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BPC LOAS | Sobre o Autismo

● Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou autismo.

● É “um transtorno do desenvolvimento que leva a comprometimentos na 

comunicação e interação social, englobando comportamentos restritivos e 

repetitivos” (INSTITUTO NEUROSABER, 2015).

● A causa de 97% dos casos de autismo está relacionado à fatores genéticos, 

sendo 81% hereditário, conforme pesquisa publicada na revista americana JAMA 

Psychiatry (PAIVA JUNIOR, 2019, p. 40). 



Alguns sinais de Transtorno do 

Espectro Autista (TEA):

● Agitação; 

● Hiperatividade;

● Falta de atenção;

● Impulsividade; 

● Irritabilidade; 

● Agressividade;

● Falta de interesse;

● Repetição de movimentos;

● Dificuldade em manter contato visual; 

● Não responder quando o chamam;

● Não interagir com outras crianças.

BPC LOAS | Sobre o Autismo

(Fonte: Revista Autismo, set/out/nov 2020, p. 08)



● A Revista Autismo indicou a falta de pesquisas na América Latina, principalmente no Brasil, sobre o número 

de autistas (PAIVA JUNIOR, 2019). Não é possível saber ao certo quantas pessoas com autismo possui no 

Brasil, nem quantas já foram diagnosticadas. 

● Em 2020, a cada 54 nascimentos nos EUA 1 é autista, de acordo com estudo realizado pelo Centers for 

Disease Control and Prevention (Centro de Controle de Doenças e Prevenção dos Estados Unidos) (PAIVA 

JUNIOR, 2020, p. 32). 

● Considerando que o Brasil apresenta uma população aproximada de 200 milhões de habitantes, é 

estimado que tenham cerca de 2 milhões de autistas no país, sendo que foram apresentadas mais de 

300 mil casos somente no Estado de São Paulo (OLIVEIRA, 2015).

BPC LOAS | Números de Pessoas com TEA



CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE DOENÇAS - CID-10

BPC LOAS | CID e o Autismo



"O transtorno do espectro autista caracteriza-se por déficits persistentes na comunicação social e na 

interação social em múltiplos contextos, incluindo déficits na reciprocidade social, em comportamentos 

não verbais de comunicação usados para interação social e em habilidades para desenvolver, manter e 

compreender relacionamentos. Além dos déficits na comunicação social, o diagnóstico do transtorno do 

espectro autista requer a presença de padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou 

atividades. Considerando que os sintomas mudam com o desenvolvimento, podendo ser mascarados por 

mecanismos compensatórios, os critérios diagnósticos podem ser preenchidos com base em informações 

retrospectivas, embora a apresentação atual deva causar prejuízo significativo." 

Fonte: AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014, p. 31-32.

BPC LOAS | DSM-5 e o Autismo



 O Manual estabelece 5 critérios diagnósticos para o autismo (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014, 

p. 50-51): 

Critério A: Dificuldade contínua nas áreas de comunicação social e na interação social;

Critério B: Padrão de repetição de atitudes, comportamentos, atividades e interesse;

Critério C: Ocorre no período de desenvolvimento do indivíduo, embora os sintomas possam não 

ser aparentes em primeiro momento;

Critério D: Os sinais de autismo afetam o funcionamento social e profissional do indivíduo.

Critério E: Não deve ser confundido com deficiência intelectual ou atraso global do desenvolvimento. 

É comum que o indivíduo apresente Transtorno do Espectro Autista e Deficiência intelectual.
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LEI Nº 12.764, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 
de dezembro de 1990.

Art. 1º Esta Lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e estabelece diretrizes para sua 
consecução.

§ 1º Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica 
caracterizada na forma dos seguintes incisos I ou II:

I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de 
comunicação verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter 
relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento;

II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais 
estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; 
interesses restritos e fixos.
§ 2º A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.

