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OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SUAS: avaliação de sua gestão 

 

Gisele Aparecida Bovolenta1 
 
 

RESUMO 
 
Os benefícios eventuais constituem um direito socioassistencial 
assegurado pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), 
cuja provisão é uma incumbência dos municípios, estados 
federados e Distrito Federal. Este artigo propõe apresentar os 
dados de realidade quanto a gestão, regulamentação e 
financiamento dessa atenção no âmbito do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS). 
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ABSTRACT 
 
The potential benefits are a social-right secured by the Organic 
Law on Social Assistance (LOAS), whose provision is a 
responsibility of municipalities, federal states and the Federal 
District. This article aims to present the reality of data and the 
management, regulation and financing of such care under the 
Unified Social Assistance System (SUAS). 
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I – INTRODUÇÃO 

 

 

A atenção prestada pela política de assistência social por meio do benefício eventual 

foi instituída para todo o país na regulação dos artigos 203 e 204 da Constituição Federal de 

1988 na década de noventa do século XX, mais precisamente em 1993, pela Lei Orgânica 

da Assistência Social (LOAS).2 

No âmbito da assistência social o reconhecimento dos benefícios eventuais conferiu 

ao Estado o dever de se fazer presente na vida do cidadão em virtude de episódios atípicos, 

eventuais, ocasionais e excepcionais ocorridos em seu cotidiano. Esse foi o caráter dado a 

esta categoria desses benefícios: acolher as situações que são inusuais. Neste sentido, o 

eventual responderia ao que é inesperado, a algo que não é contínuo, não é casual, 

diferente do que ocorre comumente com o cidadão. Trata-se de reconhecer que uma 

ocorrência externa gera, por vezes, uma vulnerabilidade temporária na vida do indivíduo e 

de sua família, que embora não ocorre sempre, pode contribuir em alterar ou comprometer 

sua dinâmica familiar. 

Trata-se de uma categoria de benefícios que pela sua urgência e caráter de sua 

ocorrência requer respostas rápidas, imediatas e precisas face as vicissitudes do cotidiano. 

Não é uma atenção continuada e nem permanente. São benefícios destinados a atender ao 

conjunto de eventualidades possíveis de ocorrer com qualquer cidadão no âmbito desta 

política em debate. Eventual deve ser a ocorrência do fato e não a atenção oriunda do 

Estado.   

Esta compreensão de benefícios construiu-se possivelmente em contrapartida ao 

outro campo assegurado na LOAS: os benefícios continuados, nominados de Benefício de 

Prestação Continuada (BPC), o qual garante uma atenção contínua ao idoso acima de 65 

anos de idade e pessoa com alguma deficiência, cuja renda per capita seja inferior a ¼ do 

salário mínimo vigente, cuja revisão de permanência do benefício ocorra a cada dois anos.    

                                                           
2
 Não é finalidade deste trabalho expor o cenário histórico da provisão deste benefício. Propõe-se 
uma análise quanto a gestão, regulamentação e financiamento destes benefícios a partir de 
elementos de realidade. Para maiores informações quanto ao histórico desta atenção consultar: 
BOVOLENTA, Gisele Aparecida. Os benefícios eventuais e a gestão municipal. Dissertação 
(Mestrado em Serviço Social) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), São 
Paulo, 2010. _____. Os benefícios eventuais previstos na LOAS: o que são e como estão. Revista 
Serviço Social & Sociedade, n. 106, p. 365-387, abr./jun. 2011. PEREIRA. 
Potyara.Amazoneida.P.; Nasser, I. R.; Campos, S. M. A.; Os percalços dos Benefícios Eventuais 
regidos pela LOAS. In: Cadernos do Ceam. Núcleo de Estudos e Pesquisa em Política Social, 
Ano 3 – nº 11, UnB, Brasília, 2002: p. 113-135. ______. Panorama do Processo de 
Regulamentação e Operacionalização dos Benefícios Eventuais Regidos pelas LOAS. In: Cadernos 
de Estudos Desenvolvimento Social em Debate nº 12. Brasília, DF: Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, 
2010.  
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Esse conjunto de benefícios faz parte do campo de proteção social não contributiva 

que delegam ao Estado o compromisso com sua provisão. No caso a União ficou 

responsável pela implementação do BPC, o que ocorreu em 1996; já os benefícios 

eventuais ficariam a cargo dos estados federados, municípios e Distrito Federal, cujo 

reconhecimento permanece truncado até os dias atuais com regulamentação inconclusa e 

financiamento incerto. 

