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RESUMO : A presente pesquisa aborda o critério de Renda Familiar Per  Capta no acesso ao 
Benefício de Prestação Continuada para Pessoa com Deficiência e ao Idoso (BPC), que é de 
cunho assistencial, sem contrapartida financeira direta do cidadão. Operacionalizado pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mas com regras definidas pela Lei Orgânica da 
Assistência Social (LOAS). Tem como objetivo refletir sobre a Ação Civil Pública 5044874-
22.2013.404.7100/RS, que permite deduzir da renda Per Capta as despesas em saúde advindas 
da deficiência ou da Idade avançada. Discute também as condicionalidades para inclusão pela 
ACP, que muitas vezes corrobora o recorte de renda estipulado na Política Nacional de 
Assistência Social (PNAS). A pesquisa define-se como qualitativa, utilizando a Revisão 
Bibliográfica e análise documental. 
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1- INTRODUÇÃO 

O sistema de Seguridade Social Brasileira é disposto pela Constituição 

Federal de 1988, em seu artigo 194, como o conjunto de ações de iniciativa dos 

Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à 

saúde, à previdência e à assistência social, conferindo-lhes status de Política 

Pública e direito social. 

Em relação à Política de Assistência Social, a Lei Orgânica da 

Assistência Social de 07/12/1993 (LOAS), a torna um direito social não 

contributivo, viabilizada por meio de serviços, benefícios, programas e projetos, 

havendo detalhamento na Política Nacional de Assistência Social de 1998 

(PNAS), atualizada em 2004 e para sua operacionalização existe o Sistema 

Único da Assistência Social — SUAS, um sistema de gestão dos entes 

federativos união, estados e municípios. 

Uma das formas de proteção social da Política Nacional de Assistência 

Social é o Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência (PcD) 

e ao Idoso acima de 65 anos, tendo como critérios a incapacidade para vida 

independente e ao trabalho, quando PcD e ausência de renda inferior a ¼ do 

salário mínimo, em se tratando de Idoso. 

 
Para efeito de concessão deste benefício, considera-se pessoa com 
deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza 
física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 
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diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 
(BRASIL, 1993). 

 
No caso da Pessoa Idosa acima de 65 anos, o fator preponderante para 

o direito é a renda familiar e a falta de requisitos mínimos para benefício 

previdenciário1, cuja manutenção não possa ser provida pelas pessoas 

elencadas como família, nos parâmetros do artigo 20 da Lei 8742. 

Esse benefício é de cunho assistencial, mantido com recursos da 

Política Nacional de Assistência Social, contudo sua operacionalização ocorre 

através do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), órgão governamental 

responsável pela operacionalização da política previdenciária pública2. 

É imprescindível considerar que o BPC difere dos benefícios 

previdenciários pelo caráter não contributivo e pelos critérios no acesso. 

No caso da Pessoa com Deficiência é necessário preencher as 

condicionalidades de entorno social desfavorável à superação de barreiras, em 

consonância com a Classificação Internacional de Funcionalidades (CIF) e de 

acesso às políticas públicas, corroboradas pela limitação imposta pela 

deficiência. 

Art. 16. A concessão do benefício à pessoa com deficiência 
ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de 
impedimento, com base nos princípios da Classificação 
Internacional de Funcionalidades, Incapacidade e Saúde - CIF, 
estabelecida pela Resolução da Organização Mundial da 
Saúde nº 54.21, aprovada pela 54ª Assembleia Mundial da 
Saúde, em 22 de maio de 2001. 
§ 2º A avaliação social considerará os fatores ambientais, 

sociais e pessoais, a avaliação médica considerará as 
deficiências nas funções e nas estruturas do corpo, e ambas 
considerarão a limitação do desempenho de atividades e a 
restrição da participação social, segundo suas especificidades. 
(BRASIL, 2007). 

 

Por sua vez, a Pessoa Idosa, tem como condicionalidade a renda 

familiar per capta inferior a ¼ do salário mínimo vigente, dispensando avaliação 

social e médica. 

Entretanto o público-alvo do BPC, tanto Pessoa com deficiência como 
1 Os benefícios da Política de Previdência Social integram a Seguridade Social, mas são 

contributivos, ou seja, o cidadão deve contrapartida financeira ao estado, na lógica de seguro 
social. 

2 Os benefícios previdenciários são Auxilio Doença, Auxilio Acidente, Aposentadoria por 
Idade, Especial e por Tempo de Contribuição, Auxilio Reclusão, Salário Maternidade, 
Pensão por Morte. 



Pessoa Idosa têm necessidades diferenciadas em relação às demais, e muitas 

vezes, mesmo fora do critério de renda familiar per capta, a família não 

consegue suprir essas necessidades. 

