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RESUMO 
 

Este texto analisa o direito ao BPC em seu processo de constituição, 
retração e ampliação.  O estudo foi realizado sobre a Constituição de 
1988, a LOAS, a PNAS 2004, a NOB-SUAS e os Decretos 
1.744/1995 e 6.214/2007. Atualmente, a consecução do BPC 
reproduz o conceito do direito restrito à renda que foi estabelecido no 
Decreto 1.744/1995. Essa situação pode preservar as dificuldades 
presentes na implantação do BPC, contribuindo para a retração ou a 
relativização deste direito.   
 
Palavras–Chave: LOAS; Benefício de Prestação Continuada; PNAS 

2004; NOB-SUAS; Decreto 6.214/2007. 
 

ABSTRACT 
 

This text analyzes the right to the BPC in its process of constitution, 
retraction and magnifying.  The study was realized above the 
Constitution of 1988, the LOAS, PNAS 2004, the NOB-SUAS and 
Decrees 1.744/1995 and 6.214/2007. Actually, the achievement of the 
BPC reproduces the concept of the restricted right to the income that 
was established in Decree 1.744/1995. This situation can preserve the 
difficulties in the implantation of the BPC, contributing for the 
retraction or the weakness of this right. 
 
Key-Words: LOAS; Benefit of Continued Installment; PNAS 2004; 

NOB-SUAS; Decree 6.214/2007. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um direito constitucional 

regulamentado pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS)3 e pelos Decretos 
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6.214/2007 e 6.564/2008
4
. Destina-se às pessoas idosas com 65 anos ou mais e às 

pessoas com deficiência incapacitadas para a vida independente e para o trabalho, 

ambas com uma renda familiar per capita inferior a ¼ do salário mínimo. Em janeiro 

de 2008, o total de beneficiários do BPC no Brasil era de 2.700.283, sendo 

1.395.201 pessoas com deficiência e 1.305.082 pessoas idosas. 

Desde a sua implantação o BPC foi operacionalizado estritamente como 

um direito de uma pecúnia mensal de um salário mínimo. Sua implementação se 

deu limitado à transferência de renda sem que ocorresse a prestação de serviços 

socioassistenciais em articulação com as demais políticas setoriais prevista na 

LOAS. Desarticulado das ações da assistência social e das demais políticas sociais, 

a transferência de renda tendeu a tornar-se um fim em si mesmo limitando 

consideravelmente (i) a promoção social dos usuários e suas famílias e (ii) o 

rompimento das vulnerabilidades que os levaram à condição de assistido. 

 Esse trabalho objetiva refletir sobre o direito ao BPC. Nele buscamos 

compreender a constituição desse direito, sua retração e ampliação. Nele temos a 

seguinte questão: a forma com esse direito foi conceituado e compreendido está 

ligada a sua execução? Partimos da hipótese de que o conceito sobre o BPC, 

enquanto categoria histórica, está intrinsecamente ligado à forma de como esse 

direito foi implantado e implementado. Para resolver tal questão analisaremos o 

direito ao BPC em seu arcabouço jurídico (Constituição de 88, LOAS, PNAS 2004, 

NOB-SUAS e Decretos 1.744/1995 e 6.214/2007). 

 

2 CONCEITO NA CONSTITUIÇÃO DE 88 

 

No Art. 203 da Constituição de 88 o BPC é tratado com uma provisão de 

um salário mínimo à pessoa idosa e portadora de deficiência que comprovem não 

possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, 

caracterizando-se apenas como uma transferência de renda.  

 

                                                           

4 O primeiro decreto substitui o Decreto 1744/95 que regulamentava o BPC. O segundo esclarece 
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Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 
objetivos: V- a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa 
portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de 
prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme 
dispuser a lei (BRASIL, 1988). 

 

Nesse artigo, essa provisão financeira de um salário mínimo não é 

articulada a outros serviços sociais e deixa que a lei disponha sobre o benefício. 

 

3 CONCEITO DO DIREITO AO BPC NA LOAS 

 

Em 1993 a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) regulamentou o 

Art. 203 da Constituição de 88.  Por um lado ela retraiu o direito ao BPC, por outro 

lado, inseriu algumas garantias ao usuário do benefício. 