Neste processo de implementação, se reconheceria que os benefícios eventuais 

cumpririam a função de auxiliar e garantir atenção face a ocorrência de um fato inesperado 

na vida do cidadão, principalmente daqueles que vivem em condições “limitantes” ou os que 

vivem mais expostos as situações de vulnerabilidade social e risco, o que poderia levar a 

alterações significativas de sua dinâmica familiar.  

Na Carta Magna, se reconheceu a autonomia de cada ente federativo no 

cumprimento aos preceitos legais por meio da descentralização, após mais de duas 

décadas de centralização da gestão pública na esfera federal. O art. 18 da Constituição 

Federal de 1988 tratou da organização político-administrativa do país ao considerar que “A 

organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, 

os Estados, o Distrito Federal e os Munícipios, todos autônomos nos termos desta 

Constituição” (Brasil, 1988). Isto é, foi dado um caráter de horizontalidade aos entes 

federados, reconhecendo suas especificidades, potencialidades e dificuldades.    

É possível, conforme defende Pereira (2010), que seja em virtude dessa 

descentralização político-administrativa que os benefícios eventuais tenham ficado a cargo 

dos municípios, dos estados e do Distrito Federal – enquanto o BPC, antiga Renda Mensal 

Vitalícia (RMV), ficou sob incumbência da União – pois, no caso dos eventuais, interpretou-

se tratar de uma provisão que, pelo caráter eventual, ocasional e dada sua urgência e 

emergência de atenção, estariam mais próximos do cotidiano dos cidadãos brasileiros, por 

isso sua atenção deveria ser garantida, rápida e precisa, uma vez que “não se trata mais de 

praticar a caridade diante dos infortúnios ou calamidades sofridos [...], mas de prever e 

programar respostas políticas consistentes para fazer frente, como dever de cidadania, a 

esses acontecimentos”. (PEREIRA, 2010, p. 14). 

 De modo específico, a provisão de benefícios eventuais é uma incumbência que 

deve ser assumida e compartilhada entre os municípios e seus respectivos estados 

federados, por meio da regulamentação, gestão e financiamento desta atenção. No entanto, 

os dados da realidade, que serão expostos a seguir, mostram que parece haver um “jogo de 

empurra”, o qual desconsidera as disposições legais e as atribuições de cada ente federado. 
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II – ELEMENTOS DE REALIDADE DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS  

 

 

1 – Levantamento Nacional de 2009 realizado pelo Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome (MDS) e Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) 

 

  

Em 2009 foi realizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) em parceria 

com o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) uma pesquisa em âmbito nacional 

que buscou mapear junto aos municípios e DF o cenário de regulamentação, gestão e 

financiamento dos benefícios eventuais no contexto do SUAS. Das 5.564 localidades 

existentes na época, 75% contribuíram com informações que foram tabuladas, dando 

origem ao “Relatório sobre o Levantamento Nacional dos Benefícios Eventuais”. 

 Naquele momento o mapeamento apontou que 29% dos municípios tinham seus 

benefícios eventuais regulamentados segundo os parâmetros legais em vigência. Ou seja, 

passados quinze anos de implementação da LOAS, este direito permanecia sendo tratado à 

margem das legislações que o referenciavam. Além disso, 65% desta regulamentação havia 

ocorrido após 2007, o que possivelmente se relacione com a implementação da Resolução 

nº 212/06 e ao Decreto nº 6307/07. Legislações essas instituídas em âmbito nacional que 

buscaram estimular e fomentar o processo de reconhecimento ao BE junto aos municípios, 

estados e DF, estabelecendo inclusive prazos de execução.  

