de um 
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periodo de contribuigao menor, de acordo com a tabela prevista pelo artigo 142 da Lei n° 

8.213/91. O valor mensal e de 100% do salario-de-beneficio, cessando somente com a morte 

do segurado. 

1.5.4 A Aposentadoria especial (arts. 57 e 58 da Lei 8.213/91) 

Este e um beneficio previsto para algumas categorias de trabalhadores que 

exercem atividades sujeitas a exposicao continua e habitual a agentes nocivos fisicos, 

quimicos ou biologicos e durante 15, 20 ou 25 anos. 

Sao favorecidos pelo beneficio os segurados empregados, trabalhadores avulsos e 

contribuintes individuals filiados a cooperativa de trabalhadores e de producao. 

E necessaria a carencia de 180 contribuigoes mensais, devendo ser observada a 

tabela de carencia da aposentadoria por idade para os segurados inscritos antes de 25 de julho 

de 1991. (SOUSA, 2004, p. 73). 

1.5.5 Sobre o auxilio-doenga (arts. 59 a 64 da Lei n° 8.213/91) 

O auxilio-doenga e um beneficio pago ao segurado em decorrencia de 

incapacidade temporaria. Constitui, portanto, requisito para a sua concessao, a incapacidade 

para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. 

Compre ressaltar que ha a necessidade de carencia de 12 contribuigoes mensais, 

dispensada para acidentes e algumas doengas constantes da lista elaborada pelos Ministerios 

da Saude e Previdencia. Observe-se que o periodo do beneficio e contado como tempo de 

contribuigao para aposentadoria, quando entre periodos de atividade. A renda mensal (valor) e 

de 9 1 % do salario de beneficio. Cessa o pagamento quando cessar a incapacidade ou pela 

transformagao em aposentadoria por invalidez ou em auxilio-acidente. 

1.5.6 Do salario-familia (arts. 65 a 70 da Lei n°. 8.213/91) 

E devido aos trabalhadores e aposentados de baixa renda, ou seja, que tenham 

remuneragao mensal igual ou inferior a R$ 623,44 (seiscentos e vinte e tres reais e quarenta e 

quatro centavos) para manutengao dos filhos ou equiparados menores de 14 anos ou invalidos. 

Sao protegidos por esse beneficio somente os segurados empregados, os 

trabalhadores avulsos e aposentados por invalidez, por idade e outras modalidades, a partir de 
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65 anos (se homem) e 60 anos (se mulher). 

Nao ha exigencia de carencia. O inicio do pagamento dar-se-a no ato da 

apresentacao da documentacao pertinente, qual seja: certidao de nascimento, carteira de 

vacinacao anual ate seis anos, atestado de frequencia escolar semestral, dos 7 aos 13 anos e 

termo de compromisso, conforme acentua Kertzman (2006). 

O valor do salario-familia, a partir de maio de 2004, e de R$ 21,27 (vinte e um 

reais e vinte e sete centavos) para o segurado com remuneracao mensal ate R$ 414,78 

(quatrocentos e quatorze reais e setenta e oito centavos) e de R$ 14,99 (quatorze reais e 

noventa e nove centavos) para o segurado com remuneracao mensal ate R$ 623,44 (seiscentos 

e vinte e tres centavos). 

Cessa o pagamento com: a) a morte do filho ou equiparado; b) quando o filho ou 

equiparado completar 14 anos, salvo se invalido; c) pela recuperagao da capacidade do filho 

invalido; e d) pelo desemprego do segurado ou termino do trabalho avulso. ( K E R T Z M A N , 

2006). 

1.5.7 Do salario-maternidade (arts. 71 a 73 da Lei n° 8.213/91) 

O salario-maternidade e o beneficio pago pelo INSS a segurada gestante durante a 

licenga-maternidade. Cabe mencionar que o inciso X V I I I do artigo 7° da Magna Carta preve 

"licenga a gestante, sem prejuizo do emprego e de salario, com a duragao de cento e vinte 

dias". 

Assim, o referido beneficio e devido a todas as seguradas em caso de parto, 

mesmo em parto antecipado, que adotarem ou que obtiverem guarda judicial para fins de 

adogao de crianga. 

Na esteira do autor acima citado, e necessario notar que a carencia para a obtengao 

desse beneficio e diferenciada: a) para empregadoras, trabalhadoras avulsas e empregadas 

domesticas nao ha carencia; b) seguradas contribuintes individuals e facultativas sofrem 

carencia de 10 contribuigoes mensais; c) as seguradas especiais se exige comprovagao do 

exercicio de atividade rural nos ultimos dez meses imediatamente anteriores ao requerimento. 

O inicio do pagamento da-se 28 dias antes do parto ou a partir do dia do parto. Em 

caso de aborto e adogao, a partir da data do requerimento. 

Cessa o pagamento: a) em caso de parto nos 120 dias depois do dia do inicio; b) 

em caso de aborto nao criminoso depois de duas semanas; c) em caso de adogao de criangas 

ate 1 ano nos 120 dias apos o dia de inicio; de criangas de 1 a 4 anos em ate 60 dias apos o 



30 

dia de inicio; de criangas de 4 a 8 anos em ate 30 dias apos o dia de inicio. 

1.5.8 Da pensao por morte (arts. 74 a 79 da Lei n° 8.213/91) 

E devida aos dependentes quando o segurado falecer e tern como requisito a morte 

do segurado, sendo beneficiarios todos os dependentes de todas as categorias de segurados e 

desnecessaria a carencia. 

A pensao por morte corresponde a 100% do valor da aposentadoria que o 

segurado recebia ou teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu 

falecimento. 

Saliente-se que se houver mais de um dependente com direito a pensao, o valor e 

repartido em partes iguais entre eles, revertendo em favor dos demais dependentes a parte 

daquele cujo direito a pensao cessar. Ademais, com a extincao da cota do ultimo pensionista 

preferencial, a pensao por morte e encerrada. ( K E R T Z M A N , 2006). 

Sao casos de cessacao do pagamento: a) a morte do pensionista; b) completar o 

pensionista 21 anos, salvo se a emancipacao for em razao de colacao de grau cientifico em 

curso de ensino superior; c) a cessacao da invalidez, para o pensionista invalido, verificada 

em exame medico-pericial a cargo da Previdencia Social. 

1.5.9 Do auxilio-reclusao (art. 80 da Lei n° 8.213/91) 

O auxilio-reclusao e outro beneficio pago aos dependentes do segurado. Para a 

sua concessao e necessario o recolhimento do segurado a prisao sob regime fechado ou semi-

aberto, desde que seu ultimo salario-de-contribuicao seja inferior ou igual a R$ 623,44 (baixa 

renda). 

Sao favorecidos por esse beneficio todos os dependentes de todas as categorias de 

segurados. Nao se exige carencia, sendo bastante a comprovacao de segurado. 

E curioso lembrar que o mencionado beneficio podera ter o seu pagamento 

suspenso diante das seguintes condigoes: a) no caso de fuga; b) diante do recebimento de 

auxilio-doenga; c) se o dependente deixar de apresentar atestado trimestralmente firmado pela 

autoridade competente; d) quando o segurado deixar a prisao por livramento condicional, por 

cumprimento da pena em regime semi-aberto ou por prisao-albergue. 

Kertzman (2006) informa que cessa o pagamento: a) pela perda da qualidade de 

dependente, com a extingao da ultima cota individual; b) se o segurado passar a receber 
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aposentadoria; c) pelo obito do segurado; d) na data da soltura. 

Ainda importa observar que o exercicio de atividade remunerada pelo segurado 

recluso nao acarreta perda do direito ao recebimento do auxilio-reclusao por seus 

dependentes. 

1.5.10Doauxilio-acidente (art. 86 d a L e i n 0 . 8.213/91) 

E cabivel como indenizacao aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e 

especiais, que sofrem lesoes ou apresentam seqiielas de acidente de qualquer natureza, ou 

seja, em virtude de danos que causem redugao da capacidade para o trabalho. Nao e exigida a 

carencia e o seu valor mensal e de 50% do salario-de-beneficio. Suspende-se o pagamento em 

caso de retorno da mesma doenca que o originou. A cessacao do pagamento da-se no 

momento da aposentadoria ou pela morte do segurado. 

Do exposto, percebe-se que a seguridade social e importante instrumento de 

combate a pobreza, seja atraves dos beneficios previdenciarios, seja atraves dos beneficios 

assistenciais, proporcionando aos protegidos uma melhor condicao de vida digna, visto que a 

seguridade social compreende um conjunto integrado de acoes de iniciativa dos Poderes 

Publicos e da Sociedade, destinados a assegurar os direitos relativos a saude, a previdencia e a 

assistencia social. De outro lado, a Lei Organica da Assistencia Social determina no seu 

artigo 1° , que a assistencia social e direito do cidadao e dever do Estado, sendo politica de 

Seguridade Social nao contributiva provendo os minimos sociais de forma a garantir o 

atendimento as necessidades basicas. 
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CAPITULO 2 O BENEFICIO DE PRESTACAO C O N T I N U A D A 

A assistencia social, integrante do Sistema Nacional de Seguridade Social 

conforme a previsao Constituigao Federal de 1988, assegura a todas as pessoas prestagoes 

reparadoras nas contingencias danosas que acarretem estado de necessidade ou indigencia, 

independente de qualquer contribuigao para o sistema. (FERREIRA, 2007, p. 190). 

Dessa forma, o artigo 203, inciso I , da Carta Magna assegura direito voltado a 

melhoria da qualidade de vida das pessoas necessitadas, instituindo o Beneficio de Prestagao 

Continuada. 

2.1 Oquee? 

De acordo com a Cartilha do BPC, fornecida pelo Ministerio do Desenvolvimento 

Social e Combate a Fome - MDS, o referido beneficio e especie do genero, Assistencia 

Social, integrante do Sistema Unico de Assistencia Social (SUAS) e concedido as pessoas que 

nao tern condigoes de contribuir para a previdencia social. 

Esse beneficio, tambem denominado de amparo social, substituiu a antiga Renda 

Mensal Vitalicia ( R M V ) que fora criada em 1974 para o atendimento de idosos contando 70 

anos ou mais, sendo necessario para a sua concessao que o beneficiario tivesse efetuado doze 

contribuigoes a previdencia social ao longo de sua vida e nao gozasse aposentadoria ou outras 

condigoes de garantir sua sobrevivencia. (IPEA, 2007). Ao contrario deste e dos demais 

beneficios da Previdencia Social, o BPC independe de contribuigao, ou seja, da contrapartida 

do beneficiario. 

O beneficio e garantia constitucional cujo objetivo e permitir ao idoso e pessoas 

com deficiencia o acesso as condigoes minimas para usufruir uma vida digna. E previsto no 

inciso V do artigo 203, da Carta Magna, que assim dispoe: 

Art. 203. A assistencia social sera prestada a quern dela necessitar. 
independentemente de contribuigao a seguridade social, e tern por objetivos: 
[...] omissis. 
V- a garantia de um salario minimo de beneficio mensal a pessoa portadora de 
deficiencia e ao idoso que comprovem nao possuir meios de prover a propria 
manutengao ou de te-la provida por sua familia. conforme dispuser a lei. 
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Por esse dispositivo, percebe-se que o Beneficio de Prestacao Continuada e um 

direito dos cidadaos brasileiros que atendem aos criterios da lei e que dele necessitam. A lei 

a que se refere o comando legal, e a de n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993 - Lei Organica da 

Assistencia Social (LOAS) em anexo, que regulamenta os artigos 203 e 204 da Constituigao 

Federal. Observe-se, contudo, que a LOAS no seu artigo 2° repete o conteudo do artigo 203 

da CF/88. 

Outrossim, esse beneficio era regulamentado pelo Decreto n° 1.744 de 8 de 

dezembro de 1995 em anexo que, no entanto, foi recentemente substituido pelo Decreto n° 

6.214, de 26 de setembro de 2007, publicado no Diario Oficial da Uniao (D.O.U.) em 28-9-

2007. 

Ressalte-se que a edigao deste decreto teve como escopo atualizar o texto legal, 

em consonancia com as diversas alteragoes efetuadas, ao longo dos anos, no bojo da Lei 

Organica da Assistencia Social - LOAS e reiterar que a natureza e a gestao do Beneficio da 

Prestacao Continuada sao medidas proprias da Politica de Assistencia Social, conforme 

informativo do Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. Estabelece, ainda, 

novos procedimentos de operacionalizacao, normatizando acerca daqueles ja incorporados por 

meio de normas infralegais. 

O Decreto n°. 6.214/2007 em anexo inclui dispositivos que reforcam no beneficio 

a qualidade de mola propulsora de iniciativas direcionadas ao desenvolvimento de 

capacidades e habilidades para o exercicio da cidadania. Com isto, proporciona uma maior 

autonomia e qualidade de vida ao beneficiario. 

Saliente-se, por fim, que o valor do BPC e de um salario minimo pago por mes ao 

idoso ou as pessoas com deficiencia. Trata-se, portanto, conforme Martins (2007, p.493) de 

um beneficio de trato continuado, que e devido mensal e sucessivamente. 

2.2 Os beneficiarios do instituto 

O beneficio em estudo e destinado aos idosos ou aos deficientes que nao tern 

direito a previdencia social e que comprovem nao possuir meios de prover a propria 

manutencao ou de te-la provida por sua familia. A LOAS regulamenta a concessao dos 

beneficios no seu capitulo IV , artigo 20, caput, dispondo que: 
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Art. 20. O beneficio da prestagao continuada e a garantia de 1 (um) salario minimo 
mensal a pessoa portadora de deficiencia e ao idoso com 70 (setenta) anos ou mais e 
que comprovem nao possuir meios de prover a propria manutencao e nem de te-la 
provida por sua familia. 
( ... ] omissis. 

Analisando o dispositivo acima, inicialmente, deve-se desconsiderar a idade ali 

prevista, em virtude de que o Estatuto do Idoso (lei posterior) estabelece que a idade para o 

beneficio da prestagao continuada e de 65 anos. 

Assim, tern direito ao BPC: a) idosos que comprovem ter 65 anos ou mais, que 

nao recebem nenhum beneficio previdenciario e cuja renda familiar e inferior a lA do salario 

minimo por pessoa; b) pessoas com deficiencia, ou seja, pessoas incapacitadas para a vida 

independente e para o trabalho, que comprovem ser a renda da sua familia inferior a lA do 

salario minimo por pessoa e que nao receba nenhum beneficio previdenciario. 

Impende, desde ja, informar que este trabalho versara somente acerca do 

Beneficio da Prestagao Continuada concedido ao idoso, por constituir o seu objeto de estudo. 

Ainda investigando o artigo acima mencionado, convem ressaltar que o seu 

paragrafo 1° esclarece o que se deve entender por familia para efeitos da concessao do 

beneficio em comento, fazendo referenda ao artigo 16 da Lei n° 8.213/91 que estabelece 

como membros da familia: o conjuge, a companheira, o companheiro, o filho nao emancipado 

( menor de 21 anos ou invalido) os pais e o irmao nao emancipado (com menos de 21 anos ou 

invalido). 

De acordo com Martins (2007, p. 494), sao tambem beneficiarios os idosos e as 

pessoas portadoras de deficiencia estrangeiras (naturalizadas e domiciliadas no Brasil) desde 

que nao amparadas pelo sistema previdenciario do pais de origem. 

2.3 Os requisitos impostos a concessao do beneficio 

E cedigo que para fazer jus ao beneficio o idoso deve comprovar nao possuir 

meios de prover a propria manutengao ou de nao te-la provida por familiares. Para tanto, o 

paragrafo 3° do artigo 20 da Lei n° 8.742/93, reza: 

Art.20. [...] omissis. 
[...] omissis. 
§ 3° Considcra-se incapaz de prover a manutencao da pessoa portadora de 
deficiencia ou idosa a familia cuja renda mensal per capita seja inferior a VA (um 
quarto) do salario minimo. 
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Muito discutida e essa definicao de um criterio objetivo de pobreza determinante 

da concessao do beneficio, pois, a renda de toda a familia dividida pelos seus membros deve 

ser inferior a VA do salario minimo. Destarte, nota-se que e um criterio bastante restritivo, que 

acaba selecionando apenas as pessoas abaixo da linha de pobreza. 

Cabe aqui mencionar que o limite de renda familiar per capita estabelecido como 

inferior a VA do salario minimo ja era tido como inconstitucional. O Supremo Tribunal 

Federal, contudo, entendeu pela nao inconstitucionalidade do paragrafo 3° da referida lei. 

No entanto, a Lei n° 10.689/2003, que criou o Programa Nacional de Acesso a 

Alimentacao - PNAA em seu artigo 2°, § 2° estabeleceu que "os beneficios do P N A A serao 

concedidos, na forma desta Lei, para unidade familiar com renda minima per capita inferior a 

meio salario minimo". 

Com base no que foi exposto, pendem algumas indagacoes. O P N A A integra a 

assistencia social, pois garante no artigo 1° o "acesso a alimentacao a pessoa humana, todos 

os dias, em quantidade suficiente e com a qualidade necessaria". Desse modo ter-se-ia o 

reconhecimento de criterios divergentes dentro da assistencia social. Nesse sentido, Michelot 

(2003), afirma que: 

Se para o PNAA e necessitada a unidade familiar cuja renda per capita e inferior a 
meio salario minimo. poderia haver criterio divergente dentro da Assistencia Social? 
Em outros termos, pennanece o limite de VA do salario minimo para o beneficio 
assistencial? A conclusao e que havendo novo conceito de necessitado inserido na 
Lei n° 10.689/2003 (renda per capita inferior a meio salario minimo), o criterio da 
Lei n° 8.742/93 (renda per capita inferior a VA do salario minimo) sofreu alteracao 
por forca de novo regramento incompativel com o anterior. 

