
BPC

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO 
CONTINUADA
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BPC – O que é? Quais seus Objetivos?

Importante auxílio financeiro
Benefício de caráter assistencial
Garantido na Constituição Federal de 1988, art. 203, inciso V da CF
Regulamentado pela Lei n° 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS) e pelo

Decreto Federal n° 6.214/07.
É pago pelo INSS
Garante um salário mínimo mensal
Não tem 13° salário e nem pensão por morte
Suprir as necessidades das pessoas que não possuam meios de prover à própria

subsistência ou de tê-la provida por sua família
Muitas pessoas chamam esse benefício de LOAS. Essa é uma denominação equivocada,

embora seja extremamente comum, visto que LOAS é a Lei que dá origem ao benefício.
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Quem tem direito ao BPC?

1 - IDOSOS com idade acima de 65 anos

2 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA, que estão impossibilitadas de participar e se inserir em paridade de condições

com o restante da sociedade

• Em ambos os casos, devem vivenciar o estado de pobreza/necessidade (conceito anterior de miserabilidade)

 Para a obtenção do benefício não é preciso que o requerente tenha contribuído para o INSS, bastando que

este preencha os requisitos. Portanto, contribuições previdenciárias NÃO são um requisito.

 Poderá ser pago a mais de um membro da mesma família desde que cumpridos os requisitos legais.
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Quais são os requisitos?

1 - Para o idoso:
• Ter mais de 65 anos de idade.
• Vivenciar estado de pobreza/necessidade.

2 - Para a pessoa com deficiência:
• Possuir deficiência (pode ser de qualquer natureza) que, em interação com uma ou

mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em
igualdade de condições com as demais pessoas (art. 3º, inciso IV da Lei
13.146/2015).

• Vivenciar estado de pobreza/necessidade.
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Conceito de Deficiência

• Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais
barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas.

• A deficiência (impedimento de natureza física, mental, intelectual ou sensorial) deve
produzir seus efeitos pelo período mínimo de 02 anos.

• barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a
participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à
acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à
informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros

• Não se trata de incapacidade para o trabalho
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Requisito Socioeconômico

• Estar o requerente em estado de pobreza/necessidade, antes chamado estado de
miserabilidade.

Estado de pobreza: é a incapacidade de prover a manutenção da pessoa com deficiência
ou idosa, a família com renda per capita de até ¼ salário mínimo = R$261,25.

Até 31 de dezembro de 2020 considera-se a renda per capita de até ½ salário mínimo =
R$522,50.

• Nesse sentido o STF já decidiu que: “…o critério de renda familiar por cabeça nele previsto
como parâmetro ordinário de aferição da miserabilidade do indivíduo para fins de
deferimento do benefício de prestação continuada. Permitiu, contudo, ao Juiz, no caso
concreto, afastá-lo, para assentar a referida vulnerabilidade com base em outros
elementos“. (ARE 937070)
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Grupo Familiar

Compõem a família do beneficiário do Benefício Assistencial: o cônjuge ou
companheiro, os pais (inclusive madrasta ou padrasto), irmãos solteiros, filhos
solteiros, enteados solteiros e menores tutelados. Desde que todos vivam sob o
mesmo teto.

• Qualquer pessoa que não tenha esse grau de vínculo com o requerente do
benefício deve ser desconsiderada.

Não integram o grupo familiar:
• Havendo outras residências no mesmo terreno da casa do requerente do benefício,

estas pessoas, ainda que familiares, não integram o grupo familiar;
• Ainda que morem junto com o requerente: avós, tios, irmãos casados, netos,

sobrinhos, primos.
A desconsideração vale tanto para o cálculo do número de indivíduos quanto da

renda per capita do grupo familiar.
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Grupo Familiar

O que diz a jurisprudência?
O STJ sobre a presente questão, consolidou o entendimento de que:
• O conceito de renda mensal da família contido na LOAS deve ser aferido levando-

se em consideração a renda das pessoas do grupo familiar que compartilhem a
moradia com aquele que esteja sob vulnerabilidade social (idoso, com 65 anos ou
mais, ou pessoa com deficiência). – Resp nº 1.731.057/SP

O STJ é pela interpretação restritiva do rol de integrantes do grupo familiar

A TNU possui entendimento análogo, no sentido de que o conceito de grupo
familiar deve ser obtido mediante interpretação restritiva da lei (Reclamação nº
0000014-40.2020.4.90.0000, Erivaldo Ribeiro dos Santos – Turma Nacional de
Uniformização).
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CadÚnico
 Com a publicação do Decreto nº 8.805/2016, a inscrição no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal –

CadÚnico – passou a ser requisito obrigatório para a concessão do benefício. Atenção: ele deve estar atualizado para pedir
o benefício

 CadÚnico ou cadastro único: é um cadastro do governo federal para famílias de baixa renda e pode ser feito na Secretaria de
Desenvolvimento Social do Município.