Em relação aos prazos quanto ao cumprimento deste dever, a Resolução nº 212/06 

os estabeleceu a fim de estimular, acelerar e fomentar a regulamentação dessa categoria de 

benefícios junto aos municípios brasileiros: “A regulamentação dos benefícios eventuais e a 

sua inclusão na lei orçamentária do Distrito Federal e dos municípios dar-se-ão no prazo de 

até doze meses e sua implementação até vinte e quatro meses, a contar da data da 

publicação dessa Resolução.” (Art. 14. Resolução nº 212/2006). 

Este documento foi editado em 2006, portanto os municípios teriam até 2008 – vinte 

e quatro meses –, como prevê a Resolução, para regularizar estes benefícios em seus 

municípios. No entanto, estes prazos foram simplesmente ignorados na maioria dos 

municípios brasileiros e os maiores prejudicados acabaram por ser o cidadão de direito, a 

ele recai a penalização pela morosidade ou ausência de execução dos benefícios eventuais. 

E mais, não houve, nestes casos nenhuma sanção aos agentes envolvidos.  

 Quanto a provisão das atenções compulsórias, o auxílio natalidade era concedido em 

55% dos municípios enquanto o auxílio funeral registrou uma cobertura de 93%. Ao 

comparar estes números com o percentual de regulamentação, é possível considerar que 
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grande parte dessas atenções ocorram de modo aleatório, ocasional, sem parâmetros e 

referências, descolados do direito em si. 

  Além disso, 87% das cidades brasileiras concediam benefícios eventuais para 

situações de vulnerabilidade temporária e 59% nas situações de calamidade pública. O 

próprio Relatório apresentou a diversidade de ofertas acerca dessas circunstâncias: fotos, 

segunda via de documentos, agasalhos, vestuário, cobertores, móveis, utensílios 

domésticos, pagamentos de taxas, geração de emprego e renda, aparelhos ortopédicos, 

órteses, próteses, óculos, dentadura, apoio financeiro para o tratamento de saúde fora do 

município, cadeira de rodas, muletas, fraldas geriátricas, pagamentos de exames médicos, 

medicamentos, transporte de doentes, ajudas técnicas, tecnologias assistidas para pessoas 

com deficiências, auxílio alimentação, cesta básica, leite em pó, dietas especiais, auxílio 

construção, pagamento de aluguel, uniforme, material escola, passagens, material 

esportivos entre outros. Provisões essas que reforçam o estereótipo de política social 

imprecisa.   

No Decreto nº 6.307/07 coube à União caracterizar os possíveis benefícios 

eventuais. Neste sentido, o Art. 1º estabelece que se trate de “[...] provisões suplementares 

e provisórias, prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, 

situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública.” (Brasil, Decreto nº 6.307, 

2007). De modo que estes benefícios integrariam as seguranças previstas na Política 

Nacional de Assistência Social (PNAS). 

A PNAS reconhecida em 2004 e que vem sendo implementada desde então, trouxe 

referências na provisão desta área ao definir que a proteção social deva assegurar e 

garantir as seguranças de sobrevivência, de acolhida e de convívio. Parece haver 

significativas dificuldades em delimitar exatamente as provisões que são típicas da 

assistência social, o que, por um lado, tem estreita relação com o legado desta área 

constituídas por provisões diversificadas e por outro materializa a incompreensão do gestor 

público a que situações estes benefícios devam prover. 

  O contorno dado pela PNAS se traduz em afiançar um direito com especificidades e 

peculiaridades relativos a política de assistência social. É sabido, que esta área tem seu 

legado marcado por atenções generalistas, comuns e diversificadas, por vezes oriundas das 

diversas políticas setoriais. Em outros termos, o que as demais políticas sociais não 

atendiam (ou atendem) acabavam desaguando na assistência social. Portanto ter 

referências e parâmetros é fundamental no intento de definir seu campo de atenção. 