Para além da “garantia de um salário mínimo de benefício mensal à 

pessoa com deficiência e idosa a LOAS determinou (i) que os programas da 

assistência social deveriam qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e seus 

serviços por meio de ações integradas e complementares; (ii) que a assistência 

social deveria ser realizada por meio de um conjunto integrado de ações de iniciativa 

pública e da sociedade para o atendimento das necessidades básicas; (iii) que os 

programas voltados ao idoso e à integração da pessoa com deficiência teriam que 

ser devidamente articulados com o benefício de prestação continuada e; (iv) que a 

assistência social teria que ser realizada de forma articulada com as demais políticas 

setoriais. 

Assim, o BPC na LOAS ganhou um impulso em relação à Constituição de 

88, deixando de ser apenas a garantia de uma transferência de renda, para, em 

tese, ser conjugado com a prestação de serviços socioassistenciais. 

Ocorre que o processo histórico de implantação e implementação do BPC 

se deu limitado à transferência de renda, sem que ocorresse a prestação de serviços 

socioassistenciais em articulação com as demais políticas setoriais prevista na 

LOAS. A implementação do benefício, por estar desarticulada das ações da 

                                                                                                                                                                                     

conceitos e critérios do Decreto 6.214/2007. 
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assistência social e das demais políticas sociais, se deu sem o acompanhamento e 

o atendimento dos usuários e de seus familiares. Desta forma, não se buscou o 

rompimento das vulnerabilidades que levaram os mesmos a condição de assistidos. 

O requerimento ao BPC via justiça por parte de usuário sempre se deu 

em relação à transferência de renda.  Até esta data não temos conhecimento de 

casos de usuários do BPC que buscaram a justiça para exigirem seu acompanhado 

pelos projetos e serviços da política de assistência social
5
. 

É possível inferir que o conceito adotado na sua implantação e 

implementação esteja intrinsecamente ligado à forma de como esse direito foi 

executado. 

 

4 CONCEITO DO DIREITO AO BPC NO DECRETO 1.744/ 1995 

 

O benefício de prestação continuada previsto no art. 20 da Lei nº 8.742, de 
7 de dezembro de 1993, é a garantia de um salário mínimo mensal à 
pessoa portadora de deficiência e ao idoso, com setenta anos ou mais, que 
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de 
tê-la provida por sua família (BRASIL, 1995, art. 1º.) 
 

 

O conceito acima está presente no Decreto 1.774 de 1995. Esse decreto 

regulamentou o benefício desde a sua implantação até outubro de 2007. Nele, não 

se faz qualquer menção ao dever do Estado quanto à prestação de serviços 

sociossistencias aos usuários do BPC ou da articulação com as demais políticas 

setoriais. Da mesma forma, as instruções normativas, as ordens de serviços, os 

manuais e os materiais publicitários relacionados ao BPC não o fizeram até 2003.  

O Decreto 1.744/1995 não abarcou a totalidade da LOAS. Ele também 

apartou dela as obrigações para garantia de que (i) os programas da assistência 

                                                           

5 Alguns questionamentos nos perseguem: O fato de tais serviços não terem sido garantidos pela 
política de assistência social pode estar ligado () à falta de esclarecimento dos gestores sobre tal 
direito ou à relativização do mesmo; ou (ii) ao fato de  que o usuário não ter introjetado  que a 
habilitação no direito deveria lhe garantir a inserção na rede socioassistencial ou de não ter interesse 
de usar tais serviços que deveriam ser garantidos a eles? Mas como poderiam ter tal esclarecimento 
se (i) a objetividade que afeta a totalidade de suas vidas (econômica, social, cultural e etc.) tende a 
determinar suas escolhas frente às condições dadas?  Como os usuários podem exercer um controle 
democrático sobre o Estado se não têm uma compreensão cidadã de tal direito?  
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social deveriam qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e seus serviços por 

meio de ações integradas e complementares em articulação com as demais políticas 

e; (ii) que os programas voltados ao idoso e à integração da pessoa com deficiência 

teriam que ser devidamente articulados com o benefício de prestação continuada. 

Ele retrocedeu o direito em relação à LOAS, transformando-o novamente em uma 

modalidade de política social restrita à renda. Esse decreto vigorou até setembro de 

2007. Assim, é possível inferir que a implantação e implementação do BPC 

apresentam uma estreita relação como o direito limitado à transferência de renda 

que estava no Decreto 1.744/1995. 