• O cadastramento deve ser realizado antes da apresentação de requerimento à unidade do INSS para a concessão do
benefício.

 CRAS - Centro de Referência da Assistência Social – VOTUPORANGA/SP
Central CadÚnico Votuporanga: Telefone (17) 3426-2600

CRAS SUL - OSMAR PEREIRA
• RUA DR. ANTONIO ALVES DA SILVEIRA - 2984 Bairro: SÃO JOÃO, Telefone: (17) 3421-7624

CRAS NORTE - Anna Ferreira de Queiroz
• RUA JOÃO LOPES RODRIGUES - 1866 Bairro: CONJ. HAB. VOTUPORANGA, Telefone: (17) 3422-4058

CRAS LESTE - Isabella Silva Godoy
• RUA PARECIS - 100 Bairro: SÃO DAMIÃO, Telefone: (17) 3426-2592

CRAS OESTE - Vereador Luiz Galisteu
• AVENIDA Olívio Commar - 3752 Bairro: Jardim Residencial Noroeste, Telefone: (17) 5704-9585
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/D8805.htm
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https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/mops/serv-cras.php?s=1&codigo=355710
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Documentos para pedir BPC

Pessoas com deficiência e Idosos com 65 anos ou mais, são necessários documentos que
comprovem o critério econômico de baixa renda:

• Comprovante de gastos do grupo familiar (luz, água, aluguel etc)
• Documento de identificação de todas as pessoas da família, para verificar a renda de cada uma

Documentos específicos da Pessoa com deficiência:
• Atestados e exames médicos que comprovem a existência da deficiência
• Comprovante de gastos com medicamento e tratamento médico, se houver

 Idosos com 65 anos ou mais
• Documento de identificação para comprovar o requisito idade
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BPC e o trabalho
 O beneficiário do BPC não poder exercer atividade remunerada, sob pena de perder o benefício
• Contudo, não são raros os casos em que a pessoa se vê obrigada a procurar um emprego, ainda que sem condições, para

poder sobreviver.
• Para ilustrar o caso, imagine-se a seguinte situação:
• Maria, uma pessoa com deficiência e também incapaz, entra com pedido de benefício assistencial, que é negado pelo INSS.

Após algum tempo, ela resolve procurar um advogado e entrar judicialmente com o pedido do benefício. Ocorre que, entre o
indeferimento e o ajuizamento da ação, Maria realizou diversos “bicos”, uma vez que precisava se sustentar, mesmo sem
condições de trabalhar.

• Sobre essa questão, entendemos que a pessoa com deficiência que trabalhou, mesmo sem condições, tem direito a receber
benefício assistencial no período.

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região já decidiu de forma favorável, no julgamento relacionado a seguir:
• PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. PESSOA INCAPACITADA DE PROVER A PRÓPRIA MANUTENÇÃO OU TÊ-LA

PROVIDA DE OUTRA FORMA. COMPROVAÇÃO. CONCESSÃO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA PELA PARTE
AUTORA. DESCONTO DAS PARCELAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TUTELA ESPECÍFICA (…) III. A realização de atividade laborativa
pela parte autora não obsta o recebimento do benefício, tampouco enseja eventual devolução dos valores pagos a título de
contribuição previdenciária. Entretanto, devem ser descontadas as parcelas recebidas a título de benefício assistencial
referente aos meses em que a parte autora trabalhou. (…) (TRF4 5048327-25.2013.4.04.7100, QUINTA TURMA, Relator
ROGERIO FAVRETO, juntado aos autos em 22/08/2016)
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Cumulação do Benefício Assistencial com outros 
benefícios

O Benefício Assistencial não pode ser acumulado com outros benefícios previdenciários ou outro
benefício de prestação continuada.