A partir deste horizonte, os benefícios eventuais iriam compor parte das proteções 

sociais afiançadas na PNAS, junto ao Benefício de Prestação Continuada, aos serviços, 

programas, projetos e transferências de renda.  
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Em 2009, o Levantamento Nacional já fazia referência a este panorama quando 

mapeou que 33% dos municípios identificava que transferir para outras políticas as 

responsabilidades antes assumidas como benefícios eventuais, era a maior dificuldade 

encontrada, a qual comprometia a instituição de normas que regulamentem o BE. Muito 

próximo, 32% apontava que garantir recursos para essas ofertas era o maior obstáculo em 

seu reconhecimento pleno. 

Outras dificuldades, quanto a concessão dos BE, foram identificadas nesta pesquisa: 

81% dos municípios registrou a ausência de cofinanciamento dos estados para esta 

atenção; 57% acredita que a atenção truncada se dê pelo pouco financiamento municipal; 

54% relataram que é difícil romper com antigas práticas e outros 38% apontaram que as 

áreas setoriais se recusam em assumir demandas que não são próprias da assistência 

social. 

 Na prática, essas dificuldades tornaram-se um grande imbróglio tanto na gestão 

pública quanto para o cidadão, que fica sem referências sobre a sua identidade. Esta 

realidade segue reproduzindo um campo (quase) infinito de ofertas, endossando o legado 

da assistência social que atende o que as demais áreas não o fazem, quase sempre 

deslocado do entendimento conceitual que tratam desta atenção, com financiamento incerto 

e impreciso pelos entes responsáveis.    

 

 

2 – Dissertação de Mestrado: “Os benefícios eventuais e a gestão municipal” 

 

Bovolenta (2010) trouxe a realidade dos BE a partir da DRADS Mogiana3. O que se 

observou, além da significativa ausência de regulação4, foi a incoerência e inconstância 

quanto ao seu entendimento legal. Distante de uma análise legalista, os municípios, por 

vezes, não sabiam qualificar esta categoria de benefícios e a quem de fato se destinaria.  

Uma das considerações a destacar a partir deste trabalho foi o imbróglio vivido pelos 

benefícios eventuais no âmbito municipal: a ausência de regulação, o “mix” de 

                                                           
3
 Na ocasião desta pesquisa, o trabalho fez uma análise da gestão dos BE no âmbito municipal, a 
partir da realidade dos vinte municípios, os quais compõem a Diretoria Regional de Assistência e 
Desenvolvimento Social (DRADS) Mogiana, especificidade esta do estado de São Paulo quanto à 
organização e gestão da política de assistência social. A Diretoria Regional de Assistência e 
Desenvolvimento Social (DRADS) Mogiana responde por vinte municípios paulistas, são eles: 
Aguaí, Águas da Prata, Caconde, Casa Branca, Divinolândia, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, 
Itapira, Itobi, Mococa, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Santa Cruz das Palmeiras, Santo Antonio do Jardim, 
São José do Rio Pardo, São João da Boa Vista, São Sebastião da Grama, Tambaú, Tapiratiba e 
Vargem Grande do Sul. 

4
 Nesta pesquisa, dos 20 municípios da região de abrangência da DRADS, 15 participaram do 
trabalho. Destes, apenas 02 (ou 13,3%) relataram ter estes benefícios regulamentados no âmbito 
municipal.   
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entendimentos acerca deste direito, a presença da terminologia “benefícios eventuais” sem 

regulamentação definida, os parcos recursos destinados a este direito, entre outros.  