O autor acima mencionado entende que novo criterio objetivo deve ser levado em 

consideracao para a concessao do beneficio assistencial, ou seja, renda familiar inferior a Vi 

(um meio) do salario minimo, ao inves da renda familiar inferior a VA do salario minimo. 

No mesmo diapasao, a jurisprudencia nacional vem entendendo que a renda per 

capita superior a VA (um quarto) do salario minimo nao impede a concessao do beneficio se o 

requerente comprovar por outros meios a miserabilidade. Assim, a renda per capita de VA (um 

quarto) nao e um criterio absoluto de afericao de miserabilidade. 

O Superior Tribunal de Justica pacificou que, alem desse criterio objetivo, outros 

devem ser analisados caso a caso, a f im de comprovar a miserabilidade. A respeito traz-se a 

colacao a decisao proferida no Recurso Especial, autos n°. 200600803718, pela Sexta Turma 

do STJ. Neste feito o autor teve seu pedido de beneficio indeferido pelo INSS por ter sido 

incluido no computo para verificacao de miserabilidade um certo beneficio recebido por seu 
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parente. No entanto, o STJ decidiu a questao ressaltando que o beneficio de prestagao 

continuada e uma garantia constitucional, de carater assistencial, previsto no artigo 203, inciso 

V, da Constituigao Federal, e regulamentado pelo artigo 20 da Lei n°. 8.742/93, que consiste 

no pagamento de um salario minimo mensal aos portadores de deficiencia ou idosos que 

comprovem nao possuir meios de prover a propria manutengao e nem de te-la provida pelo 

nucleo familiar. Ressalta, ainda, que o artigo 34 da Lei n°. 10.741/2003 veda o computo do 

valor do beneficio de prestagao continuada percebido por qualquer membro da familia no 

calculo da renda per capita mensal. 

Alega, mais uma vez, que a Terceira Segao da mesma Corte firmara o 

entendimento de que o criterio de aferigao da renda mensal previsto no § 3° do artigo 20 da 

Lei n°. 8.742/93 deve ser tido como limite minimo, um quantum considerado insatisfatorio a 

subsistencia da pessoa portadora de deficiencia ou idosa, nao impedindo, contudo, que o 

julgador faga uso de outros elementos probatorios, desde que aptos a comprovar a condigao de 

miserabilidade da parte e de sua familia. Assim sendo, foi dado provimento ao Recurso 

Especial. 

Na mesma esteira a decisao proferia pela Quinta Turma do STJ no Agravo 

Regimental de Recurso Especial - 571825, processo n°. 200301275937, reconhecendo essa 

turma que o requisito renda per capita familiar inferior a lA (um quarto) do salario minimo 

nao constitui, por si so, causa impeditiva para a concessao do beneficio de prestagao 

continuada preconizado na Lei n°. 8.742/93 e que fatores outros, relacionados a situagao 

economico-financeira, devem tambem ser levados em consideragao 

Outro nao e o entendimento da Turma Nacional de Uniformizagao da 

Jurisprudencia dos Juizados Especiais Federals. Em recente decisao (13.08.2007), conheceu e 

deu provimento, por unanimidade, a pedido de uniformizagao no qual a autora de 74 anos de 

idade, teve seu pedido de beneficio negado pelo INSS, pelo fato do marido ja ser beneficiario 

da Previdencia Social. Na ementa da referida decisao a Turma Nacional de Uniformizagao 

alega que o Supremo Tribunal Federal, em recentes reclamagoes ajuizadas pelo INSS, afirma 

que sua jurisprudencia ja caminha no sentido de se admitir que o criterio objetivo estabelecido 

pela Lei n°. 8.742/93 pode ser conjugado a outros fatores indicativos da miserabilidade do 

individuo e de sua familia, para a concessao do beneficio assistencial previsto no inciso 1 do 

artigo 203 da Constituigao Federal. Salienta ainda que a referida manifesta entendimento, em 

diversos julgados, no mesmo sentido, ressaltando a possibilidade de se aferir a miserabilidade 

do idoso ou deficiente por meio de outros fatores que possibilitem comprovar a insuficiencia 

da renda mensal familiar e que se deve, ainda, excluir da mencionada renda mensal, na 
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aferigao da renda per capita, o beneficio de valor minimo percebido pelo idoso, seja ele de 

natureza beneficiaria ou assistencial. 

Em sua explanagao, alega a turma ja anteriormente mencionada que, pertinente ao 

merito, deve ser adotada uma interpretacao sistematica do artigo 34, paragrafo unico do 

Estatuto do Idoso, ja que prevalecendo a interpretacao literal no sentido de que somente pode 

ser excluido o valor do beneficio assistencial e nao de beneficio previdenciario para fins de 

percepgao do beneficio previsto na Lei Organica da Assistencia Social (LOAS), ter-se-ia uma 

situacao absolutamente paradoxal, ou seja, aquele que nunca contribuiu para a Previdencia 

Social e recebe o beneficio assistencial tern seu valor excluido para fins de percepgao do 

mesmo beneficio assistencial por outro idoso da familia, mas, aquele que contribuiu para o 

INSS e percebe, na velhice, aposentadoria de um salario minimo, nao teria tal possibilidade. 

Entendem os julgadores que tal situacao, alem de violar o principio constitucional da 

igualdade, infringe, ainda, os limites da razoabilidade, conforme decidido em precedentes 

semelhantes. Por fim, concluem que a autora com 74 anos de idade e seu conjuge, unico 

membro componente do grupo familiar, tambem idoso, percebe beneficio previdenciario no 

valor minimo, pelo que faz jus, a recorrente, ao beneficio assistencial. 

Outra decisao que importa mencionar e a prolatada pelo juiz federal Hermes 

Siedler da Conceicao Junior, na qual entende que rendimento de filho maior de 21 anos nao 

pode entrar no calculo da renda familiar: 

PREVIDENCIARIO - BENEFICIO ASSISTENCIAL - MISERABILIDADE -
RENDIMENTO DE FILHO MAIOR DE 21 ANOS - APOSENTADORIA 
PERCEBIDA POR CONJUGE. 
I - Acordao que indeferiu o pedido de beneficio assistencial, porquanto a renda per 
capita familiar superava VA de salario minimo. 
I I - O rendimento auferido pelo filho maior de 21 anos nao pode ser computado no 
calculo da renda familiar, uma vez que nao arrolado no art. 16 da Lei de Beneficios, 
ao qual remete a LOAS ao definir "familia". 
I I I - O beneficio de valor minimo percebido pelo conjuge nao integra a renda familiar 
do idoso que pretende a percepgao do beneficio assistencial, ante o disposto no art. 
34 do Estatuto do Idoso. 
IV- Pedido de uniformizagao conhecido e provide 
( Decisao proferida pela TURMA NACIONAL DE UNTFORMIZACAO -
PEDIDO DE UNTFORMIZACAO DE INTERPRETACAO DE LEI FEDERAL -
Processo: 200670950022498 UF null Orgao Julgador: Turma Nacional de 
Uniformizagao). 

Cabe aqui ressaltar o entendimento consubstanciado pela Sumula n°. 03 da turma 

Recursal da Justiga Federal da Segao do Rio Grande do Norte: 
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Sumula n°. 03 - A renda per capita de VA do salario minimo. embora sirva como 
referencial para a aferigao da situacao familiar, nao impede que, na via judicial, 
sejam reconhecidos outros indicadores que revelem a necessidade de amparo 
assistencial ao deficiente ou ao idoso. 

Dessa forma, percebe-se que a jurisprudencia patria vem pautando as suas 

decisoes, quanto aos fatores indicativos de miserabilidade, por outros criterios que nao o 

criterio objetivo da renda inferior a VA (um quarto) do salario minimo, refletindo a 

preocupacao do Poder Judiciario com a promocao da dignidade da pessoa humana. 

2.4 O beneficio na otica do idoso 

Nao ha duvida de que o Beneficio de Prestagao Continuada e hoje, no pais, um 

dos principals programas de redistribuigao de renda, pois garante a sobrevivencia nao apenas 

do idoso, mas, das familias mais pobres que possuem, dentre os seus integrantes, pessoas 

idosas. 

O Relatorio de Gestao 2005 da Secretaria Nacional de Assistencia Social do 

Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome destaca que as avaliagoes que sao 

realizadas na revisao do BPC apontam a destinacao conferida ao montante do beneficio pelo 

beneficiario e sua familia em contrapartida a situacao de convivencia familiar, retratando sua 

importancia como politica social nao contributiva. 

Segundo o mesmo relatorio, e expressivo o numero de familias que tern o BPC 

como a tinica fonte de renda familiar de carater continuado, destacando-se como principals 

despesas cobertas com o recurso do beneficio a alimentacao, medicamentos e despesas gerais 

com tratamento de saude. 

Os participantes do Encontro Nacional de Idosos de 2005 - Avaliacao e 

Perspectivas de Implementacao do Estatuto do Idoso, atraves da Carta dos Idosos a nagao 

brasileira e avaliando a aplicagao do Estatuto do Idoso, Portal do Envelhecimento (2007) 

manifestam seus sentimentos, ideias, propostas e aspiracoes a toda a Nagao, dentre as quais 

destacam-se as referentes ao beneficio em estudo: 

Prosseguiremos lutando pela manutencao do Beneficio de Prestagao Continuada. 
exigindo a alteragao do limite de renda per capita de VA do salario minimo para 1 
salario minimo - e a extensao desse beneficio tambem aos idosos em siluagao de 
vulnerabilidade na faixa dos 60 aos 64 anos de idade. 
Nos casos em que um idoso e mantido por aposentado ou pensionista que recebe 
apenas um salario minimo, deve ser respeitado o mesmo criterio do Estatuto para a 
concessao do beneficio. nao podendo ser contada a aposentadoria ou pensao na 
composigao da renda per capita. 
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Em noticiario da Presidencia da Republica - Destaques do Governo. veiculado em 

12.09.2006 e relativo ao Programa Fome Zero, reportando-se aos dez anos do BPC, merece 

destaque o depoimento de uma beneficiaria que reconhece a melhoria da situacao. E a 

senhora Gilma Vieira, de 70 anos, de Sao Joao de Merit i (RJ) que nao fala de sonhos, mas da 

realidade e reconhece que os R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) do beneficio melhoraram 

a situacao. Ela afirma: "Foi Deus que botou isso na minha vida." (2007, p. 1). 

Importante, tambem, realgar no mesmo documento a opiniao da Presidente da 

Associacao Brasileira de Clubes da Melhor Idade (ABCMI) , Genilda Baroni: 

O beneficio e fantastico. porque bencficia quern nao tern renda nenhuma: idosos e 
portadores de deficiencia carentes. Mas nem todos tern acesso. pois muitos se 
enquadram no programa. mas nao sabem que podem ser beneficiados". garante. 
(2007). 

2.5 Aspectos positivos e negativos da concessao 

E irrefutavel e notorio que o beneficio em estudo trouxe importantes mudancas as 

condigoes de vida do idoso e de seus familiares. A quarta revisao do BPC, realizada pela 

prefeitura municipal de Sao Paulo no periodo de novembro de 2004 a maio de 2005, da conta 

de que para 72,90% dos entrevistados o beneficio contribui para o sustento da familia e outros 

55,51% destes apontam que o beneficio veio propiciar a melhoria da qualidade de vida e o 

resgate da auto-estima do idoso, entre outros. (2007, p. 23). 

Dessa forma, um dos aspectos positivos mais importantes e justamente o aumento 

da auto-estima, pois que ao se perceber colaborando com o nucleo familiar o idoso tambem 

passa a se sentir util e valorizado pela familia. A mesma revisao aponta tambem que ao se 

considerar o aspecto do aumento da auto-estima e a melhoria da qualidade de vida pode-se 

afirmar que Politicas Publicas dessa natureza sao fundamentals para o enfrentamento das 

desigualdades sociais e o fortalecimento das relacoes familiares. Importante observar os dados 

contidos no quadro abaixo, obtidos com a revisao: 

Mudangas verificadas Beneficiarios % 

Contribuiu para o sustento da familia 3.439 73,90 

Melhora da qualidade de vida e auto-estima 2.583 55,51 

Adquiriu bens 59 1,26 

Participou de atividades sociais e realizou passeio 37 0,79 

Organizou atividades ocupacionais 12 0,25 
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A Superintendente do Instituto Brasileiro de Defesa da Pessoa Portadora de 

Deficiencia ( IBDD) Teresa Amaral no informativo da Presidencia da Republica, ja 

anteriormente mencionado, cita progressos que apareceram com o beneficio: "reconheco que 

a miseria no Brasil tern caido e o BPC tern feito a diferenca", diz. E ainda ela registra a 

mudanca de atitude dos familiares em relacao ao beneficiario: "numa familia que nao tinha 

renda, o deficiente e o idoso passaram a ser o centro dela. Houve uma mudanca de foco", 

explica. (2007, p. 2). 

Como aspectos negativos da concessao do beneficio, conforme Micheloti (2003) 

verificam-se: a) o limite de VA da renda per capita, que alem de servir como criterio objetivo 

para a identificacao do titular do beneficio restringe o acesso daqueles que nao se enquadram 

na situacao nele descrita. Nao obstante constatar-se que, judicialmente, ja sejam aferidos 

outros criterios de miserabilidade, administrativamente, o INSS cumpre rigorosamente a 

norma do artigo 20, § 3° da Lei n°. 8.742/93, nao concedendo o beneficio quando este limite e 

ultrapassado; b) a impossibilidade de ser cumulado com outro beneficio da Previdencia 

Social, como no caso de dois idosos, quando um ja e beneficiario da previdencia. No entanto, 

o Estatuto do Idoso permitiu a possibilidade do BPC ser pago a mais de uma pessoa da 

mesma familia; c) a revisao imposta a cada dois anos para a avaliacao da continuidade das 

condigoes que lhe deram origem, podendo ser suspenso; d) que o beneficio nao gera direito a 

pensao, conforme a Lei, extinguindo-se com a morte do beneficiario; e) que o beneficio nao 

da direito, de acordo com a lei, ao abono anual - 13° salario. 

Vale destacar os resultados do Encontro Nacional sobre Gestao do Beneficio 

Assistencial de Prestagao Continuada BPC - LOAS, realizado em Brasilia, nos dias 07 e 08 

de julho de 2004, que teve como objetivo qualificar a gestao do BPC-LOAS baseando-se, de 

acordo com o relatorio final, na integragao do beneficio aos demais servigos e programas da 

Politica da Assistencia Social e na implementagao do Sistema Unico da Assistencia Social -

SUAS, a partir da discussao das estrategias de qualificagao e agilizagao do processo de 

concessao e manutengao do BPC-LOAS. 

Eis alguns dos resultados apresentados pela coordenagao do evento: a) quanto aos 

procedimentos burocraticos observou-se que ha formulario complexo para o requerente 

preencher; concessores extrapolando as normas; burocracia na transferencia do recurso 

gerenciado pelo Estado; dificuldades na operational izagao do processo administrative; 

entraves administrativos em nivel estadual dificultando o inicio da revisao; b) quanto aos 

recursos humanos e materais, ve-se que sao insuficientes diante da necessidade de concessao, 

capacitagao e pesquisa; falta pessoal nas agendas para o trabalho especifico do REVBPC; 
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faltam servidores, no INSS, habeis e prontos para o bom e agil atendimento aos clientes; ha 

carencia de profissionais em todas as areas envolvidas no enquadramento, concessao e 

manutencao dos beneficios; c) quanto a informacao: falta de conhecimento ou informacao da 

populacao carente; desconhecimento das diretrizes do BPC; desconhecimento dos direitos por 

parte da sociedade como um todo (presenca de intermediaries envolvidos no processo); d) 

quanto ao atendimento ao usuario: ve-se que os servidores do INSS nao foram preparados 

para trabalhar com o BPC-LOAS e o rejeitam, ha falta de compromisso dos servidores 

envolvidos no processo da REVBPC que consideram o servigo de menor importancia dentre 

os desenvolvidos habitualmente nas APS's; e) envolvimento minimo dos gestores municipals 

no processo de revisao BPC/LOAS, dificultando a formacao de parcerias; ausencia de 

sensibilidade dos gestores municipals acerca da importancia conferida a 

eficacia/eficiencia/efetividade do BPC na concessao/revisao e acompanhamento; rotatividade 

de secretarios sem nenhum compromisso com a Assistencia Social. ( 2007, p. 13). 

Note-se, que a operacionalizacao do beneficio pelo INSS e tida como aspecto 

negativo que se convalida em positivo quando evita que o BPC sofra a ingerencia de politicos 

e maus gestores na utilizacao do programa com fins eleitoreiros, a exemplo de outros 

programas assistenciais. Alem disso, o INSS dispoe de uma vasta rede de agendas, estrutura 

operacional e capacitacao tecnica de suas equipes multidisciplinares. Sousa (2004, p. 37) 

afirma, nesse sentido, que: "O INSS conta ainda com convenios bancarios em praticamente 

todos os municipios brasileiros, o que garante facil acesso aqueles que moram nas regioes 

mais longinquas." 

Urge salientar, ainda, como aspecto negativo a visao equivocada deste instituto, 

encarado por muitos como um favor ou um privilegio e nao como um direito fundamental. E 

necessario, pois, desmistificar essa idda. Como afirma a Cartilha do beneficio, "O BPC e um 

direito dos cidadaos brasileiros, que atendem aos criterios da lei e que deles necessitam." 