 

5 CONCEITO DO DIREITO AO BPC NA PNAS 2004 E NA NOB-SUAS 

 

Com o advento da PNAS de 2004, inicia-se um processo de 

“reaproximação” do BPC da Lógica da Seguridade não Contributiva. Isso porque o 

benefício, embora parta da proteção social da assistência social, ao ser implantado, 

teve a sua operacionalização, gestão e regulamentação afastadas da assistência 

social. Assim, a sua implementação se deu desarticulada dos programas, projetos e 

serviços socioassistenciais. A PNAS de 2004, diferentemente, determinou à política 

de assistência social a responsabilidade e o compromisso em romper com esse 

processo de apartação do BPC, assumindo para a Assistência Social “o real 

comando de sua gestão pela assistência social” (CNAS, 2004, p. 28). Esta também 

caracterizou o benefício integrante da Proteção Social Básica (PSB). “Os benefícios, 

tanto de prestação continuada como os eventuais, compõem a proteção social 

básica, dada a natureza de sua realização” (CNAS, 2004,28). 

A partir daí, gradativamente, as regulamentações seguintes e os 

documentos relativos ao BPC, foram se adequando à PNAS 2004. 

Na NOB-SUAS
6
 “esse benefício compõe o nível de proteção social 

básica” (CNAS, 2005, p.20).   Para os municípios se habilitarem à gestão inicial, 

básica ou plena devem Apresentar Plano de Inserção e capacidade de gestão, 

                                                           

6 Resolução nº 130, de 15 de jun. de 2005 do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). 
Aprova a Norma Operacional Básica de Assistência Social. 
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contendo ações, prazos ofertas da Assistência Social e as demais políticas 

pertinentes, dando cumprimento ainda ao art. 24 da LOAS” (CNAS, 2005, p. 24). Os 

municípios também devem "manter estrutura para recepção, identificação, 

encaminhamento, orientação e acompanhamento dos beneficiários do BPC e dos 

Benefícios Eventuais, com equipe profissional composta por, no mínimo, um 

profissional de serviço social (CNAS, 2005, p. 24). 

Entretanto, o direito ao atendimento/acompanhamento do usuário do BPC 

pela rede socioassistencial na NOB-SUAS não se deu como garantia, mas como 

oferta de serviços. 

O gestor [...] deve responsabilizar-se pela oferta de programas, projetos e 
serviços que fortaleçam vínculos familiares e comunitários, que promovam 
os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e 
transferência de renda; que vigiem os direitos violados no território; que 
potencializem a função protetiva das famílias e a auto organização e 
conquista de autonomia de seus usuários (CNAS, 2005, p. 24 e 26). 

 

 

Ocorre que, o ato de ofertar é “fazer uma oferta, uma doação (a); 

oferecer” (HOUAISS, 2007). Já garantir é o “ato ou palavra com que se assegura o 

cumprimento de obrigação, compromisso, promessa” (Idem, Ibdem). Ofertar serviços 

não está ligado à obrigação, ao dever e sim ao oferecimento.  

Portanto, ofertar está longe de ser uma garantia, levando a imprecisões 

quando ao direito.   Um dos elementos da cidadania civil em Marshall (1967) é o 

acesso à Justiça de forma a se garantir todos os outros elementos da cidadania. 

Para o autor o acesso à Justiça, é um dos caminhos para a inviolabilidade do direito.  

Quanto ao BPC, ao se ofertar serviços ao invés de garanti-los, pode-se relativizar o 

direito caindo na não-garantia e no não-direito, o que o torna não reclamável pela 

Justiça. O manual ”Benefício Assistencial de Prestação Continuada – BPC - Revisão 

da Concessão do BPC 5a Etapa” demonstra que as ações programáticas do governo 

usam o termo garantia para a renda e oferta para serviços.    