Nesse contexto surge a Ação Civil Pública (ACP) 5044874- 

22.2013.404.7100/RS, que determina exclusão do cálculo da renda per capta 

familiar as despesas de requerente de benefício assistencial que decorram 

diretamente da deficiência, incapacidade ou idade avançada com 

medicamentos, alimentação especial, fraldas descartáveis e consultas na área 

da saúde, requeridas e negadas pelo estado 

No cumprimento dessa ACP, o serviço social do INSS é essencial para o 

reconhecimento do direito, pois cabe-lhe analisar, por meio de Parecer Social o 

comprometimento da renda familiar, garantindo concessão, no caso da Pessoa 

Idosa, ou avaliação social e médica, quando Pessoa com Deficiência. 

Esse é parte do panorama legal na atuação profissional do serviço social 

no INSS, localizando o espaço geográfico na Gerência Executiva de Maringá-

PR, atuando como assistente Social na Agência da Previdência Social de 

Paranavaí-PR, origem da provocação para refletir sobre a efetividade da Ação 

Civil Pública. 

Observando as dificuldades dos sujeitos que buscam o BPC, 

identificamos que mesmo com essa Ação Civil Pública, muitas vezes não é 

possível acessar o benefício, devido aos critérios adotados pela ACP, que 

contempla exclusivamente despesas comprovadas com medicamentos, 

alimentação especial, fraldas descartáveis e consultas na área da saúde. 

Na construção do estudo foi utilizado a pesquisa qualitativa, norteada no 

entendimento de Minayo (1994), que a visão do pesquisador dá significado aos 

dados. 

Como instrumentais técnicos elegeram-se pesquisa documental e 

revisão bibliográfica, utilizando a primeira para justificar o objeto da pesquisa e 

a segunda na construção de conceitos básicos da temática. 

2- BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 
 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a consolidação da 

Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, em 1993 e o Sistema Único de 

Assistência Social - SUAS em 2005, temos nova perspectiva para a assistência 



social, reconhecida como direito, garantindo proteção social para minimizar a 

desigualdade social. 

A gestão das ações na área de assistência social é organizada de forma 

descentralizada e participativa, através do Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS), conforme o artigo 6º, da Lei 12435, de 06 de julho de 2011. Esse sistema 

organiza as ações da assistência social em dois tipos de proteção social. 

O Sistema Único da Assistência Social – SUAS (2005) – é um sistema 
não ontributivo, descentralizado e participativo que tem por função a 
gestão do conteúdo especifíco da assistência social no campo da 
proteção social brasileira, sendo um novo reordenamento da PNAS na 
perspectiva de promover maior efetividade de suas ações, tendo os 
seus servicos, programas e projetos e benefícios reorganizados por 
niveis de proteçao social básica e especial. (AMARO, 2015, p.290) 

 

 
A Proteção Social Básica, destina-se à prevenção de riscos sociais e 

pessoais, e a Proteção Social Especial destina-se à famílias e indivíduos em 

situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos 

físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, 

cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, trabalho infantil, 

entre outras violações de direitos. 

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) integra a Proteção Social 

Básica, caracterizado como Programa de Transferência de Renda que assegura 

a manutenção de Pessoas com Deficiência ou Idosos, cuja família3 não tenha 

condições de provê-los, criado pela LOAS e regulamentado pelo Decreto 

6.214/2007, sendo: 

[...] a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência 
e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais, que comprovem 
não possuir meios de prover a própria manutenção ou tê-la provida por 
sua família, cuja renda mensal seja inferior a ¼ só salário- mínimo. 
(BRASIL, 1993, artigo 20, sem grifo no original). 

 

A definição de família para contagem da renda familiar per capta é o 

requerente, pai ou padrasto, mãe ou madrasta, cônjuges ou companheiros, filhos 

ou enteados solteiros, menores tutelados e irmãos solteiros, desde que vivam 

sob o mesmo teto. 

Importante destacar esse critério da renda familiar inferior a ¼ do 
 
 

3 O conceito de família para fins de BPC diferem dos arranjos familiares contemporâneos. 



salário-mínimo vigente por pessoa, e exclusão da composição familiar de outros 

que não elencados acima, podem reforçar a prerrogativa de manutenção da 

sobrevivência mínima no enfrentamento da vulnerabilidade social. Quando a 

política de assistência social implanta atua com critérios 

 
restritivos, acabam gerando inúmeras distorções. Não sendo, 
universais, nem tampouco estruturados com base em um direito 
inalienável e, portanto, extensivos a todos em situação de risco e 
vulnerabilidade sociais, tais programas acabam promovendo 
mecanismos de controle severamente seletivos sobre a população 
beneficiária. (MACEDO, 2004, p. 9) 

 
 

No reconhecimento do direito ao BPC à Pessoa com Deficiência, é 

necessário submeter-se a avaliação social e médica pericial, para comprovar o 

grau de incapacidade, conforme determina o artigo 16 do Decreto 6214/2007, 

que traduz conceitos da Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde – (CIF), ampliando a concepção de incapacidade 

baseada no modelo biomédico . 