Contudo, de acordo com o Decreto nº 6.214/2007, o qual regulamenta o Benefício Assistencial, não
serão computados como renda mensal bruta familiar:

• benefícios e auxílios assistenciais de natureza eventual e temporária,
• nem os valores oriundos de programas sociais de transferência de renda.

Também não são computados como renda bruta familiar os rendimentos de estágios
supervisionados e ou aprendizagem

Sobre a contribuição para a previdência por parte do beneficiário do BPC, se tem o precedente: …] O
recebimento de benefício assistencial não impossibilita o recolhimento de contribuições como
segurado facultativo. Entretanto, não é possível o recolhimento como segurado facultativo de baixa
renda, pois não restaria preenchido um dos requisitos, a ausência de renda própria. 2. […] (5000302-
07.2016.4.04.7219, SEGUNDA TURMA RECURSAL DE SC, Relator HENRIQUE LUIZ HARTMANN,
julgado em 20/06/2018, com grifos acrescidos)
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Revisão e Cessação

Revisão - O Benefício Assistencial deve ser renovado a cada dois anos, para
verificar se o beneficiário ainda reúne as condições de concessão do
benefício.

Cessão - cessa imediatamente no momento em que superadas as condições
ou com a morte do beneficiário.

• O desenvolvimento das capacidades cognitivas, motoras ou educacionais e
a realização de atividades não remuneradas de habilitação e reabilitação,
dentre outras, não constituem motivo de suspensão ou cessação do
benefício da pessoa com deficiência.

• A cessação do Benefício concedido à pessoa com deficiência, inclusive em
razão do seu ingresso no mercado de trabalho, não impede nova concessão
do benefício desde que atendidos os requisitos legais.
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Sumúlas

• STF – Tema 27 (Repercussão Geral) – É inconstitucional o § 3º do artigo 20 da Lei 8.742/1993, que estabelece a renda familiar mensal per capita inferior a um quarto
do salário mínimo como requisito obrigatório para concessão do benefício assistencial de prestação continuada previsto no artigo 203, V, da Constituição.[-] (RE
567985, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-194
DIVULG 02-10-2013 PUBLIC 03-10-2013)

• STF – Tema 173 (Repercussão Geral) – Os estrangeiros residentes no País são beneficiários da assistência social prevista no artigo 203, inciso V, da Constituição
Federal, uma vez atendidos os requisitos constitucionais e legais.

• STF- Tema 312 (Repercussão Geral) – Interpretação extensiva ao parágrafo único do art. 34 da Lei nº 10.741/2003 para fins do cálculo da renda familiar de que trata
o art. 20, §3º, da Lei nº 8.742/93.

• STJ – Tema 185 (Recursos Repetitivos) – A limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser considerada a única forma de se comprovar que a pessoa não
possui outros meios para prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, pois é apenas um elemento objetivo para se aferir a necessidade, ou seja,
presume-se absolutamente a miserabilidade quando comprovada a renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo.

• STJ – Tema 640 (Recursos Repetitivos) – Aplica-se o parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/03), por analogia, a pedido de benefício
assistencial feito por pessoa com deficiência a fim de que benefício previdenciário recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, não seja computado no cálculo
da renda per capita prevista no artigo 20, § 3º, da Lei n. 8.742/93.

• TNU – Súmula 48 – Para fins de concessão do benefício assistencial de prestação continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde
necessariamente com situação de incapacidade laborativa, é imprescindível a configuração de impedimento de longo prazo com duração mínima de 2 (dois) anos, a
ser aferido no caso concreto, desde a data do início sua caracterização.

• TNU – Súmula 79 – Nas ações em que se postula benefício assistencial, é necessária a comprovação das condições socioeconômicas do autor por laudo de assistente
social, por auto de constatação lavrado por oficial de justiça ou, sendo inviabilizados os referidos meios, por prova testemunhal.

• TNU – Súmula 80 – Nos pedidos de benefício de prestação continuada (LOAS), tendo em vista o advento da Lei 12.470/11, para adequada valoração dos fatores
ambientais, sociais, econômicos e pessoais que impactam na participação da pessoa com deficiência na sociedade, é necessária a realização de avaliação social por
assistente social ou outras providências aptas a revelar a efetiva condição vivida no meio social pelo requerente.