Assim sendo, resta claro que o escopo da assistencia social e a preservacao da 

dignidade da pessoa humana e que o beneficio em estudo vem melhorar a situacao de milhoes 

de brasileiros que nao estao abrangidos pela previdencia social colimando com os objetivos 

primordiais da republica Federativa do Brasil. 
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CAPITULO 3 A D I G N I D A D E D A PESSOA H U M A N A E O BENEFICIO DE 

PRESTACAO C O N T I N U A D A 

Antes de adentrar na questao principiologica propriamente dita, importa frisar a 

importancia da dignidade humana como sendo a principal garantia constitucional, pois que 

afirma Nunes (2007, p. 45): 

... pensamos que o principal direito fundamental constihicionalmente garantido e o 
da dignidade humana. 
E ela, a dignidade, o primeiro fundamento de todo o sistema constitucional posto e o 
ultimo arcabouco da guarida dos direitos individuals. 

Note-se que a dignidade da pessoa humana tern previsao constitucional, ladeada 

pela soberania e cidadania, como fundamento da Republica brasileira. Veja o artigo 1° da 

Constituigao Federal de 1988: 

Art. 1° A Republica Federativa do Brasil. formada pela uniao indissoluvel dos 
Estados e Municipios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democratico de 
Direito e tern como fundamentos: 
I - a soberania; 
I I - a cidadania; 
I I I - a dignidade da pessoa humana: 
[...]. 

Por esse dispositivo, percebe-se que a Carta Magna traz o principio da dignidade 

humana como fundamental e preponderante em relagao aos demais principios, conferindo ao 

ordenamento uma nova racionalidade e sentido na protegao aos direitos humanos 

(FERREIRA, 2007, p. 155). Outrossim, o mencionado autor afirma que a Constituigao 

Federal de 1988 elegeu a dignidade humana como o ponto de partida, o fundamento para a 

tomada de decisoes na construgao de politicas publicas e prioridades 

3.1 A questao principiologica 

Os principios, no dizer de Nunes (2007, p. 19) sao, dentre as formulagoes 

deonticas de todo o sistema etico-juridico, os mais importantes a serem considerados, nao so 

pelo aplicador do Direito, mas por todos aqueles que, de alguma forma, ao sistema juridico se 

dirijam. Assim sendo, deve-se levar em consideragao os principios norteadores de todas as 

normas juridicas existentes. Portanto, nenhuma interpretagao sera bem feita se for desprezado 

um principio, pois que sendo ele a estrela maxima do universo etico-juridico, vai sempre 
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influir no conteudo e alcance de todas as normas. Dessa forma, o principio deve ser levado em 

conta na exegese de qualquer norma, ate mesmo para fins da aplicagao sob analise. Mello 

(1998) citado por Ferreira (2007, p. 142), conceitua principio como: 

Principio e por definicao o mandamento nuclear de um sistema, verdadciro alicerce 
dele, disposicao fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes 
o espirito e servindo de criterio para sua exata compreensao e inteligencia 
exatamente por definir a logica e a racionalidade do sistema normative no que lhe 
confere a tonica e lhe da sentido harmonico. E o conhecimento dos principios que 
preside a intelecgao das diferentes partes componentes do todo unitdrio que ha por 
nome sistema juridico positivo. (grifos do autor) 

Destarte, deve-se acentuar que no sistema tambem estao presentes os principios 

juridicos, dando-lhe sustentacao e fundamento. Constituem, portanto, o norte para os 

operadores do Direito na aplicagao da norma ao caso concreto, devendo ser sempre 

respeitados e primeiramente observados, antes da aplicagao de qualquer disposigao de um 

sistema juridico. (FERREIRA, 2007, p. 143). 

E importante frisar que ha distingao entre principios e normas. Para Nunes (2007, 

p. 20) normas juridicas funcionam como regras, que estao fundamentadas nos principios 

juridicos. Ja os principios situam-se no ponto mais alto de qualquer sistema juridico, de forma 

generica e abstrata. 

Silva (2007, p. 91) distingue normas de principios afirmando que normas sao 

preceitos que tutelam situagoes subjetivas de vantagens ou de vinculo que, por sua vez, 

interligam pessoas ou entidades a obrigagao de submeter-se as exigencias de realizar uma 

prestagao, agao ou abstengao em favor de outrem. Os principios sao ordenagoes que se 

irradiam e imantam os sistemas de normas. 

A doutrina divide os principios constitucionais em duas categorias: os principios 

politico-constitucionais e os principios juridico-constitucionais. Assim e que, segundo Silva 

(2007, p. 93) os primeiros "constituem-se daquelas decisoes politicas fundamentals 

concretizadas em normas conformadoras do sistema constitucional positivo", enquanto que os 

segundos sao "principios gerais informadores da ordem juridica nacional." 

Dessa forma, os principios fundamentais inclusos na Constituigao Federal de 1988 

sao os concernentes as materias constantes dos artigos 1° ao 4° do Titulo I , por conseguinte, o 

principio da dignidade da pessoa humana. Assegura Silva (2007, p. 93) que: "Dignidade da 

pessoa humana e um valor supremo que atrai o conteudo de todos os direitos fundamentais do 

homem, desde o direito a vida." 
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Convem ressaltar que, doutrinariamente, os direitos fundamentais recebem varias 

denominates. No entanto, Silva (2007, p. 178) afirma ser a expressao direitos fundamentais 

do homem a mais adequada porque "alem de referir-se a principios que resumem a concepcao 

do mundo e informam a ideologia politica da cada ordenamento juridico" no ambito do direito 

positivado sao "aquelas prerrogativas e instituicoes que ele concretiza em garantias de uma 

convivencia digna, livre e igual de todas as pessoas." 

Nota-se, portanto, que os direitos fundamentais sao inafastaveis do seio das 

constituicoes. E como garantias basicas e inalienaveis do individuo como ser humano e 

membro do grupo social, necessitam de especial protegao, vinculando o legislador. Nesse 

diapasao, Simm (2005, p. 28) corrobora: 

Pela dimensao que os direitos fundamentais foram adquirindo ao longo da historia 
do seu processo evolutive deixando de ser apenas um mecanismo de defesa do 
individuo em face do Estado para tornar-se tambem uma garantia do cidadao em 
face de outros. nivelando as desigualdades entre estes. culminaram por tornar-se 
elemento importante e indispensavel no seio das Constituicoes. 

Assim sendo, pode-se afirmar que a dignidade humana ocupa lugar de destaque 

dentro dos direitos fundamentais, constituindo seu nucleo essencial. Sarlet (2007, p. 122) 

assevera: 

... o principio da dignidade da pessoa humana passa a ocupar lugar de destaque. 
notadamente pelo fato de que. ao menos para alguns. o conteudo em dignidade da 
pessoa humana acaba por ser identificado como constituindo o nucleo essencial dos 
direitos fundamentais, ou pela circunstancia de - mesmo nao aceita tal identificacao 
- se considerar que pelo menos (e sempre) o conteudo em dignidade da pessoa em 
cada direito fundamental encontra-se imune a restricoes. 

Sarlet (2007, p. 79) afirma, ainda que a constituigao, a despeito de seu teor 

compromissary, atribui unidade de valor e de concordancia pratica ao sistema de direitos 

fundamentais, os quais repousam na dignidade da pessoa humana, ou seja, na concepgao que 

faz da pessoa fundamento e fim da sociedade e do Estado. Nesse sentido, constata ainda que a 

dignidade da pessoa humana e simultaneamente limite e tarefa dos poderes estatais. 

Assim, depreende-se que a dignidade da pessoa humana reclama do Estado que 

guie suas agoes tanto no sentido de preservar a dignidade existente quanto na sua promogao, 

criando condigoes que possibilitem o seu pleno exercicio e fruigao. 

Neste contexto, importa consignar que a dignidade, como qualidade intrinseca da 

pessoa humana, conforme Sarlet ( 2007, p. 42) "e irrenunciavel e inalienavel, constituindo 
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elemento que qualifica o ser humano como tal e dele nao pode ser destacado." Entao, para ele 

a dignidade nasce com o individuo e deve ser compreendida como sendo qualidade integrante 

e irrenunciavel da propria condicao humana. Por fim, Sarlet (2007, p. 62) apresenta o seguinte 

conceito de dignidade da pessoa humana: 

... temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrinseca e distintiva 
reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e 
consideragao por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um 
complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra 
todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir 
as condigoes existenciais minimas para uma vida sauddvel, alem de propiciar e 
promover sua participagao ativa e co-responsdvel nos destinos da propria 
existencia e da vida em comunhdo com os demais seres humanos. (grifos do autor). 

Assim, tem-se que o principio da dignidade da pessoa humana e fundamental para 

a interpretacao de todos os direitos e garantias constitucionais, orientando e informando todo 

o ordenamento juridico e, por sua vez, o Beneficio de Prestagao Continuada. 

3.2 Como o Beneficio de Prestagao Continuada favorece a observancia do principio 

O Beneficio de Prestagao Continuada (BPC), como dito anteriormente, e especie 

do genero assistencia social que objetiva garantir renda aos individuos que, por situagao de 

velhice ou de incapacidade devem ausentar-se do mercado de trabalho, pois que nao disoem 

de outros recursos e nao tern como manter a sua subsistencia. Em virtude de sua natureza nao 

contributiva, o BPC garante uma renda de solidariedade nacional estimada no valor de um 

salario minimo mensal aos idosos e as pessoas com deficiencia e incapacitadas para a vida 

autdnoma. (IPEA, 2007, p. 95). 

Conforme dados extraidos do Instituto de Pesquisa Economica Aplicada (IPEA, 

2007, p. 95), houve um importante crescimento no numero de beneficiarios do BPC, 

chegando ao referencial de 2.277.365 beneficios em dezembro de 2005, dados esses que 

podem ser confirmados pelo grafico abaixo: 
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0 estudo feito pelo IPEA (2007, p. 96) conclui que o BPC e uma das mais 

importantes inovagoes de politica social dessa decada atendendo a um publico ate entao 

excluido perante qualquer mecanismo publico de transferencia de renda, cujo impacto na 

reducao da pobreza dos grupos beneficiados e significativo. O referido estudo da conta de que 

a importancia do sistema de protegao social brasileiro implantado durante a decada de 1990, 

traduz-se no fato de que em 2005, quase oito de cada dez idosos no pais receberam beneficios 

pagos pelo INSS, seja de natureza previdenciaria, seja de natureza assistencial. 

Assim denota-se que a seguridade social como direito fundamental do cidadao 

compreende um conjunto de institutos, direitos e agoes que visam amparar o individuo nos 

momentos de necessidade, suprindo-lhe as carencias quando ele, por si so, nao logra faze-lo, 

alem de assegurar a todos um bem-estar social e uma vida com dignidade. ( S I M M , 2005, p. 

98). 

Como observa Ferreira (2007, p. 157) a dignidade da pessoa e o objeto dos 

direitos humanos, cujos preceitos, aliados a seguridade social existem para assegurar aos 

individuos um minimo exigido para o exercicio de uma vida decente, sem privagoes. Assim e 

que as prestagoes da assistencia social como parte integrante da seguridade social visam a 

assegurar politicas e servigos de inclusao social, de amparo aos que se encontram em estado 

de necessidade e, conforme a analise do autor (2007, p. 190), promovem a melhoria de vida 

das populagoes marginalizadas. Em seguida, afirma: " A finalidade ultima do direito a 

assistencia social e sem diivida a preservagao da dignidade das pessoas. Porem, mais do que 

isso, e tambem a erradicagao da pobreza, da exclusao social e das desigualdades sociais." O 

artigo 4° da Lei n°. 8.742/93 (LOAS) que trata dos principios da assistencia social corrobora: 

Art. 4° A assistencia social rege-se pelos scguintes principios: 
[...] omissis. 
I l l - respeito a dignidade do cidadao. a sua autonomia e ao seu direito a beneficios e 
servigos de qualidade. bem como a com i \ cncia familiar e comunitaria. vedando-se 
qualquer comprovagao vexatoria de necessidade. 
[...]• 
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Nesse sentido, cumpre trazer a colacao as informacoes constantes do Relatorio de 

Gestao - 2005 do MDS, obtidas atraves das avaliagoes sociais que sao realizadas na revisao 

do BPC, as quais apontam a destinagao dada ao valor do beneficio pelo usuario e sua familia e 

a situacao de convivencia familiar, retratando sua importancia como politica social nao 

contributiva. Quanto as informacoes relativas a convivencia familiar (Quadro 1), observa-se 

que 43,6% das pessoas com deficiencia e pessoas idosas moram em residencias com 

familiares; 23,2% moram sozinhas e 1,5% encontram-se internadas em institutos de longa 

permanencia. 

Quadro 1 

INFORMACOES QUANTO A SITUACAO DE C O N V I V E N C I A F A M I L I A R 

Especificacao Pessoas com Deficiencia e Idosas (%) 

Convive sob o mesmo teto com familiares 43,60 

Vive sozinho 23,20 

Internado em instituicao de longa permanencia 1,5 

Outros 31,7% 

Fonte: REVBPC E REVAS GERENCIAL 

De acordo com o mencionado relatorio e expressivo o numero de familias que tern 

o BPC como a unica fonte de renda familiar de carater continuado, sendo que as principals 

despesas cobertas (Quadro 2) estao relacionadas a alimentacao, medicamentos e despesas 

gerais com tratamento de saude. 

Quadro 2 

PRINCIPAIS DESPESAS COBERTAS C O M 0 RECURSO DO BENEFICIO 

Especificacao Pessoas com Deficiencia (%) Pessoas Idosas (%) 

Medicamentos 41 39 

Alimentacao 47 45 

Tratamento 38 48 

Despesas com moradia 9,40 12,15 

Fonte: REVAS GERENCIAL 

Portanto, aduz-se que o beneficio em comento vem melhorar a situacao de 

milhoes de brasileiros a margem da Previdencia Social e de qualquer amparo e protegao 

estatal. Passos (2007, p. 8) afirma: 
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A intengao do beneficio aos necessitados colima com os objetivos primordiais da 
Republica Federativa do Brasil expresso em nosso texto constitucional no artigo 1°, 
notadamente incisos I I e I I I , respaldados por um direito fundamental, 
consubstauciado e garantido em enunciados contidos no caput do texto do artigo 5°, 
notadamente o asseguramento do direito a vida e a seguranga, nao somente no 
sentido do vulgar direito de nascer e viver e a seguranga publico e incolumidade 
pessoal, respectivamente, como poderia parecer, mas num sentido amplo, de viver e 
cumprir a existencia nao como um suplicio. como um fim em si mesmo, mas na sua 
forma mais ampla e proxima da felicidade e realizagao pessoal possivel, sentindo 
seguranga de existir, incolume moral, fisica e espiritualmente, o que se mostra 
impossivel ante a falta de suprimento de necessidades basicas, que muitas vezes sao 
apenas supridas no assistencialismo, nas nem sempre - no entanto muitas vezes -
nada despretensiosas boa-vontade e caridade alheias. (grifos do autor). 

Dessa forma, observa-se que o beneficio assistencial constitui instrumento 

essencial as pessoas idosas que nao podem manter-se por si mesmas ou atraves de suas 

familias, para que vivam com dignidade. 

3.3 A revisao do beneficio e a dignidade humana 

A Lei Organica da Assistencia Social prescreve que o BPC deve ser revisto a cada 

dois anos para avaliagao da continuidade das condigoes que lhe deram origem. O processo de 

revisao e continuo e compreende duas etapas: a avaliagao social e a medico-pericial. A social 

deve ser realizada por assistentes sociais e se da por meio de visitas ao domicilio objetivando 

avaliar os aspectos socio-econdmicos, pessoais, culturais do entorno onde vive o beneficiario 

e de impacto na aferigao de incapacidade para a vida independente e para o trabalho, carencia 

e vulnerabilidade da pessoa afetada, tudo conforme o relatorio de politicas sociais (2007). 

A revisao deve ocorrer de forma descentralizada e atraves de agoes conjuntas 

envolvendo a Secretaria Nacional de Assistencia Social (SNAS), DATAPREV, INSS e 

Secretarias Estaduais e Municipals de Assistencia Social ou seus equivalentes. No entanto, a 

intensificagao do acompanhamento do processo de revisao tern demonstrado a dificuldade 

operacional de concluir as agoes tal como foram previstas, retratando, dessa forma, os limites 

e inviabilidade do formato vigente de revisao do BPC na periodicidade requerida, conforme o 

Relatorio de Gestao 2005 do MDS. 

Assim, com o intuito de minorar essas dificuldades foi editado um novo decreto 

regulamentando o BPC, conforme ja assinalado outrora. O novo Decreto n°. 6.214/2007 

institui um sistema nacional de monitoramento e avaliagao, previsto no artigo 42 e seu 

paragrafo unico, m verbis: 
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Art. 42 O Beneficio de Prestacao Continuada devera ser revisto a cada dois anos, 
para avaliagao da continuidade das condigoes que lhe deram origem, conforme 
dispoe o art. 21 da Lei n°. 8.742, de 1993, passando o processo de reavaliagao a 
integrar o Programa Nacional de Monitoramento e Avaliagao do Beneficio de 
Prestagao Continuada. 
Paragrafo unico. A reavaliagao do beneficio de que trata o caput sera feita na forma 
disciplinada em ato conjunto especifico do Ministerio do Desenvolvimento Social e 
Combate a Fome do Ministerio da Previdencia Social, ouvido o INSS. 