 
Funcionalidade e incapacidade são entendidas como termos 
abrangentes que denotam os aspectos positivos e negativos da 
funcionalidade sob uma perspectiva biológica, individual e social. Deste 
modo, a CIF oferece uma abordagem biopsicossocial com múltiplas 
perspectivas que se reflete no modelo multidimensional. (OMS, 
2013, p. 07) 

 

Nesta perspectiva é possível compreender incapacidade e 

funcionalidade nas dimensões da saúde biológica, individual e social, 

considerando fatores ambientais, sua situação de saúde, seu território e o 

contexto que está inserido. 

Os estudos de BUCHALLA et al, 2005, p. 01 confirmam que a avaliação 

da incapacidade após a CIF parte das alterações nas funções e estrutura do 

corpo, assim como sua participação social, quando funcionalidade e a 

incapacidade dos indivíduos são determinadas pelo contexto ambiental em que 

vivem, constituindo um instrumento decisivo na avaliação das condições de vida 

e para a promoção de políticas de inclusão social. 

 
Por outro lado, a concessão do BPC para Pessoa Idosa, dispensa 

avaliação social e médica, tendo como único critério a renda familiar per capta 



inferior a ¼ do salário mínimo. 

Outrossim, tanto Pessoa com Deficiência ou Idosa acima de 65 anos, 

fora do critério de renda per capta, podem ser contempladas pela Ação Civil 

Pública que determina exclusão do cálculo da renda per capta familiar das 

despesas de requerente de benefício assistencial as despesas advindas da 

deficiência, incapacidade ou idade avançada. 

 
3- AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE DEDUZ GASTOS EM SAÚDE 

 
Até a aprovação da Ação Civil Pública número 5044874- 

22.2013.4.04.7100/RS (ACP), a concessão do Benefício de Prestação 

Continuada pelo INSS era praticamente impossível, nos casos de renda 

superior, mesmo através dos chamados Recursos, haja vista inexistir previsão 

legal, ficando à critério da interpretação do julgador do recurso, e sem 

obrigatoriedade de Parecer Social, do serviço social do INSS. 

Assim, competia ao cidadão recorrer ao Judiciário para inclusão no 

benefício, que também não condicionava Parecer Social do Serviço Social para 

liberação do benefício. 

Essa ACP data de 27/01/2016, ajuizada em abril de 2013, determinou ao 

INSS deduzir do cálculo da renda familiar, para fins de verificação do requisito 

econômico ao benefício de Prestação Continuada, apenas as despesas do 

requerente, advindas da deficiência, incapacidade ou idade avançada. com 

medicamentos, alimentação especial, fraldas descartáveis e consultas na área 

da saúde, requeridas e negadas pelo estado. 

Ao analisar essa decisão percebe-se que o pedido inicial sugeria todos os 

gastos da família, porém foi deferida parcialmente, considerando que as 

despesas particulares com Plano de Saúde, cuidadores/assistentes, técnicos ou 

enfermeiros, revelam que inexiste o rsico social do grupo familiar, que possui 

condições de arcar com tais despesas, ainda com poder aquisitivo reduzido. 

Segundo a Ação Civil Pública, quando a família opta por adquirir os ítens 

de tecnologia assitiva de forma particular (consultas, fisioterapia, medicação, 

próteses, entre outros), alegando falta de empatia com profissional disponível, 

ou eficácia de medicação, também não pode ser contemplada  pela ACP. Nesse 

contexto, conclui-se que a dedução dos gastos na renda familiar é 



apenas quando existe a negativa pelo serviço público. 

Para superação de condições mínimas a ACP desconsiderou que muitas 

vezes, a renda é insuficiente para garantir acesso às necessidades básicas, em 

que ´´... maiores atendimentos podem ser prestados e otimizados[...] o mínimo nega o 

‘ótimo’ de atendimento, o básico é a mola mestra que impulsiona a satisfação 

básica de necessidades`` (PEREIRA, 2011, p. 26, sem grifo no original). 

A expressão destacada é contrariada pelo item 5 da Ação Civil Pública, 

ao afirmar ser inviável afastar-se do objeto protegido pelo BPC, que é eliminar a 

forma aguda de pobreza, garantindo condições mínimas de sobrevivência a 

quem nada tem, não podendo ser confundida para melhorar condições 

financeiras. 