• TRF/4 – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 12 (processo nº 5013036-79.2017.4.04.0000/TRF): o limite mínimo previsto no art. 20, § 3º, da Lei
8.742/93 (‘considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do
salário-mínimo’) gera, para a concessão do benefício assistencial, uma presunção absoluta de miserabilidade
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Jurisprudências
• AGRAVO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA FORMULADO PELA PARTE AUTORA. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL.

INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO § 1º DO ART. 20 DA LEI N.º 8.742/1993 E NO ART. 16 DA LEI N.º 8.213/1991. INEXISTÊNCIA DE MISERABILIDADE NO CASO CONCRETO.
GASTOS COM FÁRMACOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 042 DA TNU. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O conceito de grupo familiar, para fins
de concessão de benefício assistencial, é obtido mediante interpretação restritiva das disposições contidas no § 1º do art. 20 da Lei n.º 8.742/93 e no art. 16 da Lei n.º 8.213/91. 2. Entretanto, no
caso em tela, o benefício assistencial não foi indeferido apenas em função da consideração, na renda per capita familiar, dos valores percebidos pelos filhos da parte autora. Não foi concedido
porque o quadro, como um todo, do grupo familiar não transparece condição de miserabilidade. 3. Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato (Súmula
n.º 042 da TNU). 4. Agravo a que se nega provimento. ( 5006669-26.2015.4.04.7108, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO, Relator DANIEL MACHADO DA ROCHA, juntado aos
autos em 09/06/2017)

• PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ART. 34 DO ESTATUTO DO IDOSO (LEI Nº 10.741/2003). APLICAÇÃO ANALÓGICA. EXCLUSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO
POR MEMBRO IDOSO DO GRUPO FAMILIAR. EXCLUSÃO DE FILHO MAIOR SOLTEIRO DO GRUPO FAMILIAR. POSSIBILIDADE. 1. Reafirmação da jurisprudência de que “o disposto no parágrafo único do
art. 34 do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) se aplica por analogia para a exclusão de um benefício previdenciário de valor mínimo recebido por membro idoso do grupo familiar, o qual também
fica excluído do grupo para fins de cálculo da renda familiar per capita” (IUJEF 2007.70.51.006794-0, Rel. Juíza Federal Jacqueline Michels Bilhalva, DOU 19.02.2009; e IUJEF nº 000163-
67.2007.404.7066, Rel. Juiz Federal Antonio Fernando Schenkel do Amaral e Silva, DOU 24.08.2010). 2. Reiteração, ainda, do entendimento de que na vigência anterior à Lei 12.435/2011 o “filho
maior e capaz, para fins da Lei 8.742, de 7/12/1993, não integra o conceito de família para o cômputo da renda per capita” (IUJEF 2007.70.50.002041-0, Turma Regional de Uniformização da 4ª
Região, Relator Ivori Luís da Silva Scheffer, D.E. 16/03/2009). 3. Pedido conhecido e provido. (, IUJEF 2005.71.95.002705-6, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO, Relator para
Acórdão MARCELO MALUCELLI, D.E. 10/06/2014)

• PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. REQUISITOS.1. O direito ao benefício assistencial pressupõe o preenchimento dos seguintes requisitos: a) condição de deficiente (incapacidade para o
trabalho e para a vida independente, de acordo com a redação original do art. 20 da LOAS, ou impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em
interação com diversas barreiras, podem obstruir a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, conforme redação atual do referido dispositivo) ou
idoso (neste caso, considerando-se, desde 1º de janeiro de 2004, a idade de 65 anos); e b) situação de risco social (estado de miserabilidade, hipossuficiência econômica ou situação de desamparo)
da parte autora e de sua família.2. A propriedade de automóvel não tem o condão de infirmar, por si só, a hipossuficiência econômica da parte requerente, quando o conjunto probatório deixa
evidente, com outros elementos, a situação de miserabilidade da unidade familiar. Precedentes.3. Atendidos os pressupostos, mostra-se devido o benefício.(TRF4 5001917-93.2015.4.04.7016,
QUINTA TURMA, Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ, juntado aos autos em 16/12/2016)

• BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. RESTABELECIMENTO. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO E PARA A VIDA INDEPENDENTE. SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. CUMPRIMENTO IMEDIATO
DO ACÓRDÃO […] 3. No cálculo da renda familiar per capita, devem ser excluídos os gastos despendidos em virtude da deficiência da parte autora (medicamentos, alimentação especial e fraldas
descartáveis). 4. Operada a exclusão dos gastos despendidos em virtude da deficiência da parte autora, tem-se que a renda mensal per capita é superior a ¼ do salário mínimo, mas inferior a meio
salário mínimo, valor este que, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal (Reclamação n. 4374 e RE n. 567985), seria razoável para ser utilizado como referência para aferição da renda
familiar per capita. Não obstante isso, a situação de risco social ainda poderia ser demonstrada por outros meios de prova, segundo precedente do STJ (REsp 1112557/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 20/11/2009[ …] (TRF4 5018371-71.2012.4.04.7108, SEXTA TURMA, Relator CELSO KIPPER, juntado aos autos em 16/09/2013)
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Como pleitear o BPC?

1 – Cadastro no CadÚnico
Leve os documentos ao CRAS
• Marcado o horário CRAS, leve os seguintes documentos:

Certidão de Nascimento (solteiros);
Certidão de Casamento (casados ou divorciados);
RG (a partir de 16 anos);
CPF (a partir de 16 anos);
PIS/PASEP/NIS;
Carteira de Vacinação (para menores de 7 anos);
Título de Eleitor (a partir de 18 anos);
Carteira de Trabalho (a partir de 16 anos, mesmo que não esteja registrada);
Holerite recente (caso esteja trabalhando);
Extrato de benefício do INSS (pessoas que recebam algum benefício: aposentadoria, pensão, BPC);
Declaração Escolar (atualizada: pessoas de até 18 anos em creches ou escolas);
Comprovante de Residência (recente: máximo 2 meses);
Guarda de Menores (caso algum morador desta casa não esteja com o pai ou a mãe).

• Qualquer família que receba até 3 salários mínimos pode realizar o Cadastro Único. Após a realização do cadastramento, você e sua família 
receberão um número de indicação social NIS.
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Como pleitear o BPC?
2 - Cadastro no aplicativo Meu INSS
• Depois de feito o Cadastro Único, é preciso entrar com o pedido no INSS.
• Você pode realizar o agendamento no INSS pelo telefone através do 135, ou pelo aplicativo para celulares, app Meu INSS, e efetuar a 

inscrição.
• Crie um login e uma senha para acessar seu perfil no Meu INSS;
• O login será seu CPF e uma senha criada por você;
• O site irá fazer perguntas para confirmar sua identidade. Depois, é possível fazer o requerimento. 
• Se o BPC será solicitado em seu nome, você deve responder seus dados. Mas se irá fazer para terceiros, use os dados dele no cadastro do 

Meu INSS.

3 - Como usar o aplicativo Meu INSS
• No aplicativo, siga os caminhos: Agendamentos/Solicitaçōes > Benefícios Assistenciais > Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência > 

Atendimento à distância;
• Envie a documentação solicitada no aplicativo Meu INSS;
• Acompanhe a situação do seu requerimento com frequência, porque o processo será feito on-line durante a pandemia;
• Há uma lupa no requerimento feito: clique nela para acompanhar seu processo.
• O INSS também irá se comunicar com você pelo site ou aplicativo.

4 - Envie laudos médicos pelo aplicativo Meu INSS
• No aplicativo Meu INSS, siga os passos:

Solicitaçōes/agendamentos > Meus requerimentos > Detalhar atendimento à distância > Anexar (envie o documento desejado)
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Como pleitear o BPC?

5 - Estou com dificuldades no processo – o que fazer?
• Atualmente por causa da pandemia, as agências do INSS que estão fechadas, o atendimento com assistente social e perícia médica, 

necessário para liberação do Benefício de Prestação Continuada (BPC), se dará pelo site ou aplicativo do INSS. 

• Se tiver dificuldade em realizar esse processo ou tiver o pedido negado, você pode procurar o CRAS de sua região e solicitar apoio.
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Agência de Previdência Social 

APS - Agência de Previdência Social (INSS)

Agência da Previdência Social Votuporanga

• RUA SANTA CATARINA, 3580 Bairro: PATRIMONIO VELHO / email: 

aps21036090@inss.gov.br
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OBRIGADA



.

Gisele Cristina da Costa

Advogada

OAB/SP n° 194.645

Telefone: (16) 99129-6988

E-mail: giccosta@outlook.com
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