O acesso a este direito, junto aos municípios da DRADS Mogiana, não é algo claro e 

preciso até mesmo para quem gerencia a política pública de assistência social em âmbito 

municipal. Exemplo disto, foi que, face ao questionamento com os gestores municipais 

quanto a implementação ou não dos benefícios eventuais, houve gestor que não sabia nem 

de qual direito estávamos nos referindo “[...] mas você quer saber que tipo de benefício 

eventual? Aquele do tipo Bolsa Família, de transferência de renda ou aquele do tipo para 

deficiente e idoso [...]”.  

O artigo 22 da LOAS pelo que se observa tem sido tratado as margens dos debates 

acadêmicos, bem como junto a categoria profissional. Verifica-se pouca ou quase nenhuma 

publicação a respeito desta temática, do mesmo modo, verifica-se pouca informação 

veiculada nos espaços profissionais. Prova disto foi que, ao fazer a análise destes 

benefícios junto aos municípios da DRADS Mogiana, à primeira dificuldade foi quanto ao 

levantamento bibliográfico como construção e fundamentação teórica. A partir daí, concluiu-

se que a professora Potyara A. P. Pereira da Universidade de Brasília (UnB) tem sido uma 

grande referência neste debate. 

Efetivamente, desde a aprovação da LOAS, em 1993, os benefícios eventuais não 

foram regulamentados e nem suficientemente tematizados nos fóruns e nas instâncias 

competentes, transformando-se, assim, em direito apenas declarado e impossibilitado de se 

concretizar por meio de política (PEREIRA, 2010, p.18)  

Ademais, do ponto de vista da gestão das políticas públicas, a não regulamentação 

do BE caracteriza um procedimento politicamente incorreto e traiçoeiro, conhecido como 

não-ação governamental, porque, paradoxalmente, produz efeitos sociais mais danosos do 

que qualquer tentativa de intervenção pública. Isso porque, a não-ação, por ser 

aparentemente inexistente, não é identificada, controlada e avaliada e, por isso, dá margem 

ao surgimento de ações improvisadas, intuitivas, quando não inconsequentes ou até 

oportunistas. (PEREIRA, 2010)     

Em Bovolenta (2010), 87% das cidades pesquisadas não possuíam estes benefícios 

regulamentados. Ou seja, havia um percentual de regulamentação ainda menor, se 

comparado aos dados nacionais, principalmente ao considerar tratar-se de municípios de 

um dos estados da federação com os melhores índices econômicos e sociais do país. Em 

um dos municípios com atenção regulada considerava-se BE como um “programa de 

benefícios eventuais”. 
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Por vezes, as ações do Fundo Social5 atravessam as ações e competências da 

assistência social pública estatal, gerando paralelismos e confusões. Em Bovolenta (2010) 

foi possível perceber que alguns municípios mesmo não tendo seus benefícios eventuais 

regulamentados, recebiam repasse financeiro do Fundo Social para esta finalidade. 

Presume-se que este repasse ocorra em virtude de arranjos políticos partidários e/ou 

sustentado por relações de amizade e compadrio entre os gestores públicos. É provável que 

outras instâncias similares ao Fundo Social existam em outros estados brasileiros e cumpra 

um papel também semelhante a este. 

 

 

3 – Algumas considerações sobre o Censo SUAS 2012 e o papel dos estados 

federados nesta atenção6  

 

 

Realizado anualmente desde 2007 e regulamentado pelo Decreto nº 7.334 de 19 de 

outubro de 2010, o Censo SUAS é uma ferramenta importante na coleta de dados fornecida, 

via formulário eletrônico, pelos gestores e conselhos de assistência social no sentido de 

avaliar, aprimorar e monitorar o Sistema Único quanto as pactuações efetuadas e a 

execução da política entre os entes federativos. Os dados apresentados até aqui já 

sinalizam que, no caso dos BE, temos essa oferta regulamentada em 57% dos municípios 

pelo Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), enquanto que junto aos estados 

esta garantia cai para 42% junto ao Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS), 

segundo dados do Censo SUAS 20127. Inicialmente, é possível observar a existência de 

critérios quanto a concessão e prestação de benefícios eventuais e/ou critérios e 