Releva notar que essa revisao traz inseguranga e medo ao beneficiario, visto que, 

constatada uma melhoria na sua condigao de vida, tal fato pode representar a perda do 

beneficio. Maciel (2007, p. 96) afirma: 

Isso pode explicar boa parte das reagoes que os usuarios tern quando recebem a 
visita do assistente social para proceder a revisao dos beneficios que estao 
recebendo, o que pode ratificar uma ligagao entre comportamento nonnatizado e as 
emogoes vinculadas a estes mesmos comportamentos, tal qual ao momento da 
descoberta do acesso como usuario, mas com conteudos emocionais opostos, 
conforme o que podemos depreender em diversas entrevistas com tecnicas do INSS 
e a assistente social da unidade de referenda especial de saude mental. 
Era muita apreensao, receio. E quando era suspenso, voltava tudo de novo, voltava 
para nos. A maioria nao se confonna. A revisao e pior do que o inicial, porque 
aquilo ja faz parte do orgamento dele (Entrevista 01). 
Quando eles recebem a carta eles vem desesperados, porque eles nao sabem se vao 
continuar a receber o beneficio (Entrevista 02). 

De conformidade com esse mesmo autor, tais sentimentos revelam a fragilidade 

da seguranga inicialmente proporcionada pelo status de usuario do BPC, expondo o medo de 

perder uma fonte de recursos que, mal ou bem, esta suprindo as condigoes para a 

sobrevivencia do idoso ou do portador de deficiencia. Assim sendo, os assistidos sao tornados 

por sentimentos de medo, nervosismo e receio no periodo de revisao do BPC, ja que para a 

maioria o beneficio e a unica fonte de renda. Citando Saboia (2003, p. 27), o autor informa 

que mais da metade dos idosos usuarios do beneficio assistencial, identificados em sua 

pesquisa, contribui atraves do beneficio com 50% ou mais da renda familiar. Prosseguindo, 

Maciel (2007, p. 99) afirma: 

Obviamente a possibilidade de perder essa fonte de receita que o beneficio 
representa afeta tanto o idoso no "tratamento diferente" que passou a ser-lhe 
dispensado, quanto para o grupo familiar que tendera a ser fortemente afetado em 
sua sobrevivencia. Sob essas condigoes, e bem provavel que a famiha do idoso 
beneficiario do BPC fique em "vigilia", com o desejo de manter a longevidade do 
idoso e tambem para perpetuar a condigao do acesso a despeito das revisoes 
periodicas. (grifos do autor). 

E cedigo que o beneficiario do BPC teve uma melhora na sua auto-estima em 

decorrencia do recebimento do beneficio e, segundo Maciel (2007, p. 99) "certamente essa 
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auto-estima melhorada expoe uma situacao objetiva que, por outro lado, ao ser ameagada pela 

revisao detonara o aparecimento de sentimentos angustiantes e desesperados". 

Dessa forma, percebe-se que a revisao do BPC e uma afronta a dignidade humana, 

visto que o beneficiario ja atingiu uma elevacao no seu padrao de vida e no tratamento 

dispensado por seus familiares. E, ainda de conformidade com Maciel (2007, p. 99): 

O presente, marcado pela emocao de satisfacao e felicidade por poder contar com 
um rendimento regular, e tornado por pesadelos que apontam para um a incerteza 
vindoura e, assim, a partir do momento em que o usuario toma pe desse horizonte 
duvidoso, suas emocoes positivas podem transitar rapidamente para o desespero e o 
medo. 

Por todo o exposto, depreende-se que o processo de acompanhamento e 

monitoramento do BPC deve ser visto com responsabilidade tecnica e etica, devendo ser 

garantido o seu carater publico de molde a contribuir para a consolidacao da assistencia social 

como politica de direitos e garantia da dignidade e cidadania dos idosos. Portanto, requer de 

todos os agentes envolvidos no processo uma atitude vigilante na execucao dessa avaliagao a 

fim de assegurar o acesso e a universalidade do beneficio de prestagao continuada na 

realidade brasileira. 
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CONSIDERACOES FINAIS 

A guisa de conclusao pode-se afirmar que a Seguridade Social constitui um dos 
mais importances direitos fundamentals da pessoa humana, sendo necessaria a implementacao 
da justica social prevista na Constituicao Federal de 1988 e como garantia basica e inalienavel 
da pessoa humana necessitada de especial protecao. 

Dessa forma, sendo o principio da dignidade da pessoa humana parte integrante 
do nucleo essencial dos direitos fundamentais, e justo que o Estado forneca todas as 
prestacoes necessarias para que as pessoas possam viver dignamente. Nesse diapasao, o artigo 
203 da Constituicao Federal de 1988 estabelece que a assistencia social sera prestada a quern 
dela necessitar, independente de contribuicao a seguridade social. Destarte, na assistencia 
social, nao existe o principio da contrapartida. 

Atendendo aos preceitos constitucionais a Lei n°. 8.742/93, denominada Lei 
Organica da Assistencia Social regulamentou o direito ao Beneficio de Prestacao Continuada 
e a viabilidade de sua concessao at raves do Decreto n° 1.744/95, o qual foi revogado 
recentemente pelo Decreto n°. 6.214/97. 

As analises realizadas permitiram constatar que o Beneficio de Prestacao 
Continuada e um dos principals programas de redistribuicao de renda no pais, pois que 
garante a sobrevivencia nao apenas dos idosos protegidos, mas tambem dos seus familiares. 
Demonstrou-se que a definigao de um criterio objetivo de pobreza como requisito para a sua 
concessao bastante restritivo, selecionando apenas as pessoas abaixo da linha de pobreza. 

Por tais razoes, a jurisprudencia nacional vem entendendo que a renda per capita 
superior a VA (um quarto) do salario minimo nao impede a concessao do beneficio se 
comprovada a miserabilidade do requerente, devendo ser utilizados outros meios para tal 
afericao desta. 

Nessas circunstancias, infere-se que a interpretacao que melhor define a intencao 
do legislador constitucional e a que observa as peculiaridades do caso concreto ponderando o 
pedido do beneficio a luz do principio da dignidade da pessoa humana. Dessa forma, 
destacou-se o papel que o Poder Judiciario pode desempenhar para a observancia do referido 
principio. 

Percebeu-se, ademais, que apesar dos idosos reconhecerem que o beneficio trouxe 
importantes mudancas, tanto as suas condicoes de vida como de seus familiares, 
especificamente no que se refere ao resgate da auto-estima, apontam-se algumas dificuldades 
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burocraticos, da falta de recursos materials e humanos, carencia de profissionais em todas as 
areas envolvidas para o processo de enquadramento, concessao e manutencao do beneficio e a 
falta de conhecimento ou informacao da populacao carente. 

Ainda no que concerne as dificuldades apontadas pelo idoso, detectou-se uma 
ausencia de sensibilidade dos gestores municipals diante da importancia da eficacia, eficiencia 
e efetividade do BPC e na sua concessao, revisao e acompanhamento, observando-se o pouco 
envolvimento dos gestores nessa seara. 

Constatou-se, outrossim, que a revisao do Beneficio de Prestacao Continuada fere 
frontalmente o principio da dignidade da pessoa humana, pois que, representa uma ameaca de 
perda do beneficio que, para uma boa parte dos assistidos, e a unica fonte de renda familiar, 
pelo que sao tornados de medo e inseguranca nos periodos de revisao. 

Sendo a dignidade uma qualidade intrinseca da pessoa humana e, por sua vez, 
irrenunciavel e inalienavel, ve-se que sera respeitada apenas se todos os direitos fundamentals 
forem observados e realizados. Portanto, a dignidade da pessoa humana deve ser considerada 
como um paradigma para todo o ordenamento juridico a fim de que sejam erradicadas a 
pobreza, a exclusao e as desigualdades sociais. Assim, conclui-se que o Beneficio de 
Prestacao Continuada, apesar de nao ser o ideal, propicia aos protegidos um minimo 
existencial para uma vida digna e para o resgate da sua cidadania. 
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ANEXOS 



ANEXO"A" 

LEI N° 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 

"Dispoe sobre a organizacao da Assistencia Social e da outras 
providencias". 

O Presidente da Republica 

Faco saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL 

CAPITULO I 
DAS DEFIN1COES E DOS OBJETIVOS 

Art. 1°. A assistencia social, direito do cidadao e dever do Estado, e Politica de 
Seguridade Social nao contributiva, que preve os minimos sociais, realizada atraves de um 
conjunto integrado de acoes de iniciativa publica e da sociedade, para garantir o atendimento 
as necessidades basicas. 

Art. 2°. A assistencia social tern por objetivos: 
I - a protecao a familia, a maternidade, a adolescencia e a velhice; 
II - o amparo as criancas e adolescentes carentes; 
III - a promocao da integracao ao mercado de trabalho; 
IV - a habilitacao e reabilitacao das pessoas portadoras de deficiencia e a 

promocao de sua integracao a vida comunitaria; 
V - a garantia de 1 (um) salario minimo de beneficio mensal a pessoa 

portadora de deficiencia e ao idoso que comprove nao possuir meios para prover a propria 
manutencao ou de te-la provida por sua familia. 

Paragrafo Unico. A assistencia social realiza-se de forma integrada as politicas 
setoriais, visando ao enfrentamento da pobreza, a garantia dos minimos sociais, ao 
provimento de condicoes para atender contingencias sociais e a universalizacao dos direitos 
sociais. 



Art. 3°. Consideram-se entidades e organizacoes de assistencia social aquelas que 
prestam, sem fins lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficios abrangidos por esta 
Lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de seus direitos. 

CAPITULO II 
DOS PRINCIPIOS E DAS DIRETRIZES 

SECAO I 
DOS PRINCIPIOS 

Art. 4°. A assistencia social rege-se pelos seguintes principios: 
I - supremacia do atendimento as necessidades sociais sobre as exigencias de 

rentabilidade economica; 
II - universalizacao dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatario da 

acao assistencial alcancavel pelas demais politicas publicas; 
III - respeito a dignidade do cidadao, a sua autonomia e ao seu direito a 

beneficios e services de qualidade, bem como a convivencia familiar e comunitaria, vedando-
se qualquer comprovacao vexatoria de necessidade; 

IV - igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminacao de 
qualquer natureza, garantindo-se equivalencia as populacoes urbanas e rurais; 

V - divulgacao ampla dos beneficios, servicos, programas e projetos 
assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Publico e dos criterios para sua 
concessao. 

SECAO II 
DAS DIRETRIZES 

Art. 5°. A organizacao da assistencia social tern como base as seguintes diretrizes: 
I - descentralizacao politico-administrativa para os Estados, Distrito Federal 

e os Municipios e comando unico das acoes em cada esfera de governo; 
II - participacao da populacao, por meio de organizacoes representativas, na 

formulacao das politicas e no controle das acoes em todos os niveis; 
III - primazia da responsabilidade do estado na conducao da politica de 

assistencia social em cada esfera de governo. 



CAPITULO m 
DA ORGANIZACAO E DA GESTAO 

Art. 6°. As acoes na area de assistencia social sao organizadas em sistema 
descentralizado e participativo, constituido pelas entidades e organizacoes de assistencia 
social abrangidas por esta Lei, que articule meios, esforcos e recursos e por um conjunto de 
instancias deliberativas compostas pelos diversos setores envoividos na area. 

Paragrafo Unico. A instancia coordenadora da Politica Nacional de Assistencia 
Social e o Ministerio do Bem-Estar Social. 

Art. 7°. As acoes de assistencia social, no ambito das entidades e organizacoes de 
assistencia social, observarao as normas expedidas pelo Conselho Nacional de Assistencia 
Social - CNAS, de que trata o artigo 17 desta Lei. 

Art. 8°. A Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios, observados os 
principios e diretrizes estabelecidos nesta Lei, fixarao suas respectivas Politicas de 
Assistencia Social. 

Art. 9°. O funcionamento das entidades e organizacoes de assistencia social 
depende de previa inscricao no respectivo Conselho Municipal de Assistencia Social, ou no 
Conselho de Assistencia Social do Distrito Federal, conforme o caso. 

§ 1°. A regulamentacao desta Lei definira os criterios de inscricao e 
funcionamento das entidades com atuacao em mais de um municipio no mesmo Estado, ou 
em mais de um Estado ou Distrito Federal. 

§ 2°. Cabe ao Conselho Municipal de Assistencia Social e ao Conselho de 
Assistencia Social do Distrito Federal a fiscalizacao das entidades referidas no "caput", na 
forma prevista em lei ou regulamento. 

§ 3°. A inscricao da entidade no Conselho Municipal de Assistencia Social, 
ou no Conselho de Assistencia Social do Distrito Federal e condicao essencial para o 
encaminhamento de pedido de registro e de certificado de entidade de fins filantropicos junto 
ao Conselho Nacional de Assistencia Social - CNAS. 

§ 4°. As entidades e organizacoes de assistencia social podem, para defesa 
de seus direitos referentes a inscricao e ao funcionamento, recorrer aos Conselhos Nacional, 
Estaduais, Municipals e do Distrito Federal. 

Art. 10°. A Uniao, os Estados, os Municipios e o Distrito Federal podem celebrar 
convenios com entidades e organizacoes de assistencia social, em conformidade com os 
Pianos aprovados pelos respectivos Conselhos. 



Art. 11°. As acoes das tres esferas do governo na area de assistencia social 
realizam-se de forma articulada, cabendo a coordenaclo e as normas gerais a esfera federal e 
a coordenacao e execucao dos programas, em suas respectivas esferas, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municipios. 

Art. 12°. Compete a Uniao: 
I - responder pela concessao e manutencao dos beneficios de prestacao 

continuada definidos no artigo 203 da Constituicao Federal; 
II - apoiar tecnica e financeiramente os servicos, os programas e os projetos 

de enfrentamento da pobreza em ambito nacional; 
III - atender, em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e os 

Municipios, as acoes assistenciais de carater de emergencia. 
Art. 13°. Compete aos Estados: 

I - destinar recursos financeiros aos Municipios, a titulo de participacao no 
custeio do pagamento dos auxilios natalidade e funeral, mediante criterios estabelecidos pelos 
Conselhos Estaduais de Assistencia Social; 

II - apoiar tecnica e financeiramente os servicos, os programas e os projetos 
de enfrentamento da pobreza em ambito regional ou local; 

III — atender em conjunto com os Municipios, as acoes assistenciais de 
carater de emergencia. 

IV - estimular e apoiar tecnica e financeiramente as associacoes e consorcios 
municipals na prestacao de servicos de assistencia social; 

V — prestar os servicos assistenciais cujos custos ou ausencia de demanda 
municipal que justifiquem uma rede regional na prestacao de servicos, desconcentrada, no 
ambito do respectivo Estado. 

Art. 14°. Compete ao Distrito Federal: 
I - destinar recursos financeiros para o custeio do pagamento dos auxilios 

natalidade e funeral, mediante criterios estabelecidos pelo Conselho de Assistencia Social do 
Distrito Federal; 

I I - efetuar o pagamento dos auxilios natalidade e funeral; 
i n - executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria 

com organizacoes da sociedade civil; 
IV - atender as acoes assistenciais de carater de emergencia; 
V - prestar os servicos assistenciais de que trata o artigo 23 desta Lei. 

Art. 15°. Compete aos Municipios: 



I - destinar recursos financeiros para o custeio do pagamento dos auxilios 
natalidade e funeral, mediante criterios estabelecidos pelos Conselhos Municipals de 
Assistencia Social. 

II - efetuar o pagamento dos auxilios natalidade e funeral; 
III - executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria 

com organizacoes da sociedade civil; 
IV - atender as acoes assistenciais de carater de emergencia; 
V - prestar os servicos assistenciais de que trata o artigo 23 desta Lei. 

Art. 16°. As instancias deliberativas do sistema descentralizado e participativo de 
assistencia social, de carater permanente e composicao paritaria entre governo e sociedade 
civil, sao: 

I - o Conselho Nacional de Assistencia Social; 
II - os Conselhos Estaduais de Assistencia Social; 
III - o Conselho de Assistencia Social do Distrito Federal; 
IV - os Conselhos Municipals de Assistencia Social. 

Art. 17°. Fica instituido o Conselho Nacional de Assistencia Social - CNAS, 
orgao superior de deliberacao colegiada, vinculado a estrutura do orgao da Administracao p 

Publica Federal responsavel pela coordenacao da Politica Nacional de Assistencia 
Social, cujos membros, nomeados pelo Presidente da Republica, tern mandato de 2 (dois) 
anos, permitida uma unica reconducao por igual periodo. 

§ 1°. O Conselho Nacional de Assistencia Social - CNAS e composto por 18 
(dezoito) membros e respectivos suplentes, cujos nomes sao indicados ao orgao da 
Administracao Publica Federal responsavel pela coordenacao da Politica Nacional de 
Assistencia Social, de acordo com os criterios seguintes: 

1 - 9 (nove) representantes governamentais, incluindo 1 (um) representante 
dos Estados e 1 (um) dos Municipios; 

II - 9 (nove) representantes governamentais da sociedade civil, dentre 
representantes dos usuarios ou de organizacoes de usuarios, das entidades e organizacoes de 
assistencia social e dos trabalhadores do setor, escolhidos em foro proprio sob a fiscalizacao 
do Ministerio Publico Federal. 

§ 2°. O Conselho Nacional de Assistencia Social - CNAS e presidido por um 
de seus integrantes, eleito dentre seus membros, para um mandato de 1 (um) ano, permitida 
uma unica reconducao por igual periodo. 



§ 3°. O Conselho Nacional de Assistencia Social - CNAS contara com uma 
Secretaria Executiva, a qual tera sua estrutura disciplinada em ato do Poder Executive 

§ 4°. Os Conselhos de que tratam os incisos II, III e IV do artigo 16 deverao 
ser instituidos, respectivamente, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municipios 
mediante lei especifica. 