Quanto à operacionalização da Ação Civil Pública, o INSS elaborou o 

Memorando Circular Conjunto número 58/DIRBEN/DIRAT/DIRSAT/PFE/INSS4, 

condicionando entrega de documentação comprobatória de gastos em saúde 

para que o serviço social emita Parecer Social favorável ou contrário ao 

comprometimento da renda familiar. 

Para comprovação das despesas, é obrigatório apresentar documento 

que requereu e teve prescrição negada pelo sistema público de saúde (SUS), 

comprovação que adquiriu particular e declaração do SUS que não há 

disponibilidade do produto comprado. 

A partir daí o Assistente Social do INSS emite a opinião técnica, e se 

identificar comprometimento de renda, envia para Avaliação Social e Médica em 

caso de Pessoa com Deficiência. Em se tratando de Pessoa Idosa emite o 

Parecer Social e encaminha ao setor administrativo para concessão do 

benefício. 

Contudo, se o assistente social emitir Parecer pelo Não 

Comprometimento da Renda Familiar, o benefício é indeferido, em ambos os 

casos. 

 
4-CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

A maioria  das  iniciativas do Estado é regida pela política econômica 
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neoliberal, de caráter minimalista e pontual, com programas de transferência de 

renda, trazendo em seu escopo critérios excludentes. 

Estudos comprovam o BPC, como transferência de renda, em caráter de 

continuidade, em muitos casos, é a única renda familiar garantida, demonstrando 

situação de vulnerabilidade social e precarização das relações de trabalho, que 

estão inseridos os usuários do beneficio e seus familiares. 

Percebe-se que um grande número, 
 

[...] são pessoas até então excluídas socialmente, devido a condição 
clínica ou de idade, provenientes de uma sociedade desigual e 
excludente, especialmente pelo fato de não poderem prover sua 
subsistência ou não tê-la provida por sua família, estando, portanto, em 
condições de extrema pobreza e exclusão social. (AMARO, 2015, 
p.292) 

 

Existe como entrave no acesso ao benefício, o critério de renda, causando 

a obrigatoriedade de conviverem cinco pessoas com um salário mínimo e ainda 

devem ser as pessoas elencadas no artigo 20 da LOAS, descolando-se da 

relidade, em que muitas vezes moram tios, netos, irmãos casados, que mantidos 

pela mesma renda, são excluídas do cálculo. Na atuação atuação profissional 

visualizamos avós com guarda, tios, entre outros, vivendo sob o mesmo teto. 

Outro ponto de provocação é o critério do benefício, que define-se para 

manutenção mínima, desconsiderando necessidades diferenciadas para 

Pessoas com deficiências e Idosas e que destina-se à Pessoa com Deficiência 

e ao Idoso, mas contabiliza a renda familiar. 

Mesmos os avanços trazidos pela Política Nacional de Assistência Social 

(PNAS) não alteraram o critério de renda familiar per capta para acesso ao BPC, 

distanciando-se das condições objetivas de reprodução material da maioria das 

famílias abrangidas pela mesma. 

Obviamente que a Ação Civil Pública foi um avanço e ampliou a inclusão, 

contudo ainda exclui pessoas em situação de pobreza, que não conseguem a 

documentação necessária, seja por falta de condições financeiras para comprar, 

seja pelas dificuldades na decodificação das exigências feitas pelo INSS, em 

cumprimento ao memorando 58. 

Pontuamos como a elaboração do Parecer Social , pois ´´´... pareceres 

sobre a matéria de Serviço Social, são atribuições privativas do Assistente Social...`, 

(Lei 8662/93, artigo 5º, inciso IV), valorizando o assistente social do INSS. 



A elaboração do Parecer Social precisa de instrumentais técnicos da profissão 

compatíveis com a situação apresentada e para decodificar o contexto social, o 

profissional poderá utilizar instrumentais como estudo social, a visita domiciliar, 

orientados por dimensões teórico-metodológicas condizentes com acesso a 

políticas públicas, inserção no trabalho, territorialidade e família. 

Isso possibilita acompanhar a dinâmica das relações sociais e processos 

de sociabilidade no sistema capitalista, dado que para emitir opinião profissional 

é preciso atualizar o conhecimento continuamente. 

Em suma se faz necessário impulsionar pesquisas sobre o Beneficio de 

Prestação Continuada, partindo da Ação Civil Pública e mensurar seus entraves 

no reconhecimento do direito, na perspectiva de fomentar ações capazes de 

propiciar o debate da efetividade da ACP. 
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