modalidades do cofinanciamento dos benefícios eventuais, conforme a Tabela I 

                                                           
5
 O Fundo Social de Solidariedade (FUSSESP) é um órgão existente desde a década de 1960 no 
estado de São Paulo. Sua atuação centra-se no exercício do primeiro-damismo por meio de atos de 
ajuda e caridade, atualmente com grande enfoque ao voluntariado e parcerias com a iniciativa 
privada, Organizações não Governamentais (ONGs) e poder público. Com a LOAS, em 1993, este 
órgão deveria ter sido extinto, ao reconhecer a assistência social no âmbito da política pública. No 
entanto, isto não ocorreu e ao contrário o FUSSESP continua ativo, implementando uma série de 
legislações que disciplina suas ações, como o Decreto nº 59.103 de 18.04.13 que dispõe sobre o 
regulamento do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo – FUSSESP. Outras 
legislações podem ser consultadas no site do próprio Fundo Social: 

http://www.fundosocial.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/202.pdf
  
 Acesso em 01.03.15  

6
 Em Bovolenta (2010) enfatizou-se o papel da gestão municipal na provisão dos benefícios 
eventuais. Neste trabalho falar-se-á dos munícipios, mas propõe dar uma ênfase um pouco maior 
aos estados federados e Distrito Federal, uma vez que se trata de uma atenção que deva ser 
compartilhada entre os entes federados envolvidos.  

7
 No Censo SUAS 2012, para esta questão, o número de municípios que forneceram informações que 
foram computadas foi de 5.178, do total de 5.700, ou seja, 90,8%. O Distrito Federal regulamentou 
esta atenção em 2012, por meio da Resolução nº64, em 27 de setembro.  

http://www.fundosocial.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/202.pdf
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Tabela I – Concessão de BE pelos estados federados e os instrumentos da política de 
assistência social que regulamentam esta atenção 

 

Estado Declarou conceder 
BE  

Critérios de concessão 
e prestação de 
benefícios eventuais 

Critérios e modalidades do 
cofinanciamento dos 
benefícios eventuais 

RO SIM Não regulamentado Não regulamentado 

AC SIM Não regulamentado Não regulamentado 

AM SIM Resolução da CIB
8
 Resolução da CIB 

RR SIM Não regulamentado Não regulamentado 

PA SIM Não regulamentado Não regulamentado 

AP NÃO Resolução do CEAS
1
 Não regulamentado 

TO SIM Não regulamentado Não regulamentado 

MA NÃO Resolução CEAS Resolução CEAS 

PI SIM Não regulamentado Resolução CEAS 

CE SIM Portaria Estadual Lei Estadual 

RN SIM Não regulamentado Não regulamentado 

PB SIM Resolução CEAS Não regulamentado 

PE SIM Não regulamentado Não regulamentado 

AL NÃO Não regulamentado Não regulamentado 

SE SIM Não regulamentado Não regulamentado 

BA SIM Não regulamentado Resolução CEAS 

MG NÃO Lei Estadual Resolução CEAS 

ES SIM Não regulamentado Resolução CEAS 

RJ SIM Resolução CEAS Não regulamentado 

SP SIM Não regulamentado Não regulamentado 

PR SIM Não regulamentado Não regulamentado 

SC SIM Não regulamentado Resolução CEAS 

RS SIM Não regulamentado Não regulamentado 

MS SIM Resolução CEAS Resolução do CEAS 

MT SIM Resolução CIB Resolução CIB 

GO SIM Não regulamentado Não regulamentado 

DF ------------- Decreto Estadual ---------------- 

                Fonte: Censo SUAS 2012 
     

1
 – CEAS – Conselho Estadual de Assistência Social 

 

 Observa-se pela Tabela I que não há uma lógica entre regular e ofertar BE. Há 

estados não regulados que ofertam e outros regulados que não ofertam. Regular e ofertar 

parecem ser ações distintas que podem evidenciar precariedade de gestão. Ao que parece, 

a regulação não é levada a sério e por vezes não se aplica mesmo pactuada pelo conselho. 