 

[...] é a garantia (grifo nosso) de 1 (um) salário mínimo mensal às pessoas 
idosas com 65 anos ou mais e às pessoas com deficiência que comprovem 
renda per capita familiar inferior a ¼ do salário mínimo. [...] A partir de uma 
nova concepção da Política Nacional de Assistência Social – PNAS na 
perspectiva do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, em 2004, o 
Benefício de Prestação Continuada - BPC passou a constituir parte 
integrante da Proteção Social Básica. [...] A participação das Secretarias 
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Estaduais, do Distrito Federal e Municipais de Assistência Social, ou 
congêneres, em parceria com as Agências da Previdência Social do INSS é 
condição imprescindível para garantir a qualidade do processo de 
concessão, manutenção e revisão do benefício e, ainda, assegurar a 
articulação deste com os programas voltados ao idoso e à integração da 
pessoa com deficiência, atendendo ao disposto no art. 24 parágrafo 2º, da 
Lei nº 8.742/93 - LOAS. Estas ações compartilhadas devem ser feitas no 
sentido de:manter sob proteção aqueles que têm direito ao benefício 
assistencial de prestação continuada e dependem dele para prover sua 
manutenção; identificar e promover a rede de serviços a ser oferecida 
(grifos nossos) aos beneficiários e suas famílias com o objetivo de garantir a 
qualidade de vida e o acesso à superação das condições que deram origem 
ao benefício, potencializando os efeitos positivos deste programa de 
transferência de renda;  corrigir distorções na concessão e na manutenção 
do benefício de prestação continuada junto ao idoso e à pessoa com 
deficiência (MDS. 2005). 

 
Nota-se no documento que a transferência de renda de um salário mínimo 

é uma garantia. Por outro lado, o atendimento/acompanhamento do usuário e de sua 

família deve ser ofertado pela política de assistência social. 

 

6 CONCEITO DO DIREITO AO BPC NO DECRETO 6.214.2007 

 

Com o advento do novo decreto de regulamentação do BPC – 6.214/2007 

revogando o antigo Decreto 1.744/95 – a norma jurídica expressa claramente que o 

SUAS deve garantir “o acompanhamento do beneficiário e de sua família e a 

inserção destes na rede de serviços socioassistenciais de forma articulada a outras 

políticas setoriais” (Brasil, 2007, p.7) favorecendo-lhes “a obtenção de aquisições 

materiais, sociais, socioeducativas, socioculturais para suprir as necessidades de 

subsistência, desenvolver capacidades e talentos para a convivência familiar e 

comunitária, o protagonismo e a autonomia” (Idem, Ibdem). 

O Decreto 6.214/2007 avança em relação à LOAS, à PNAS 2004 e à 

NOB-SUAS. Ele garante, tanto ao usuário quanto a sua família, o 

acompanhamento pela rede social assistencial em articulação às demais 

políticas setoriais (grifos nossos). Dessa, forma, ele também reforçou a LOAS em 

um dos seus objetivos - a família – ao prever a centralidade da família no 

atendimento. Ele também deu um salto em relação ao Decreto 1.744/1995 quando 

deliberou que constitui garantia do SUAS “o acompanhamento do beneficiário e de 
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sua família
7
, e a inserção destes à rede de serviços socioassistenciais e de outras 

políticas setoriais (BRASIL, 2007, art. 37 o). 

É importante destacar que, apesar da centralidade da família na política 

de assistência social ser uma diretriz prevista na PNAS 1999, PNAS 2004 e NOB-

SUAS, somente com o advento do Decreto 6.214/2007 o acompanhamento da 

família do usuário do BPC torna-se direito destes cidadãos e dever o Estado, sendo, 

portanto, reclamável perante a Justiça. 

Isso se faz importante, uma vez que, a família de usuários do BPC 

também está em situação de vulnerabilidade social atingindo a totalidade de suas 

vidas. Ela está abaixo da linha da extrema pobreza (renda inferior a ¼ de salário 

mínimo) não conseguindo prover a reprodução social da pessoa idoso e pessoa com 

deficiência.  Como a condição para o acesso ao benefício é a incapacidade para o 

trabalho e para a vida independente, os usuários do BPC não podem participar das 

relações mercantis de trabalho. Portando, é possível inferir que, o rompimento das 

vulnerabilidades que o levaram à condição de assistido do direito, passa, sobretudo, 

pela promoção de sua família. 

O Decreto 6.214/2007, pela primeira vez, torna o acompanhamento do 

usuário do BPC e sua de família em articulação com as demais políticas sociais um 

direito possível de reclamação perante a Justiça.  Por isso, é crível que o direito ao 

BPC deixe de ser exclusivamente uma modalidade de política social de transferência 

de renda, para conjugar a modalidade transferência de renda e prestação de 

serviços socioassistenciais. 