Art. 18°. Compete ao Conselho Nacional de Assistencia Social: 
I - aprovar a Politica Nacional de Assistencia Social; 
II - normatizar as acoes e regular a prestacao de servicos de natureza publica 

e privada no campo da assistencia social; 
III - fixar normas para a concessao de registro e certificado de fins 

filantropicos, as entidades privadas prestadoras de servicos e assessoramento de assistencia 
social; 

IV - conceder atestado de registro e certificado de entidades de fins 
filantropicos, na forma do regulamento a ser fixado, observado o disposto no artigo 9° desta 
Lei; 

V - zelar pela efetivacao do sistema descentralizado e participativo de 
assistencia social; 

VI - convocar ordinariamente a cada 2 (dois) anos, ou extraordinariamente, 
por maioria absoluta de seus membros, a Conferencia Nacional de Assistencia Social, que tera 
a atribuicao de avaliar a situacao da assistencia social e propor diretrizes para o 
aperfeicoamento do sistema; 

VH-(vetado); 
VIII - apreciar e aprovar a proposta orcamentaria da Assistencia Social a ser 

encaminhada pelo orgao da Administracao Publica Federal responsavel pela coordenacao da 
Politica Nacional de Assistencia Social; 

IX - aprovar criterios de transferencia de recursos para os Estados, 
Municipios e Distrito Federal, considerando, para tanto, indicadores que informem sua 
regionalizacao mais eqiiitativa, tais como: populacao, renda "per capita", mortalidade infantil 
e concentracao de renda, alem de disciplinar os procedimentos de repasse de recursos para as 
entidades e organizacoes de assistencia social, sem prejuizo das disposicSes da Lei de 
Diretrizes Orcamentarias; 

X - acompanhar e avaliar a gestao dos recursos, bem como os ganhos sociais 
e o desempenho dos programas e projetos aprovados; 



XI - estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os programas anuais e 
plurianuais do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS; 

XII - indicar o representante do Conselho Nacional de Assistencia Social -
CNAS junto ao Conselho Nacional de Seguridade Social; 

XIII - elaborar e aprovar seu regimento interno; 
XIV - divulgar, no Diario Oficial da Uniao, todas as suas decisoes, bem 

como as contas do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS e os respectivos pareceres 
emitidos. 

Art. 19°. Compete ao orgao da Administracao Publica Federal responsavel pela 
coordenacao da politica Nacional de Assistencia Social: 

I - coordenar e articular as acoes no campo da assistencia social; 
II - propor ao Conselho Nacional de Assistencia Social -CNAS a Politica 

Nacional de Assistencia Social, suas normas gerais, bem como os criterios de prioridade de 
elegibilidade, alem de padroes de qualidade na prestacao de beneficios, servicos, programas e 
projetos; 

III - prover recursos para o pagamento dos beneficios de prestacao 
continuada definidos nesta Lei; 

IV - elaborar e encaminhar a proposta orcamentaria da assistencia social, em 
conjunto com as demais areas da Seguridade Social; 

V - propor os criterios de transferencia dos recursos de que trata esta Lei; 
VI - proceder a transferencia dos recursos destinados a assistencia social, na 

forma prevista nesta Lei; 
VII - encaminhar a apreciacao do Conselho Nacional de Assistencia Social -

CNAS relatorios trimestrais e anuais de atividades e de realizacao financeira dos recursos; 
VIII - prestar assessoramento tecnico aos Estados, aos Municipios e as 

entidades e organizacoes de assistencia social; 
IX - formular politica para a qualificacao sistematica e continuada de 

recursos humanos no campo da assistencia social; 
X - desenvolver estudos e pesquisas para fundamentar as analises de 

necessidades e formulacao de proposicoes para a area; 
XI - coordenar e manter atualizado o sistema de cadastro de entidades e 

organizacoes de assistencia social, em articulacao com os Estados, os Municipios e o Distrito 
Federal; 



XII - articular-se com os orgaos responsaveis pelas politicas de saude e 
previdencia social, bem como com os demais responsaveis pelas politicas socio-economicas 
setoriais, visando a elevacao do patamar minimo de atendimento as necessidades basicas; 

XIII - expedir os atos normativos necessarios a gestao do Fundo Nacional 
de Assistencia Social - FNAS, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho 
Nacional de Assistencia Social - CNAS; 

XIV - elaborar e submeter ao Conselho Nacional de Assistencia Social -
CNAS os programas anuais e plurianuais de aplicacao dos recursos do Fundo Nacional de 
Assistencia Social - FNAS. 

CAPiTULO IV 
DOS BENEFICIOS, DOS SERVICOS, DOS PROGRAMAS E DOS PROJETOS DE 

ASSISTENCIA SOCIAL 

SECAO I 
DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA 

Art. 20°. O beneficio de prestacao continuada e a garantia de 1 (um) salario 
minimo mensal a pessoa portadora de deficiencia e ao idoso com 70 (setenta) anos ou mais e 
que comprovem nao possuir meios de prover a propria manutencao e nem de te-la provida 
por sua familia. 

§1°. Para os efeitos do disposto no "caput", entende-se por familia a unidade 
mononuclear, vivendo sob o mesmo teto, cuja economia e mantida pela contribuicao de seus 
integrantes. 

§2°. Para efeito de concessao deste beneficio, a pessoa portadora de 
deficiencia e aquela incapacitada para a vida independente e para o trabalho. 

§3°. Considera-se incapaz de prover a manutencao da pessoa portadora de 
deficiencia ou idosa a familia cuja renda mensal per capita seja inferior a Vi (um quarto) do 
salario minimo. 

§4°. O beneficio de trata este artigo nao pode ser acumulado pelo beneficiario 
com qualquer outro ambito da seguridade social ou de outro regime, salvo o da assistencia 
medica. 

§5°. A situacao de internado nao prejudica o direito do idoso ou do portador 
de deficiencia ao beneficio. 



*§6°. A deficiencia sera comprovada atraves da avaliagao e laudo expedido 
por servico que conte com equipe multiprofissional do Sistema Unico de Saude - SUS ou 
Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, credenciados para esse fim pelo Conselho 
Municipal de Assistencia Social. 

* Ver Medida Provisoria n° 927 de 01/03/95. 
§7°. Na hipotese de nao existirem servicos credenciados no Municipio de 

residencia do beneficiario, fica assegurado o seu encaminhamento ao Municipio mais 
proximo que contar com tal estrutura. 

Art. 2 1 . 0 beneficio de prestacao continuada deve ser revisto a cada 2 (dois) anos 
para avaliacao da continuidade das condicoes que lhe deram origem. 

1°. O pagamento do beneficio cessa no momento em que forem superadas as 
condicoes referidas no "caput", ou em caso de morte do beneficiario. 

§ 2°. O beneficio sera cancelado quando se constatar irregularidade na sua 
concessao ou utilizacao. 

SECAO II 
DOS BENEFICIOS EVENTUAIS 

Art. 22. Entendem-se por beneficios eventuais aqueles que visam ao pagamento 
de auxilio por natalidade ou morte as familias cuja renda mensal per capita seja inferior a Vi 
(um quarto) do salario minimo. 

§1°. A concessao e o valor dos beneficios de que trata este artigo serao 
regulamentados pelos Conselhos de Assistencia Social dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municipios, mediante criterios e prazos definidos pelo Conselho Nacional de Assistencia 
Social - CNAS. 

§2°. Poderao ser estabelecidos outros beneficios eventuais para atender 
necessidades advindas de situacoes de vulnerabilidade temporaria, com prioridade para a 
crianca, a familia, o idoso, a pessoa portadora de deficiencia, a gestante, a nutriz e nos casos 
de calamidade publica. 

§3°. O Conselho Nacional de Assistencia Social - CNAS, ouvidas as 
respectivas representacoes de Estados e Municipios dele participantes, podera propor, na 
medida das disponibilidades orcamentarias das tres esferas de governo, a instituicao de 
beneficios subsidiarios no valor de ate 25% (vinte e cinco por cento) do salario minimo para 



cada crianca de ate 6 (seis) anos de idade, nos termos da renda mensal familiar estabelecida 
no caput. 

SECAO m 
DOS SERVICOS 

Art. 23. Entendem-se por servicos assistenciais as atividades continuadas que 
visem a melhoria de vida da populacao e cujas acoes, voltadas para as necessidades basicas, 
observem os objetivos, principios e diretrizes estabelecidas nesta Lei. 

Paragrafo Unico. Na organizacao dos servicos sera dada prioridade a infancia e a 
adolescencia em situacao de risco pessoal e social, objetivando cumprir o disposto no artigo 
227 da Constituicao Federal e na Lei n° 8.069 de 13 de julho de 1990. 

SECAO IV 
DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL 

Art. 24. Os programas de assistencia social compreendem acoes integradas e 
complementares com objetivos, tempo e area de abrangencia definidos para qualificar, 
incentivar e melhorar os beneficios e os servicos assistenciais. 

§1°. Os programas de que trata este artigo serao definidos pelos respectivos 
Conselhos de Assistencia Social, obedecidos os objetivos e principios que regem esta Lei, 
com prioridade para a insercao profissional e social. 

§ 2°. Os programas voltados ao idoso e a integracao da pessoa portadora de 
deficiencia serao devidamente articulados com o beneficio de prestacao continuada 
estabelecido no artigo 20 desta Lei. 

SECAO V 
DOS PROJETOS DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA 

Art. 25. Os projetos de enfrentamento da pobreza compreendem a instituicao de 
investimento economico-social nos grupos populares, buscando subsidiar, financeira e 
tecnicamente, iniciativas que lhes garantam meios, capacidade produtiva e de gestao para 
melhoria das condicoes gerais de subsistencia, elevacao do padrao da qualidade de vida, a 
preservacao do meio ambiente e sua organizacao social. 



Art. 26. O incentivo a projetos de enfrentamento da pobreza assentar-se-a em 
mecanismos de articulacao e de participacao de diferentes areas governamentais e em Sistema 
de Cooperacao entre organismos governamentais, nao governamentais e da sociedade civil. 

CAPITULO V 
DO FINANCIAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL 

Art. 27. Fica o Fundo Nacional de Acao Comunitaria - FUNAC, instituido pelo 
Decreto n° 91.970, de 20 de novembro de 1985, ratificado pelo Decreto Legislativo n° 66, de 
18 de dezembro de 1990, transformado no Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS. 

Art. 28. O financiamento dos beneficios, servicos, programas e projetos 
estabelecidos nesta Lei far-se-a com os recursos da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municipios, das demais contribuicoes sociais previstas no artigo 195 da Constituicao 
Federal, alem daqueles que compoem o Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS. 

§1°. Cabe ao orgao da Administracao Publica Federal responsavel pela 
coordenacao da Politica Nacional de Assistencia Social gerir o Fundo Nacional de Assistencia 
Social - FNAS sob a orientacao e controle do Conselho Nacional de Assistencia Social -
CNAS. 

§2". O Poder Executivo dispora, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a 
contar da data de publicacao desta Lei, sobre o regulamento e funcionamento do Fundo 
Nacional de Assistencia Social - FNAS. 

Art. 29. Os recursos de responsabilidade da Uniao destinados a assistencia social 
serao automaticamente repassados ao Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS, a 
medida que se forem realizando as receitas. 

Art. 30. E condicao para os repasses, aos Municipios, aos Estados e ao Distrito 
Federal, dos recursos de que trata esta Lei, a efetiva instituicao e funcionamento de: 

I - Conselho de Assistencia Social, de composicao paritaria entre governo e 
sociedade civil; 

II - Fundo de Assistencia Social, com orientacao e controle dos respectivos 
Conselhos de Assistencia Social; 

III - Piano de Assistencia Social. 

CAPITULO VI 
DAS DISPOSICOES GERAIS E TRANSITORIAS 



Art. 31. Cabe ao Ministerio Publico zelar pelo efetivo respeito aos direitos 
estabelecidos nesta Lei. 

Art. 32. O Poder Executivo tera prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da publicacao 
desta Lei, obedecidas as normas por ela instituidas, para elaborar e encaminhar projeto de lei 
dispondo sobre a extincao e reconhecimento dos orgaos de assistencia social do Ministerio do 
Bem-Estar Social. 

§1°. O projeto de que trata este artigo definira formas de transferencias de 
beneficios, servicos, programas, projetos, pessoal, bens moveis e imoveis para a esfera 
municipal. 

§2°. O Ministro de Estado do Bem-Estar Social indicara Comissao 
encarregada de elaborar o projeto de lei de que trata este artigo, que contara com a 
participacao das organizacoes dos usuarios, de trabalhadores do setor e de entidades e 
organizacoes de assistencia social. 

Art. 33. Decorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias, da promulgacao desta Lei, 
fica extinto o Conselho Nacional de Servico Social _ CNSS, revogando-se em consequencia, 
os Decretos-Leis n°s 525 de 1° de julho de 1938 e 657 de 22 dejulho de 1943. 

§1°. O Poder Executivo tomara as providencias necessarias para a instalacao 
do Conselho Nacional de Assistencia Social - CNAS e a transferencia das atividades que 
passarao a sua competencia dentro do prazo estabelecido no caput, de forma a assegurar nao 
haja solucao de continuidade. 

§2°. O acervo do orgao de que trata o caput sera transferido, no prazo de 60 
sessenta) dias, para o Conselho Nacional de Assistencia Social - CNAS, que promovera, 
mediante criterios e prazos a serem fixados, a revisao dos processos de registro e certificado 
de entidade de fins filantropicos das entidades e organizacoes de assistencia social, observado 
o disposto no artigo 3° desta Lei. 

Art. 34. A Uniao continuara exercendo papel supletivo nas acoes de assistencia 
social, por ela atualmente executadas diretamente no ambito dos Estados, dos Municipios e do 
Distrito Federal, visando a implementacao do disposto nesta Lei, por prazo maximo de 12 
(doze) meses, contados a partir da data da publicacao desta Lei. 

Art. 35. Cabe ao orgao da Administracao Publica Federal responsavel pela 
coordenacao da Politica Nacional de Assistencia Social operar os beneficios de prestacao 
continuada de que trata esta Lei, podendo, para tanto, contar com o concurso de outros orgaos 
do Governo Federal, na forma a ser estabelecida em regulamento. 



Paragrafo Unico. O regulamento de que trata o caput definira as formas de 
comprovacao do direito ao beneficio, as condicoes de sua suspensao, os procedimentos em 
casos de curatela e tutela e o orgao de credenciamento, de pagamento e de fiscalizacao, dentre 
outros aspectos. 

Art. 36. As entidades e organizacoes de assistencia social que incorrerem em 
irregularidades na aplicacao dos recursos que lhes forem repassados pelos poderes publicos 
terao cancelado seu registro no Conselho Nacional de Assistencia Social - CNAS, sem 
prejuizo de acoes civeis e penais. 

Art. 37. Os beneficios de prestacao continuada serao concedidos, a partir da 
publicacao desta Lei, gradualmente e no maximo em ate: 

I - 12 (doze) meses, para os portadores de deficiencia; 
I I - 18 (dezoito) meses, para os idosos. 

*Ver Medida Provisoria n° 927, de 01/03/95. 
Art. 38. A idade prevista no art. 20 desta Lei reduzir-se-a, respectivamente, para 

67 (sessenta e sete) e 65 (sessenta e cinco) anos apos 24 (vinte e quatro) e 48 (quarenta e oito) 
meses do inicio da concessao. 

Art. 39. O Conselho Nacional de Assistencia Social - CNAS, por decisao da 
maioria absoluta de seus membros, respeitados o orcamento da seguridade social e a 
disponibilidade do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS, podera propor ao Poder 
Executivo a alteracao dos limites de renda mensal per capita definidos no § 3° do artigo 20 e 
caput do artigo 22. 

Art. 40. Com a implantacao dos beneficios previstos nos artigos 20 e 22 desta 
Lei, extinguem-se a renda mensal vitalicia, o auxilio-natalidade e o auxilio-funeral existentes 
no ambito da Previdencia Social, conforme o disposto na Lei n° 8.213, de 24 de julho de 
1991. 

* Paragrafo Unico. A transferencia dos beneficios do sistema previdenciario para 
a assistencia social deve ser estabelecida de forma que o atendimento a populacao nao sofra 
de continuidade. 

*Ver Medida Provisoria n° 927, de 01/03/95. 
Art. 41. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao. 
Art. 42. Revogam-se as disposicdes em contrario. 



ANEXO"B 

DECRETO N° 1.744, DE 8 DE DEZEMBRO DE 1995 
Regulamenta o beneficio de prestacao continuada devido a pessoa 
portadora de deficiencia e ao idoso, de trata a Lei n° 8.742, de 7 de 
dezembro de 1993, e da outras providencias. 

(Revogado pelo Decreto n° 6.214, de 2007). 
O PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuicao que lhe confere o art. 84, inciso 
IV, da Constituicao, e tendo em vista o disposto no art. 20 da Lei n° 8.742, de 7 de dezembro 
de 1993. 

DECRETA: 

CAPITULO I 
DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA E DO BENEFICIARIO 

Art. 1°. O beneficio de prestacao continuada previsto no art. 20 da Lei n° 8.742, 
de 7 de dezembro de 1993, e a garantia de um salario minimo mensal a pessoa portadora de 
deficiencia e ao idoso, com setenta anos ou mais que comprovem nao possuir meios de prover 
a propria manutencao e nem de te-la provida por sua familia. 