A compreensão deste cenário de modo mais concreto é parte deste estudo, sendo as 

legislações reconhecidas nos estados federados objeto de análise no desenvolvimento da 

pesquisa 

A transparência necessária para esta provisão é importante na consolidação de um 

sistema democrático de direito, como é a proposta do SUAS. Sem normatizações 

específicas que orientem os fluxos de atenção e sua relação com a rede socioassistencial, é 

                                                           
8
 CIB – Comissão Intergestora Bipartite – Instituída de 1993 pela Norma Operacional Básica 
(NOB/93) constitui-se como uma instância de deliberação e pactuação entre os gestores estadual e 
municipal acerca da política de assistência social.  
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possível estimular ações desordenadas, desconexas, casuais e pontuais, as quais 

caminham na contramão da cidadania. 

  

 

III – CONSIDERAÇÕES PARCIAIS DESTA ANÁLISE 

 

 

A construção do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) trouxe alguns avanços 

para a política de assistência social, com princípios e diretrizes, que direcionam suas ações 

rumo à garantia e ao acesso aos direitos socioassistenciais do cidadão. 

No entanto, os desafios na consolidação deste Sistema Único são diversos, a 

começar pela insistente permanência em manter o legado de uma atenção distante do 

escopo de política pública, a qual deve ser constituída por gestão, financiamento e controle 

social de modo claro, preciso e transparente.  

A atenção aos benefícios eventuais ficou assegurada na LOAS como uma atenção 

compartilhada entre municípios, estados federados e Distrito Federal. Os dados de realidade 

apresentados permitem observar os desafios desta atenção.  

 Na prática, esta relação, entre os municípios e os estados federados na provisão dos 

benefícios eventuais, se apresenta muito mais como um “jogo de empurra” do que uma 

relação de cooperação. Há empecilhos de ordem política, partidária, econômica, conceitual, 

de competência, entre outras que se estendem por décadas. Ao que parece, a política de 

assistência social não é prioridade para alguns órgãos gestores, o que alimenta este cenário 

e permite reproduzir o legado de atenções improvisadas e pontuais. 

Ao observar esta realidade emblemática e passados mais de duas décadas do 

reconhecimento desta atenção pela assistência social, por meio de sua Lei Orgânica, é 

possível supor que por vezes, face a ausência de transparência desta oferta, as ações 

públicas se orientem por arranjos político-partidários, barganhas clientelistas ou tornam-se 

“moeda de troca” por políticos e/ou gestores públicos descompromissados com os direitos 

sociais.  

  Em outros termos, é possível analisar que ter um campo de atenção sem 

regulamentação, provido conforme uma política de governo, não política de Estado, ou é 

uma manobra tendenciosa e proposital no sentido de servir aos interesses e alianças 

construídos ou mostra que os gestores públicos estaduais da política de assistência social 

não compreendem o seu campo de atuação ou ainda esta área não é sua prioridade no 

exercício de seu mandato.   
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Em alguns casos, portanto, há interesse que a situação permaneça como está, 

sendo possível que ela até contribua com o status quo, ou seja, é conveniente para a gestão 

pública, a manutenção de um eleitorado ordeiro e obediente que receba as benesses do 

poder público em troca de seu apoio político-partidário. Para que isto ocorra, é necessário a 

atenção de ofertas sem parâmetros e referências, as quais se guiem pelo paternalismo de 

quem as concede e pelo “bom comportamento” de quem as recebe.   

Trata-se de um direito socioassistencial sob responsabilidade municipal, estadual e 

do Distrito Federal. Urge analisar a gestão desta provisão, no intuito de pressionar, por meio 

das instâncias de controle social e pelo monitoramento da política pública o cumprimento 

desta atenção. Não é aceitável, na edificação de um Sistema Único, que anseia construir 

uma política pública no campo do direito, continuar endossando a (quase) omissão do 

Estado neste campo legítimo de proteção social.  
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