Entretanto, como decreto presidencial, mesmo tendo força jurídica, trata-

se de uma política de governo que pode ser revogada ou alterada a qualquer 

momento, ficando à deriva de governos futuros. Assim, é importante que esse 

debate seja incorporado à discussão do Projeto de Lei do SUAS no Congresso 

Nacional para que se transforme em política pública de direito de fato. 

 

                                                           

7A centralidade da família na política, longe de colocá-la como locus privilegiado de proteção de seus 
indivíduos, transferindo a proteção de seus membros para ela, deve buscar a emancipação da 
mesma. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A implantação e a implementação do BPC apresentam uma estreita 

relação como o conceito limitado à transferência de renda instituído no Decreto 

1.744/2007, não abarcando a totalidade da LOAS.  Na incerteza jurisdicional sobre o 

direito ao BPC, tende a valer o que está instituído na história de implementação do 

benefício. Para que a proteção social à pessoa idosa e à pessoa com deficiência 

seja efetivada é necessário a adoção de um conceito jurisdicional sobre o BPC que 

caminhe com os objetivos e os princípios da LOAS. 

A partir do contido na Constituição de 88, na LOAS, na PNAS 2004, na 

NOB/SUAS e nos Decretos 6.214/2007 e 6.564/2008 é possível inferir que o BPC 

não é apenas o direito de repasse de um salário mínimo aos seus destinatários 

conforme contido no antigo Decreto 1.744/95.  Com o novo decreto, ele transforma-

se em uma proteção social da seguridade social não contributiva que conjuga as 

modalidades de política social de prestação de serviços socioassistenciais e de 

transferência de renda. 

O BPC, ao ser um benefício regulamentado pela Lei Orgânica de 

Assistência Social (LOAS) e pelos Decretos 6.214/2007 e 6.564/2008, constitui-se 

no repasse mensal de um salário mínimo à pessoa idosa e à pessoa com deficiência 

e na garantia de acompanhamento
8
 do usuário e de sua família pela rede 

socioassistencial em articulação com as demais políticas sociais9.  Destina-se às 

pessoas idosas com 65 ou mais e às pessoas com deficiência, incapacitadas para a 

vida independente e para o trabalho, ambas com uma renda familiar per capita 

inferior a ¼ de salário mínimo. O benefício “é constitutivo da PNAS e integrado às 

demais políticas setoriais, e visa ao enfrentamento da pobreza, à garantia da 

                                                           

8 Entretanto, o decreto não define o que seja acompanhamento, o que tende a dar margem para 
procedimentos metodológicos que não abarquem a totalidade do procedimento técnico do 
acompanhamento. Dessa forma, é importante que o SUAS normatize o que seja acompanhamento 
para que ele não se “metamorfoseie” e/ou se limite a outros procedimentos técnicos, como 
atendimento, reuniões mensais de famílias com palestras e oficinas mensais e/ou bimestrais etc. nos 
mais de 5.000 (cinco mil) municípios do país. 
9 Ele é financiado, coordenado, monitorado e avaliado pelo MDS, através da Secretaria Nacional de 
Assistência Social e é operacionalizado pelo INSS. 
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proteção social, ao provimento de condições para atender contingências sociais e à 

universalização dos direitos sociais” (BRASIL, 2007, Art. 1º, § 2º). 

O acompanhamento não é uma condição para a permanência no 

benefício, mas uma obrigação do Estado devendo se constituir numa política pró-

ativa.  Institui-se como um direito social reclamável perante à Justiça em relação (i) à 

provisão de renda para o usuário e (ii) ao acompanhamento do usuário e de sua 

família pela rede socioassistencial em articulação com as demais políticas.  

Tal entendimento sobre BPC – conjugação das modalidades de 

transferência de renda e prestação de serviços – rompe com uma lógica pautada na 

renda como fim, para se tornar meio de promoção e proteção social. 

Reeditar tal conceito adotado no passado – restrito à renda – sem 

apresentar suas determinações fundamentais por meio da sua definição substantiva, 

tende a manter antigos paradigmas que podem transpor-se para a formulação e a 

implementação dessa política social levando a processos de retração e ou 

relativização do direito. 
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