Art 2°. Para os fins deste Regulamento, considera-se: 
I - familia: a unidade mononuclear, vivendo sob o mesmo teto, cuja 

economia e mantida pela contribuicao de seus integrantes; 
II - pessoa portadora de deficiencia: aquela incapacitada para a vida 

independente e para o trabalho em razao de anomalias ou lesoes irreversiveis de natureza 
hereditaria, congenitas ou adquiridas que impecam o desempenho das atividades da vida 
diaria e do trabalho; 

III - familia incapacitada de prover a manutencao de pessoa portadora de 
deficiencia ou idosa: aquela cuja renda mensal de seus integrantes, dividida pelo numero 
destes, seja inferior ao valor previsto no § 3° do art. 20 da Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 
1993. 

Art. 3°. A condicao de internado nao prejudica o direito do idoso ou do portador 
de deficiencia ao recebimento do beneficio. 



Paragrafo Unico. Entende-se por condicao de internado, para efeitos do caput 
deste artigo, aquela relativa a internamentos em hospitals, asilos, sanatorios, instituicoes que 
abriguem pessoa portadora de deficiencia ou instituicoes congeneres. 

Art. 4°. Sao tambem beneficiarios os idosos e as pessoas portadoras de deficiencia 
estrangeiros naturalizados e domiciliados no Brasil, desde que nao amparados pelo sistema 
previdenciario do pais de origem. 

CAPITULO II 
DA HABILITACAO, DO INDEFERIMENTO, DA CONCESSAO, DA 

REPRESENTACAO E DA MANUTENCAO </H2> 

SECAOI 
Da habilitacao e do indeferimento 

Art. 5°. Para fazer jus ao salario minimo mensal o beneficiario, idoso devera 
comprovar que: 

I - possui setenta anos de idade ou mais; 
II - nao exerce atividade remunerada; 
HI - a renda familiar mensal per capita e inferior a prevista no § 3° do art. 

20 da Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993. 
Art. 6°. Para fazer jus ao salario minimo mensal, o beneficiario portador de 

deficiencia devera comprovar que. 
I - e portador de deficiencia que o incapacite para a vida independente e 

para o trabalho; 
II - a renda familiar mensal per capita e inferior a prevista no § 3° do art. 20 

da Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993. 
Art. 7°. O beneficio de prestacao continuada devera ser requerido junto aos Postos 

de Beneficios do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, pelo orgao autorizado ou pela 
entidade conveniada. 

§ 1°. Os formularios de requerimento para a habilitacao do beneficiario serao 
fornecidos pelos Postos de Beneficios do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, pelo 
orgao autorizado ou pela entidade conveniada. 

§ 2°. A apresentacao de documentacao nao constitui motivo de recusa limitar 
de requerimento do beneficio. 



Art. 8°. A comprovacao da idade do beneficiario idoso, a que se refere o inciso I 
do art. 5° far-se-a mediante apresentacao de um dos seguintes documentos. 

I - certidao de nascimento; 
II - certidao de casamento; 
III - certidao de reservista; 
IV - carteira de identidade; 
V - carteira de trabalho e previdencia social emitida ha mais de cinco anos; 
VI - certidao de inscricao eleitoral. 

Art. 9°. A prova de idade do beneficiario idoso estrangeiro naturalizado e 
domiciliado no Brasil far-se-a pela apresentacao de um dos seguintes documentos: 

I - titulo declaratorio de nacionalidade brasileira; 
II - certidao de nascimento; 
III - certidao de casamento; 
IV - passaporte; 
V - certidao ou guia de inscricao consular de desembarque devidamente 

autenticadas; 
VI - carteira de identidade; 
VII - carteira de trabalho e previdencia social emitida ha mais de cinco anos; 
Vin - certidao de inscricao eleitoral. 

Art. 10°. Caso a data de expedicao dos documentos mencionados nos arts 8° e 9° 
remonte ha menos de cinco anos da data da apresentacao do requerimento, deverao ser 
solicitados outros documentos expedidos anteriormente, para reforco da prova de idade. 

Paragrafo Unico. Na hipotese do caput, poderao ser examinados documentos e 
feito pericias, sempre que necessario, a criterio do Instituto Nacional de Seguro Social -
INSS. 

Art. 11. A pessoa portadora de deficiencia sera identificada mediante a 
apresentacao de um dos mencionados no art. 8°. 

Paragrafo Unico. A pessoa estrangeira portadora de deficiencia, naturalizada e 
domiciliada no Brasil, identificar-se-a mediante a apresentacao de um dos documentos 
mencionados no at. 9°. 

Art. 12. Para comprovacao da inexistencia de atividade remunerada do 
beneficiario idoso, admitir-se-a como prova declaracao em situacao regular junto aos 
Conselhos de Assistencia Social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios. 



1°. Nas localidades onde nao existir Conselho de Assistencia Social, admitir-
se-a prova mediante declaracao em situacao regular junto aos Conselhos Regionais de Servico 
Social, e de autoridades locais identificadas e qualificadas. 

2°. Sao autoridades locais para os fins do disposto no paragrafo anterior, alem 
de outras declaradas em ato do Ministro de Estado da Previdencia e Assistencia Social; os 
juizes, os juizes de paz, os promotores de justica, os comandantes militares do Exercito, da 
Marinha,da Aeronautica e das Forcas Auxiliares e os delegados de policia. 

3°. Nao sera exigido o reconhecimento da firma dos signatarios das 
declaracoes a que se refere o caput e os paragrafos anteriores. 

4°. A declaracao que nao contiver dados fidedignos acarretara ao declarante 
as penas previstas em lei. 

Art. 13. A comprovacao da renda familiar per capita sera feita mediante a 
apresentacao de um dos seguintes documentos por parte de todos os membros da familia do 
requerente que exercam atividade remunerada: 

I - Carteira de Trabalho e Previdencia Social com anotacoes atualizadas; 
II - Contracheque de pagamento ou documento expedido pelo empregador; 
III - Carne de contribuicao para o Instituto Nacional do Seguro Social -

INSS; 
IV - Extrato de pagamento de beneficio ou declaracao fornecida pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou outro regime de previdencia social publico ou 
privado; 

V - Declaracao de entidade, autoridade ou profissional a que se refere o art. 
12. 

1°. A apresentacao de um dos documentos mencionados nos incisos I a V 
deste artigo, nao exclui a faculdade de o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS emitir 
parecer sobre a situacao socio-economica da familia do beneficiario; 

2°. A declaracao de que trata o inciso V sera aceita somente nos casos de 
trabalhadores que, excepcionalmente, estejam impossibilitados de comprovar sua renda 
mediante a documentacao mencionada nos incisos I a IV. 

Art. 14. A deficiencia sera comprovada mediante avaliacao e laudo expedido por 
servico que conte com equipe multiprofissional do Sistema Unico de Saude - SUS ou do 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 

1°. Na inexistencia de equipe multiprofissional no municipio o beneficiario 
podera apresentar, no minimo, dois pareceres tecnicos, sendo um emitido por profissional da 



area medica e outro por profissional das areas terapeutica ou educacional, ou ainda laudo 
emitido por uma entidade reconhecida de competencia tecnica. 

2°. Na hipotese de nao existirem servicos no municipio de residencia do 
beneficiario, fica assegurado o seu encaminhamento ao municipio mais proximo que contar 
com esses servicos. 

3°. Quando o beneficiario deslocar-se por determinacao do Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS, para submeter-se a avaliacao em localidade diversa da de 
sua residencia, devera a instituicao custear o seu transporte e pagar-lhe diaria. 

4°. Caso o beneficiario, a criterio do Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS necessite de acompanhante, a viagem deste devera ser autorizada, aplicando-se o 
disposto no paragrafo anterior. 

5°. O valor da diaria paga ao beneficiario e a seu acompanhante sera igual ao 
valor da diaria concedida aos beneficiarios do Regime Geral da Previdencia Social. 

Art. 15. Para efeito de habilitacao ao beneficio de que trata este Regulamento, 
serao apresentados o requerimento e documentos que comprovem as condicoes exigidas, nao 
sendo obrigatoria a presenca do requerente para esse fim. 

1°. O requerimento sera feito em formulario proprio, devendo ser assinado 
pelo interessado ou por procurador, tutor ou curador, a representante legal. 

2°. Na hipotese de o requerente ser analfabeto ou estar impossibilitado de 
assinar, sera admitida a aposicao da impressao digital, na presenca de funcionario do Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS, ou do orgao autorizado ou da entidade conveniada, que o 
identificara, ou a assinatura a rogo, em presenca de suas testemunhas. 

3°. A existencia de formulario proprio nao impedira que seja aceito qualquer 
requerimento pleiteando o beneficio, sendo, entretanto, indispensavel que nele constem os 
dados imprescindiveis ao processamento. 

4°. Quando se tratar de pessoa em condicao de internato, na forma prevista 
neste Regulamento, admitir-se-a requerimento assinado pela direcao do estabelecimento onde 
o requerente encontra-se internado. 

Art. 16. O beneficio sera indeferido, caso o beneficiario nao atenda as exigencias 
contidas neste Regulamento. 

Paragrafo unico. No caso de indeferimento, cabera recurso para o Conselho de 
Recursos da Previdencia Social, a contar do recebimento da comunicacao, forma estabelecida 
no seu regimento interno. 



SECAO II 
Da Concessao 

Art. 17. O beneficio de prestacao continuada nao esta sujeito a desconto de 
qualquer contribuicao e nao gera direito a abono anual. 

Art. 18. O beneficio de que trata este Regulamento nao pode ser acumulado com 
qualquer outro beneficio pecuniario no ambito da Seguridade Social ou de outro regime 
previdenciario ou assistencia. 

§1°. E indispensavel que seja verificada a existencia de registro de beneficio 
previdenciario em nome do requerente. 

§2°. Competira ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou ao orgao 
autorizado ou a entidade conveniada, quando necessario, promover verificacoes junto as 
outras instituicoes de previdencia ou de assistencia social, bem como junto aos atestantes ou 
vizinhos do requerente. 

Art. 19. O beneficio de prestacao continuada sera devido a mais de um membro 
da mesma familia, enquanto for atendido o disposto no inciso III do art. 2° deste 
Regulamento, passando o valor de beneficio a compor a renda familiar, para a concessao de 
um segundo beneficio. 

Art. 20. Fica o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS obrigado a emitir e 
enviar aos beneficiarios o aviso de concessao do beneficio. 

SECAO III 
Da Representacao e da Manutencao 

Art. 21. O beneficio sera pago diretamente ao beneficiario ou a seu procurador, 
tutor ou curador. 

§1". A procuracao, renovavel a cada doze meses, devera ser, 
preferencialmente, lavrada em cartorio, podendo ser admitida procuracao feita em formulario 
proprio de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, desde que comprovado o motivo da 
ausencia; 

§2°. O procurador, tutor ou curador do beneficiario devera firmar, perante o 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, o orgao autorizado ou a entidade conveniada, 
termo de responsabilidade mediante o qual se comprometa a comunicar qualquer evento que 
possa anular a procuracao, tutela ou curatela, principalmente o obito do outorgante, sob pena 
de incorrer nas sancdes criminals cabiveis. 



Art. 22. O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, o orgao autorizado ou a 
entidade conveniada, somente poderao negar-se a aceitar a procuracao quando se 
manifestarem indicios de inidoneidade do documento ou do procurador, sem prejuizo, no 
entanto, das providencias que se fizerem necessarias. 

Art. 23. Somente sera aceita a constituicao de procurador com mais de uma 
procuracao ou procuracao coletiva nos casos de representantes de instituicoes que abriguem 
pessoas na condicao de internado. 

Art. 24. Nao poderao ser procuradores: 
I - os servidores publicos ativos, civis, militares, salvo se parentes ate o 

segundo grau; 
II - os incapazes para os atos da vida civil, ressalvado o disposto no art. 

1.298 do Codigo Civil; 
Paragrafo Unico. Nas demais disposicoes, relativas a procuracao, observar-se-a, 

subsidiariamente, o disposto no Codigo Civil. 
Art. 25. O procurador fica obrigado, no caso de transferencia do beneficio de uma 

localidade para outra, a apresentacao de novo instrumento de mandato na localidade de 
destino. 

Art. 26. A procuracao perdera a validade, efeito nos seguintes casos: 
I - quando o outorgante passar a receber pessoalmente o beneficio, 

declarando, por escrito, que cancela a procuracao existente; 
II - quando o outorgante sub-rogar a procuracao; 
III - pela expiracao do prazo fixado ou pelo cumprimento ou extincao da 

finalidade outorgada; 
IV - por morte do outorgante ou do procurador; 
V - por interdicao de uma das partes; 
VI - por desistencia do procurador, desde que por escrito. 

Art. 27. Nao podem outorgar procuracao, devendo ser representados por tutor ou 
curador, o menor de 21 anos, exceto se assistido apos os 16 anos ou emancipado apos os 18 
anos, e o incapaz para os atos da vida civil. 

Art. 28. O beneficio devido ao beneficiario incapaz sera pago a conjuge, pai, mae, 
tutor ou curador, admitindo-se na sua falta, e por periodo nao superior a seis meses, o 
pagamento a herdeiro necessario, mediante termo de compromisso firmado no ato do 
recebimento. 



§1°. o curador ou tutor pode outorgar procuracao a terceiros, com poderes 
para recebimento do beneficio e, nesta hipotese, a outorga, obrigatoriamente, sera feita por 
instrumento publico; 

§2°. A procuracao nao isenta o tutor ou curador da condicao original de 
mandatario titular da tutela ou curatela. 

Art. 29. O pagamento do beneficio de prestacao continuada nao sera antecipado. 
Art. 30. Os beneficios serao pagos na rede bancaria autorizada e, nas localidades 

onde nao houver estabelecimento bancario, o pagamento sera efetuado por orgao autorizado 
ou entidade conveniada. 

Art. 31. O pagamento de beneficio decorrente de sentenca judicial far-se-a com a 
observancia da prioridade garantida aos creditos alimenticios, na forma da lei. 

CAPITULO III 
DO ACOMPANHAMENTO E DO CONTROLE 

Art. 32. Compete ao Ministerio da Previdencia e Assistencia Social, por 
intermedio da Secretaria de Assistencia Social, a coordenacao geral, o acompanhamento, e a 
avaliacao da prestacao do beneficio. 

Paragrafo Unico. O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e o responsavel 
pela operacionalizacao do beneficio de prestacao continuada previsto neste Regulamento. 

Art. 33. Qualquer pessoa fisica ou juridica, de direito publico ou privado, 
especialmente os Conselhos de Direitos e as Organizacoes Representativas de pessoas 
portadoras de deficiencia e de pessoas idosas, e parte legitima para iniciativa das autoridades 
do Ministerio da Previdencia e Assistencia Social, fornecendo-lhes informacoes sobre 
irregularidades na aplicacao deste Regulamento, se for o caso. 

CAPITULO IV 
DA SUSPENSAO E DO CANCELAMENTO 

Art. 34. O beneficio de que trata este Regulamento devera ser suspenso se 
comprovada qualquer irregularidade. 

§1°. verificada a irregularidade, sera concedido ao interessado o prazo de 
trinta dias para prestar esclarecimento e produzir, se for o caso, prova cabal da veracidade dos 
fatos alegados. 



§2°. esgotado esse prazo, sem manifestacao da parte, sera cancelado o 
pagamento de beneficio e aberto o prazo de quinze dias para recurso a Junta de Recursos da 
Previdencia Social. 

Art. 35. O pagamento do beneficio cessa: 
I - no momento em que forem superadas as condicoes que lhe deram 

origem; 
II — em caso de morte do beneficiario, 

III - em caso de morte presumida, declarada em juizo; 
IV - em caso de ausencia, declarada em juizo, do beneficiario. 

Art. 36. O beneficio de prestacao continuada e intransferivel, nao gerando direito 
a pensao (Redacao dada pelo Decreto n° 4.712, de 29/5/2003) 

Paragrafo Unico. O valor do residuo nao recebido em vida pelo beneficiario sera 
pago aos herdeiros ou sucessores, na forma da lei civil. (Redacao dada pelo Decreto n° 
4.712, de 29/5/2003) 

CAPITULO V 
DA RENOVACAO 

Art. 37. O beneficio de prestacao continuada devera ser revisto a cada dois anos, 
para reavaliacao das condicoes que lhe deram origem. 

Art. 38. Para reavaliar as condicoes que deram origem ao beneficio, sera 
necessario comprovar a situacao prevista no art. 13 deste Regulamento. 

CAPITULO VI 
DAS DISPOSICOES GERAIS 

Art. 39. A partir de 1° de Janeiro de 1996, ficam extintos o auxilio-natalidade, o 
auxilio-funeral e a renda mensal vitalicia. 

Paragrafo Unico. E assegurado ao maior de setenta anos e ao invalido o direito 
de requerer a renda mensal vitalicia junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ate 
31 de dezembro de 1995, desde que atenda, alternativamente, aos requisitos estabelecidos nos 
incisos I, II ou III do § 1° Do art. 139 da Lei n° 8.213 de 24 de junho de 1991. 



Art. 40. O beneficio de prestacao continuada devido ao idoso e a pessoa portadora 
de deficiencia, criado pela Lei n° 8.742, de 1993, somente podera ser requerido a partir del° 
de Janeiro de 1996. 

Art. 41. As despesas com o pagamento do beneficio de que trata este 
Regulamento far-se-ao com recursos do Fundo Nacional da Assistencia Social -FNAS. 

Art. 42. A partir de 1° de Janeiro de 1998, a idade prevista no inciso I do art. 5° 
deste Regulamento reduzir-se-a para 67 anos e, a partir de 1° de Janeiro de 2000, para 65 anos. 

Art. 43. Compete ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS expedir as 
instrucoes e instituir formularios e modelos de documentos necessarios a operacionalizacao 
do beneficio de prestacao continuada previsto neste Regulamento. 

Art. 44. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao. 
Art. 45. Revoga-se o decreto n° 1.330, de 8 de dezembro de 1994. 

Brasilia, 8 de dezembro de 1995; 174° da independencia e 107° da Republica. 



ANEXO "C" 

DECRETO N° 6.214, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2007 
DOU 28.9.2007 

Regulamenta o beneficio de prestacao continuada da assistencia 
social devido a pessoa com deficiencia e ao idoso de que trata a Lei 
n° 10.741, de 1° de outubro de 2003, acresce paragrafo ao art. 162 
do Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999, e da outras 
providencias. 

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuicao que lhe confere o art. 84, inciso 
IV, da Constituicao, e tendo em vista o disposto no art. 20 da Lei n° 8.742, de 7 de dezembro 
de 1993, e no art. 34 da Lei n° 10.741, de 1° de outubro de 2003. 

DECRETA: 

Art. 1°. Fica aprovado, na forma de Anexo deste Decreto, o Regulamento do 
beneficio da prestacao continuada instituido pelo art. 20 da Lei n° 8.742. de 7 de dezembro de 
1993. 

Art. 2°. O art. 162 do regulamento da Previdencia Social, aprovado pelo Decreto 
n° 3.048, de 6 de maio de 1999, passa a vigorar acrescido do seguinte paragrafo: 

"Paragrafo Unico. O periodo a que se refere o caput podera ser prorrogado por 
iguais periodos, desde que comprovado o andamento regular do processo legal de tutela ou 
curatela" (NR). 

Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao. 
Art. 4°. Ficam revogados os Decretos n°s 1.744. de 8 de dezembro de 1995 e 

4.712. de 29 de maio de 2003. 

Brasilia. 26 de setembro de 2007, 166° da Independencia e 189° da Republica. 



ANEXO 

REGULAMENTO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA 

CAPITULO I 
DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA E DO BENEFICIARIO 

Art. 1°. O beneficio de prestacao continuada previsto no art. 20 da Lei n°. 8.742, 
de 7 de dezembro de 1993, e a garantia de um salario minimo mensal a pessoa com 
deficiencia e ao idoso, com idade de sessenta e cinco anos ou mais, que comprovem nao 
possuir meios para a propria manutencao e nem de te-la provida por sua familia. 

§1°. O beneficio de prestacao continuada integra a protecao social basica no 
ambito do Sistema Unico de Assistencia Social - SUAS, instituido pelo Ministerio do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome, em consonancia com o estabelecido pela Politica 
Nacional de Assistencia Social - PNAS. 

§2°. O beneficio de prestacao continuada e constitutivo da PNAS e integrado 
as demais politicas setoriais, e visa ao enfrentamento da pobreza, a garantia da protecao 
social, ao provimento de condicoes para atender contingencias sociais e a universalizacao dos 
direitos sociais, nos moldes definidos no paragrafo unico do art. 2° da Lei n° 8.742, de 1993. 

§3°. A plena atencao a pessoa com deficiencia e ao idoso beneficiario do 
beneficio de prestacao continuada exige que os gestores da assistencia social mantenham acao 
integrada as demais acoes das politicas setoriais nacional, estaduais, municipals e do Distrito 
Federal, principalmente no campo da saude, seguranca alimentar, habitacao e educacao. 

Art. 2°. Compete ao Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, 
por intermedio da Secretaria Nacional de Assistencia Social, a implementacao, a 
coordenacao-geral, a regulagao, financiamento, o monitoramento e a avaliacao da prestacao 
do beneficio, sem prejuizo das iniciativas compartilhadas com Estados, Distrito Federal e 
Municipios, em consonancia com as diretrizes do SUAS e da descentralizacao politico-
administrativa, prevista no inciso I do art. 204 da Constituicao e no inciso do art. 5° da Lei n° 
8.742, de 1993. 

Art. 3". O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e o responsavel pela 
operacionalizacao do beneficio da prestacao continuada, nos termos deste Regulamento. 

Art. 4°. Para os fins do reconhecimento do direito ao beneficio, considera-se: 
I - idoso: aquele com idade de sessenta e cinco anos ou mais; 
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II - pessoa com deficiencia: aquela cuja deficiencia a incapacita para a vida 
independente e para o trabalho; 

HI - incapacidade: fenomeno multidimensional que abrange limitacao do 
desempenho de atividade e restricao da participacao, com reducao efetiva e acentuada da 
capacidade de inclusao social, em correspondencia a interacao entre a pessoa com deficiencia 
e seu ambiente fisico e social; 

IV - familia incapaz de prover a manutencao da pessoa com deficiencia ou 
idoso aquela cuja renda mensal bruta familiar dividida pelo numero de seus integrantes seja 
inferior a um quarto do salario minimo; 

V - familia para calculo da renda per capita, conforme disposto nos §1° do 
art. 20 da Lei n°. 8.742, de 1993: conjunto de pessoas que vivem sob o mesmo teto, assim 
entendido, o requerente, o conjuge, a companheira, o companheiro, o filho nao emancipado, 
de qualquer condicao, menor de 21 anos ou invalido, os pais, e o irmao nao emancipado, de 
qualquer condicao, menor de 21 anos ou invalido; 

VI - renda mensal bruta familiar: a soma dos rendimentos brutos auferidos 
mensalmente pelos membros da familia composta por salarios, proventos, pensoes 
alimenticias, beneficios de previdencia publica e privada, comissoes, pro-labore, outros 
rendimentos do trabalho nao assalariado, rendimentos do mercado informal ou autonomo, 
rendimentos auferidos do patrimdnio. Renda Mensal Vitalicia e Beneficio de Prestacao 
Continuada, ressalvado o disposto no paragrafo unico do art. 19. 

§1°. Para fins do disposto no inciso V, o enteado e o menor tutelado 
equiparam-se a filho, mediante comprovacao de dependencia economica e desde que nao 
possuam bens suficientes para o proprio sustento e educacao. 

§2°. Para fins de reconhecimento do direito ao beneficio de prestacao 
continuada de criancas e adolescentes ate dezesseis anos de idade, deve ser avaliado a 
existencia da deficiencia e o seu impacto na limitacao do desempenho de atividade e restricao 
da participacao social, compativel com a idade, sendo dispensavel proceder a avaliacao da 
incapacidade para o trabalho. 

Art. 5°. O beneficiario nao pode acumular o beneficio da prestacao continuada 
com qualquer outro beneficio no ambito da Seguridade Social ou de outro regime, salvo o da 
assistencia medica. 

Art. 6°. A condicao de internado advem de internamento em hospital, abrigo ou 
instituicao congenere e nao prejudica o direito da pessoa com deficiencia ou o idoso ao 
beneficio da prestacao continuada. 



Art. 7°. O brasileiro naturalizado, domiciliado no Brasil, idoso ou com 
deficiencia, observados os criterios estabelecidos neste Regulamento, que nao percebe 
qualquer outro beneficio no ambito da Seguridade Social ou de outro regime, nacional ou 
estrangeiro, salvo o da assistencia medica, e tambem beneficiario do beneficio da prestacao 
continuada. 

CAPITULO n 
DA HABILITACAO, DA CONCESSAO, DA MANUTENCAO, DA 

REPRESENTACAO E DO INDEFERIMENTO. 

SECAO I 
Da Habilitacao e da Concessao 

Art. 8°. Para fazer jus ao beneficio de prestacao continuada, o idoso devera 
comprovar: 

I - contar com sessenta e cinco anos de idade ou mais; 
II - renda mensal bruta familiar, dividida pelo numero de seus integrantes, 

inferior a um quarto do salario minimo e 
IH - nao possuir outro beneficio no ambito da Seguridade Social ou de outro 

regime, salvo o de assistencia medica. 
Paragrafo Unico. A Comprovacao prevista no inciso III podera ser feita mediante 

declaracao do idoso ou, no caso de sua incapacidade para os atos da vida civil, do seu curador. 
Art. 9°. Para fazer jus ao beneficio da prestacao continuada, a pessoa com 

deficiencia devera comprovar. 
I - ser incapaz para a vida independente e para o trabalho, observado o 

disposto no §2° do art. 4°. 
II - renda mensal bruta familiar do requerente, dividida pelo numero de seus 

integrantes, inferior a um quarto do salario minimo; e 
III - nao possuir outro beneficio no ambito da Seguridade Social ou de outro 

regime, salvo o de assistencia medica. 
Paragrafo Unico. A Comprovacao prevista no inciso III podera ser feita mediante 

declaracao do idoso ou, no caso de sua incapacidade para os atos da vida civil, do seu curador. 



Art. 10°. Para fins de identificacao da pessoa com deficiencia e do idoso e de 
comprovacao de idade do idoso, devera o representante apresentar um dos seguintes 
documentos: 

I - certidao de nascimento; 
II - certidao de casamento; 
III - certidao de reservista; 
IV - carteira de identidade; ou 
V - carteira de trabalho e previdencia social 

Art. 11°. Para fins de identificacao d pessoa com deficiencia e do idoso e de 
comprovacao de idade do idoso, no caso de brasileiro naturalizado, deverao ser apresentados 
os seguintes documentos: 

I - titulo declaratorio de nacionalidade brasileira; e 
II - carteira de identidade ou carteira de trabalho e previdencia social. 

Art. 12°. O Cadastro de Pessoa Fisica devera ser apresentado no ato do 
requerimento do beneficio. 

Paragrafo Unico. A nao inscricao do requerente no Cadastro de Pessoa Fisica no 
ato do requerimento nao prejudicara a analise de processo administrative mas sera condicao 
para a concessao do beneficio. 

Art. 13°. A comprovagao da renda familiar mensal per capita sera feita mediante 
declaracao da composicao e renda familiar, em formulario instituido, para este fim, assinado 
pelo requerente ou seu representante legal confrontada com os documentos pertinentes, 
ficando sujeito as penas previstas em lei no caso de omissao de informacao ou declaracao 
falsa. 

§1°. Os rendimentos dos comprovantes da familia do requerente deverao ser 
comprovados mediante a apresentacao de um dos seguintes documentos: 

I - carteira de trabalho e previdencia social com as devidas atualizacoes; 
II - contracheque de pagamento ou documento expedido pelo empregador; 
III - guia da Previdencia Social- GPS, no caso de contribuinte individual, 

ou 
IV - extrato de pagamento de beneficio ou declaracao fornecida por outro 

regime de previdencia social publico ou previdencia social privada. 
§2°. O membro da familia sem atividade remunerada ou que esteja 

impossibilitado de comprovar sua renda tera sua situacao de rendimento informada na 
Declaracao da Comprovacao e Renda familiar. 



§3°. O INSS verificara, mediante consulta a cadastro especifico, a existencia 
de registro de beneficio previdenciario, de emprego e renda do requerente ou beneficiario e 
dos integrantes da familia. 

§4". Compete ao INSS e aos orgaos autorizados pelo Ministerio do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome, quando necessario, verificar junto a outras 
instituicoes, inclusive de previdencia, a existencia de beneficio ou de renda em nome do 
requerente ou beneficiario e dos integrantes da familia. 

§5°. Havendo duvida fundada quanto a veracidade das informacoes 
prestadas, o INSS ou orgaos responsaveis pelo recebimento do requerimento do beneficio 
deverao elucida-la, adotando as providencias pertinentes. 

§6°. Quando o requerente for pessoa em situacao de rua deve ser adotado, 
como referenda, o endereco do servico da rede socioassistencial pelo qual esteja sendo 
acompanhado, ou, na falta deste, de pessoas com as quais mantem relacao de proximidade. 

§7°. Sera considerado familia do requerente em situacao de rua as pessoas 
elencadas no inciso V do art. 4°, desde que convivam com o requerente na mesma situacao, 
devendo, neste caso, ser relacionadas na Declaracao da Composicao e Renda Familiar. 

Art. 14°. O beneficio de prestacao continuada devera ser requerido junto as 
agendas da Previdencia Social ou aos orgaos autorizados para este fim. 

Paragrafo Unico. Os formularios utilizados para o requerimento do beneficio 
serao disponibilizados pelo Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, INSS, 
orgaos autorizados ou diretamente em meios eletronicos oficiais, sempre de forma acessivel, 
nos termos do Decreto n°. 5.296, de 2 de dezembro de 2004. 

Art. 15°. A habilitacao ao beneficio da apresentacao de requerimento, 
preferencialmente pelo requerente, juntamente com os documentos necessarios. 

§1°. O requerimento sera feito em formulario proprio, devendo ser assinado 
pelo requerente ou procurador, tutor ou curador; 

§2°. Na hipotese de nao ser o requerente alfabetizado ou estar 
impossibilitado, para assinar o pedido, sera admitida a aposicao da impressao digital na 
presenca de funcionario do orgao recebedor do requerimento. 

§3°. A existencia de formulario proprio nao impedira que seja aceito 
qualquer requerimento pleiteando o beneficio, desde que nele constem os dados 
imprescindiveis ao seu processamento; 

§4°. A apresentacao de documentacao incompleta nao constitui motivo de 
recusa liminar do requerimento do beneficio. 



Art. 16°. A concessao do beneficio a pessoa com deficiencia ficara sujeito a 
avaliacao da deficiencia e do grau de incapacidade, com base nos principios da Classificacao 
Internacional de Funcionalidades, Incapacidade e Saude - CIF, estabelecida pela Resolucao 
da Organizacao Mundial da Saude, n°. 5421, aprovada pela 54a Assembleia Mundial da 
Saude, em 22 de maio de 2001. 

§1°. A avaliacao da deficiencia e do grau de incapacidade sera composta de 
avaliacao medica e social. 

§2°. A avaliacao medica da deficiencia e do grau de incapacidade considerara 
as deficiencias nas funcoes e nas estruturas do corpo, e a avaliacao social considerara os 
fatores ambientais, sociais e pessoais, e ambas considerarao a limitacao do desempenho de 
atividades e a restricao da participacao social, segundo suas especificidades. 

§3°. As avaliacoes de que trata o §1°. Serao realizadas, respectivamente, pela 
pericia medica e pelo servico social do INSS. 

§4°. O ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome e o INSS 
implantarao as condicoes necessarias para a realizacao da avaliacao social e a sua integracao a 
avaliacao medica. 

Art. 17°. Na hipotese de nao existirem servicos pertinentes para avaliacao da 
deficiencia e do grau de incapacidade no municipio de residencia do requerente ou 
beneficiario, fica assegurado o seu encaminhamento ao municipio mais proximo que contar 
com tal estrutura, devendo o INSS realizar o pagamento das despesas de transporte e diaria, 
com recursos oriundos do Fundo Nacional de Assistencia Social. 

§1°. Caso o requerente ou beneficiario, necessite de acompanhante, a viagem 
deste devera ser autorizada pelo INSS, aplicando-se o disposto no caput. 

§2°. O valor da diaria paga ao requerente ou beneficiario e seu 
acompanhante sera igual ao valor da diaria concedida aos beneficiarios do Regime Geral da 
Previdencia Social. 

§3°. Caso o requerente ou beneficiario esteja impossibilitado de apresentar-
se ao local de realizacao da avaliacao da incapacidade a que se refere o caput, os profissionais 
deverao deslocar-se ate o interessado. 

Art. 18°. O beneficio da prestacao continuada sera devido a mais de um membro 
da mesma familia enquanto atendidos os requisitos exigidos neste Regulamento. 

Paragrafo Unico. O valor do beneficio da prestacao continuada concedido a 
idoso nao sera computado calculo da renda mensal bruta familiar a que se refere o inciso VI 



do art. 4°., para fins de concessao do beneficio de prestacao continuada a outro idoso da 
mesma familia. 

Art. 20°. O beneficio da prestacao continuada sera devido com o cumprimento de 
todos os requisitos legais e regulamentares exigidos para sua concessao, devendo o seu 
pagamento ser efetuado em ate quarenta e cinco dias apos cumprida as exigencias. 

Paragrafo Unico. No caso de o primeiro pagamento ser feito apos o prazo 
previsto no caput, aplicar-se-a na sua atualizacao o mesmo criterio adotado pela legislacao 
previdenciaria quanto a atualizacao do primeiro pagamento de beneficio previdenciario em 
atraso. 

Art. 21. Fica o INSS obrigado a emitir e enviar ao requerente o aviso de 
concessao ou de indeferimento do beneficio e, neste caso, com indicacao do motive 

SECAO n 
Da Manutencao e da Representacao 

Art. 22. O beneficio da prestacao continuada nao esta sujeito a desconto de 
qualquer contribuicao e nao gera direito ao pagamento de abobo anual. 

Art. 23. O beneficio da prestacao continuada e intransferivel, nao gerando direito 
a pensao aos herdeiros ou sucessores. 

Paragrafo Unico. O valor do residuo nao recebido em vida pelo beneficiario sera 
pago aos seus herdeiros ou sucessores, na forma da lei civil. 

Art. 24. O desenvolvimento das capacidades cognitivas, motoras ou educacionais 
e a realizacao de atividades nao remuneradas de habilitacao e reabilitacao, dentre outros, nao 
constituem motivo de suspensao ou cessacao do beneficio da pessoa com deficiencia. 

Art. 25. A cessacao do beneficio da prestacao continuada concedido a pessoa com 
deficiencia, inclusive em razao do seu ingresso no mercado de trabalho, nao impede nova 
concessao do beneficio desde que atendidos os requisitos exigidos neste Decreto. 

Art. 26°. O beneficio sera pago pela rede bancaria autorizada e, nas localidades 
onde nao houver estabelecimento bancario, o pagamento sera efetuado por orgaos autorizados 
pelo INSS. 

Art. 27°. Em nenhuma hipotese o pagamento do beneficio da prestacao 
continuada sera antecipado. 

Art. 28°. O beneficio sera pago diretamente ao beneficiario ou ao procurador, 
tutor ou curador. 



§1°. O instrumento de procuracao podera ser outorgado em formulario 
proprio do INSS, mediante comprovacao do motivo da ausencia do beneficiario, e sua 
validade devera ser renovada a cada doze meses. 

§2°. O procurador, tutor ou curador do beneficiario devera firmar, perante o 
INSS, ou outros orgaos autorizados pelo Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a 
Fome termo de responsabilidade mediante o qual se comprometa a comunicar qualquer 
evento que possa anular a procuracao, tutela ou curatela, principalmente o obito do 
outorgante, sob pena de incorrer nas sancoes criminals e civis cabiveis. 

Art. 29°. Havendo indicios de inidoneidade acerca do instrumento de procuracao 
apresentado para o recebimento do beneficio da prestacao continuada ou do procurador, tanto 
o INSS, como qualquer um dos orgaos autorizados pelo Ministerio do Desenvolvimento 
Social e Combate a Fome, poderao recusa-los, sem prejuizo das providencias que se fizerem 
necessarias para a apuracao da responsabilidade e aplicacao das sancoes criminals e civis 
cabiveis. 

Art. 30°. Somente sera aceita a constituicao de procurador com mais de um 
instrumento de procuracao ou instrumento de procuracao coletiva, nos casos de beneficiarios 
representados por dirigentes das instituicoes nas quais se encontrem internados. 

Art. 31°. Nao poderao ser procuradores: 
I - o servidor publico civil e o militar em atividade, salvo se parentes do 

beneficiario ate 2° grau, e 
II - o incapaz para os atos da vida civil, ressalvado o disposto no art. 666 do 

Codigo Civil. 
Paragrafo Unico. Nas demais disposicoes relativas a procuracao, observar-se-a, 

subsidiariamente, o Codigo Civil. 
Art. 32°. No caso de transferencia do beneficiario de uma localidade para outra, o 

procurador fica obrigado a apresentar novo instrumento de mandato na localidade de destino. 
Art. 33°. A procuracao perdera a validade ou eficacia nos seguintes casos: 

I - quando o outorgante passar a receber pessoalmente o beneficio, 
declarando, por escrito que cancela a procuracao existente; 

II - quando for constituido novo procurador; 
III - pela expiracao do prazo fixado ou pelo cumprimento ou extincao da 

final idade outorgada; 
IV - por morte do outorgante ou do procurador; 
V - por interdicao de uma das partes; ou 



VI - por renuncia do procurador, desde que por escrito. 
Art. 34°. Nao podem outorgar procuracao o menor de dezoito anos, exceto se 

assistido ou emancipado apos os dezesseis anos, e o incapaz para os atos da vida civil que 
devera ser representado por seu representante legal, tutor ou curador. 

Art. 35°. O beneficio devido ao beneficiario incapaz sera pago ao conjuge, pai, 
mae, tutor ou curador, admitindo-se, na sua falta e por periodo nao superior a seis meses, o 
pagamento a herdeiro necessario, mediante termo de compromisso firmado no ato do 
recebimento. 

§1°. O periodo a que se refere o caput, podera ser prorrogado por iguais 
periodos, desde que comprovado o andamento do processo legal de tutela ou curatela. 

§2°. O tutor ou curador podera outorgar procuracao a terceiro com poderes 
para receber o beneficio e, nesta hipotese, obrigatoriamente, a procuracao sera outorgada 
mediante instrumento publico. 

§3°. A procuracao nao isenta o tutor ou curador da condicao original de 
mandatario titular da tutela ou curatela. 

SECAO III 
Do Indeferimento 

Art. 36°. O nao atendimento das exigencias contidas neste Regulamento pelo 
requerente ensejara o indeferimento do beneficio. 

§1°. Do indeferimento do beneficio cabera recurso a Junta de Recursos do 
Conselho de Recursos da Previdencia Social, no prazo de trinta dias a contar do recebimento 
da comunicacao. 

§2°. A situacao prevista no art. 24 tambem nao constitui motivo para o 
indeferimento do beneficio 

CAPITULO ni 
DA GESTAO 

Art. 37°. Constituem garantias do SUAS o acompanhamento do beneficiario e de 
sua familia, e a insercao deste a rede de servicos socio assistenciais e de outras politicas 
setoriais. 



§1°. O acompanhamento do beneficiario e de sua familia visa a favorecer-lhes 
a obtencao de aquisicoes materiais, sociais, socio-educativas, socioculturais para suprir as 
necessidades de subsistencia, desenvolver capacidades e talentos para a convivencia familiar e 
comunitaria, o protagonismo e a autonomia. 

§2°. Para fins de cumprimento do disposto no caput, o acompanhamento 
devera abranger as pessoas que vivem sob o mesmo teto com o beneficiario e que com este 
mantem vinculo parental, conjugal, genetico ou de afinidade. 

Art. 38°. Compete ao Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, 
por intermedio da Secretaria Nacional de Assistencia Social, sem prejuizo do previsto no art. 
2° deste Regulamento: 

I - acompanhar os beneficiarios de prestacao continuada no ambito do SUAS, 
em articulacao com o Distrito Federal, Municipios e, no que couber, com os Estados, visando 
a inseri-los nos programas e servicos da assistencia social e demais politicas, em 
conformidade com o art. 11 da Lei n°. 8.742, de 1993. 

II - considerar a participacao dos orgaos gestores de assistencia Social nas 
acoes de monitoramento e avaliacao do beneficio de prestacao continuada, bem como de 
acompanhamento de seus beneficiarios, como criterio de habilitacao dos municipios e Distrito 
Federal a um nivel de gestao mais elevado no ambito do SUAS; 

III - manter e coordenar o Programa Nacional de Monitoramento e Avaliacao 
do beneficio de prestacao continuada, instituido na forma do art. 41, com producao de dados e 
analise de resultados do impacto do beneficio de prestacao continuada na vida dos 
beneficiarios, em conformidade com o disposto no art. 24 da Lei n°. 8.742, de 1993. 

IV - destinar recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social para 
pagamento, operacionalizacao, gestao, informatizacao, pesquisa, monitoramento e avaliacao 
do beneficio de prestacao continuada; 

V - descentralizar recursos do orcamento do Fundo Nacional de Assistencia 
Social ao INSS para as despesas de pagamento, operacionalizacao, sistemas de informacao, 
monitoramento e avaliacao do beneficio de prestacao continuada; 

VI - fornecer subsidios para a formacao de profissionais envolvidos nos 
processos de concessao, manutencao e revisao dos beneficios e no acompanhamento de seus 
beneficiarios, visando a facilidade de acesso e bem-estar dos usuarios desses servicos; 

VII - articular politicas intersetoriais, intergovernamentais e 
interinstitucionais que afiancem a completude de atengao as pessoas com deficiencia e aos 
idosos, atendendo ao disposto no §2° do art. 24 da Lei n°. 8.742, de 1993; 



VIII - atuar junto a outros orgaos, nas tres esferas de governo, com vistas ao 
aperfeicoamento da gestao do beneficio de prestacao continuada. 

Art. 39". Compete ao INSS, na operacionalizacao do beneficio de prestacao 
continuada: 

I - receber os requerimentos, conceder, manter, revisar, suspender ou fazer 
cessar o beneficio, atuar nas contestacoes, desenvolver acoes necessarias ao ressarcimento do 
beneficio de seu monitoramento e avaliacao; 

II - verificar o registro de beneficios previdenciarios e de emprego e renda 
em nome do requerente ou beneficiario e dos integrantes do grupo familiar, em consonancia 
com a definicao estabelecida no inciso VI do art. 4°; 

III - realizar a avaliacao medica e social da pessoa com deficiencia, de 
acordo com as normas a serem disciplinadas em atos especificos; 

IV - realizar o pagamento de transporte e diaria do requerente ou beneficiario 
e seu acompanhante, com recursos oriundos do FNAS, nos casos previstos no art. 17; 

V - realizar comunicacoes sobre marcacao de pericia medica, concessao, 
indeferimento, suspensao, cessacao, ressarcimento e revisao do beneficio; 

VI - Analisar defesas, receber recursos pelo indeferimento e suspensao do 
beneficio, instruir e encaminhar os processos a Junta de Recursos; 

VII - efetuar o repasse de recursos para pagamento do beneficio junto a rede 
bancaria autorizada ou entidade conveniada; 

VIII - participar juntamente com o Ministerio do Desenvolvimento Social e 
Combate a Fome da instituicao de sistema de informacao e alimentacao de bancos de dados 
sobre a concessao, indeferimento, manutencao, suspensao, cessacao, ressarcimento e revisao 
do beneficio de prestacao continuada, gerando relatorios gerenciais e subsidiando a atuacao 
dos demais orgaos no acompanhamento do beneficiario e na defesa de seus direitos; 

IX - submeter a apreciacao previa do Ministerio do Desenvolvimento Social 
e Combate a Fome, quaisquer atos em materia de regulacao e procedimentos tecnicos 
administrativos que repercutam no reconhecimento do direito ao acesso, manutencao e 
pagamento do beneficio de prestacao continuada; 

X - instituir, em conjunto com o Ministerio do Desenvolvimento Social e 
Combate a Fome, formularios e modelos de documentos necessarios a operacionalizacao do 
beneficio de prestacao continuada; e 

XI - apresentar ao Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a 
Fome, relatorios periodicos das atividades desenvolvidas na operacionalizacao do beneficio 



de prestacao continuada e na execucao orcamentaria e financeira dos recursos 
descentralizados. 

Art. 40°. Compete aos orgaos gestores da assistencia social dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municipios, de acordo com o disposto no §2° do art. 24 da Lei n°. 
8.742, de 1993, promover acoes que assegurem a articulacao do beneficio de prestacao 
continuada com os programas voltados ao idoso e a inclusao da pessoa com deficiencia. 

CAPITULO IV 
DO MONITORAMENTO E A DA AVALIACAO 

Art. 41°. Fica instituido o Programa Nacional de Monitoramento e Avaliacao do 
beneficio de prestacao continuada da Assistencia Social, que sera mantido e coordenado pelo 
Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, por intermedio da Secretaria 
Nacional de Assistencia Social, em parceria com o Instituto Nacional do Seguro Social, 
Estados, Distrito Federal e Municipios, como parte da dinamica do SUAS. 

§1°. O Programa Nacional de Monitoramento e Avaliacao do beneficio de 
prestacao continuada, baseado em um conjunto de indicadores e de seus respectivos indices, 
compreende: 

I - o monitoramento da incidencia dos beneficiarios e dos requerentes por 
municipio brasileiro e no Distrito Federal; 

II - o tratamento do conjunto dos beneficiarios como uma populacao com 
graus de risco e vulnerabilidade social variados, estratificada a partir das caracteristicas do 
ciclo de vida do requerente, sua familia e da regiao onde vive; 

III - o desenvolvimento de estudos intersetoriais que caracterizam 
comportamentos da populacao beneficiaria por analises geo-demograficas, indices de 
mortalidade, morbidade, entre outros, nos quais se inclui a tipologia das familias dos 
beneficiarios e das instituicoes em que eventualmente viva ou conviva; 

IV - a instituicao e manutencao de banco de dados sobre os processos 
desenvolvidos pelos gestores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios para inclusao 
do beneficiario ao SUAS e demais politicas setoriais; 

V - a organizacao e manutencao de um sistema de informacoes sobre o 
beneficio de prestacao continuada, com vistas ao planejamento, desenvolvimento e avaliacao 
das acoes; e 



VI - a realizacao de estudos longitudinals dos beneficiarios do beneficio de 
prestacao continuada. 

§2°. As despesas decorrentes da implementacao do programa a que se refere o 
caput correrao a conta das dotacoes orcamentarias consignadas anualmente ao Ministerio do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome. 

Art. 42°. O beneficio de prestacao continuada devera ser revisto a cada dois anos, 
para avaliacao da continuidade das condicoes que lhe deram origem, conforme dispoe o art. 
21 da Lei n°. 8.742, de 1993, passando o processo de reavaliacao a integrar o Programa 
Nacional de Monitoramento e Avaliacao do beneficio de prestacao continuada. 

Paragrafo Unico. A reavaliacao do beneficio de que trata o caput sera feita na 
forma disciplinada em ato conjunto especifico do Ministerio do Desenvolvimento Social e 
Combate a Fome e do Ministerio da Previdencia Social, ouvido o INSS. 

CAPITULO V 
DA DEFESA DOS DIREITOS E DO CONTROLE SOCIAL 

Art. 43. O Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome devera 
articular os Conselhos de Assistencia Social, do idoso, da pessoa com deficiencia, da crianca e 
do adolescente e da saude para que desenvolvam o controle e a defesa dos direitos dos 
beneficiarios do beneficio de prestacao continuada. 

Art. 44°. Qualquer pessoa fisica ou juridica de direito publico ou privado, 
especialmente os Conselhos de Direitos, os Conselhos de Assistencia Social e as 
Organizacoes Representativas de pessoas com deficiencia e de idosos, e parte legitima para 
provocar a iniciativa das autoridades do Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a 
Fome, do Ministerio da Previdencia Social, do INSS, do Ministerio Publico e orgaos de 
controle social, fornecendo-lhes informacoes sobre irregularidades na aplicacao deste 
Regulamento, quando for o caso. 

Art. 45°. Qualquer cidadao que observar irregularidade ou falha na prestacao de 
servico referente ao beneficio de prestacao continuada podera comunica-las as Ouvidorias do 
Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, e do Ministerio da Previdencia 
Social, observadas as atribuicoes de cada orgao e em conformidade com as disposicoes 
especificas de cada pasta. 



Paragrafo Unico. Eventual restricao ao usufruto do beneficio de prestacao 
continuada mediante retencao de cartao magnetico ou qualquer outra medida congenere 
praticada por terceiro sera objeto das medidas cabiveis. 

Art. 46°. Constatada a pratica de infracao penal decorrente da concessao ou da 
manutencao do beneficio de prestacao continuada, o INSS aplicara os procedimentos cabiveis, 
independentemente de outras penalidades legais. 

CAPITULO VI 
DA SUSPENSAO E DA CESSACAO 

Art. 47°. O beneficio de prestacao continuada sera suspenso se comprovada 
qualquer irregularidade na concessao ou manutencao, ou se verificada a nao continuidade das 
condicoes que deram origem ao beneficio. 

§1°. Ocorrendo as situacoes previstas no caput sera concedido ao 
interessado o prazo de dez dias, mediante notificacao por via postal com aviso de 
recebimento, para oferecer defesa, provas ou documentos de que dispuser. 

§2°. Esgotado o prazo de que trata o §1° sem manifestacao da parte ou nao 
sendo a defesa acolhida, sera suspenso o pagamento do beneficio e, notificado o beneficiario, 
sera aberto o prazo de trinta dias para interposicao de recurso a Junta de Recurso do Conselho 
de Recursos da Previdencia Social. 

§3°. Decorrido o prazo concedido para interposicao de recurso sem 
manifestacao do beneficiario, ou, caso nao seja o recurso provido, o beneficio sera cessado, 
comunicando-se a decisao ao interessado. 

§4°. Na impossibilidade de notificacao do beneficiario para os fins do 
disposto no §1°, por motivo de sua nao localizacao, o pagamento sera suspenso ate o seu 
comparecimento e regularizacao das condicoes necessarias a manutencao do beneficio. 

Art. 48°. O pagamento do beneficio cessa: 
I - no momento em que forem superadas as condicoes que lhe deram 

origem; 
II - em caso de morte do beneficiario; e 
III - em caso de morte presumida ou de ausencia do beneficiario, declarada 

em juizo. 
Art. 49°. A falta de comunicacao de fato que implique a cessacao do beneficio de 

prestacao continuada e a pratica pelo beneficiario ou terceiros, de ato ou dolo, fraude ou ma 



fe, obrigara a tomada das medidas juridicas necessarias pelo INSS, visando a restituicao das 
importancias recebidas indevidamente, independentemente de outras penalidades legais. 

§1°. O pagamento do valor indevido sera atualizado pelo mesmo indice 
utilizado para o reajustamento dos beneficios do Regime Geral da Previdencia Social e devera 
ser restituido, observado o disposto no §2°, no prazo de ate noventa dias contados na data da 
notificacao, sob pena de inscricao em divida ativa. 

§2° na hipotese de o beneficiario permanecer com direito ao recebimento do 
beneficio de prestacao continuada ou estar em usufruto de outro beneficio previdenciario 
regularmente concedido pelo INSS, podera devolver o valor indevido de forma parcelada, 
atualizado nos moldes do §1°, em tantas parcelas quantas forem necessarias a liquidacao do 
debito de valor equivalente a trinta por cento do valor do beneficio em manutencao. 

§3° a restituicao do valor devido podera ser feita de uma unica vez ou em ate 
tres parcelas, desde que a liquidacao total se realize no prazo a que se refere o §1°, ressalvado 
o pagamento em consignacao previsto no § 2°. 

§4° vencido o prazo a que se refere o §3°, o INSS tomara as providencias 
para inclusao do debito em divida Ativa. 

§5° o valor ressarcido sera repassado pelo INSS ao Fundo Nacional de 
Assistencia Social. 

CAPITULO VII 
DAS DISPOSICOES GERAIS E TRANSITORIAS 

Art. 50. O Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome e o INSS 
terao o prazo ate 31 de julho 2008 para implementar a avaliacao da deficiencia e do grau de 
incapacidade prevista no art. 16. 

Paragrafo Unico. A avaliacao da deficiencia e da incapacidade, ate que se 
cumpra o disposto no §4° do art., ficara restrita a avaliacao medica. 