LEI DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

BPC LOAS | Autismo e a Legislação 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.764-2012?OpenDocument


LEI Nº 12.764, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012.

Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

I - a vida digna, a integridade física e moral, o livre 
desenvolvimento da personalidade, a segurança e o lazer;

II - a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração;

III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção 
integral às suas necessidades de saúde, incluindo:

a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;

b) o atendimento multiprofissional;

c) a nutrição adequada e a terapia nutricional;

d) os medicamentos;

e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento;

Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro 
autista:

...

IV - o acesso:

a) à educação e ao ensino profissionalizante;

b) à moradia, inclusive à residência protegida;

c) ao mercado de trabalho;

d) à previdência social e à assistência social.
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http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.764-2012?OpenDocument


RBPC - Decreto 6.214/2007

Art. 4o  § 1o  Para fins de reconhecimento do direito ao Benefício de Prestação Continuada às crianças e 
adolescentes menores de dezesseis anos de idade, deve ser avaliada a existência da deficiência e o seu impacto 
na limitação do desempenho de atividade e restrição da participação social, compatível com a idade.

Art. 10.  A pessoa com deficiência e o idoso deverão informar o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 
Físicas - CPF e apresentar documento com foto reconhecido por lei como prova de identidade do requerente.  
(Redação dada pelo Decreto nº 9.462, de 2018)

Parágrafo único.  As crianças e os adolescentes menores de dezesseis anos poderão apresentar apenas a 
certidão de nascimento para fins da identificação de que trata o caput.  (Incluído pelo Decreto nº 9.462, de 2018)

BPC LOAS | Crianças e adolescentes

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9462.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9462.htm#art1


PORTARIA CONJUNTA MDS/INSS nº 2, de 30 de março de 2015

Dispõe sobre critérios, procedimentos e instrumentos para a avaliação social e médica da pessoa com 
deficiência para acesso ao Benefício de Prestação Continuada.

ANEXO II:

AVALIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA PARA ACESSO AO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO 
CONTINUADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – BPC – ESPÉCIE B87 MENOR DE 16 ANOS

BPC LOAS | Crianças e adolescentes



BPC LOAS | Portaria Conjunta MDS/INSS nº 2 de 2015



● Possui alguma outra deficiência associada ao autismo?

● Possui dificuldade na comunicação?

● Consegue realizar atividades do cotidiano sem auxílio de terceiros?

● Apresenta dificuldade de interação social?

● Apresenta dificuldade de manter uma conversa normal?

● Apresenta prejuízo em padrões de comportamento restritos e repetitivos? 

● Frequenta ou frequentou instituição de ensino?

● Possui capacidade para tomar as próprias decisões?

● Possui Laudo de psiquiatra indicando a condição de autismo?

BPC LOAS | O que perguntar para o cliente?



● Realiza acompanhamento com fisioterapeuta, terapêuta ocupacional, fonoaudiólogo, 

psicopedagogo, psicólogo ou psiquiatra?

● Faz uso de algum medicamento? Qual(is)?

● Realiza algum tratamento em programas da rede pública?

● Possui o benefício do transporte gratuito para Pessoa com Deficiência?

● Frequenta ou recebe ajuda de  instituições de apoio socioassistencial?

● Quais são gastos decorrentes do tratamento da patologia?

BPC LOAS | O que perguntar para o cliente?



● Psiquiatras; 

● Psicólogos; 

● Pedagogos; 

● Psicopedagogos;

● Fisioterapeutas;

● Fonoaudiólogos;

● Terapêutas;

● Entre outras profissionais.

BPC LOAS | Acompanhamento especializado e multidisciplinar



1. Quais são as patologias apresentadas?

2. Tais patologias possuem cura?

3. Qual é o grau da deficiência apresentada?

4. Possui dificuldade na comunicação?

5. Possui déficit para desenvolver, manter e compreender relacionamentos? 

6. Apresenta dificuldade de interação social?

7. Apresenta déficit nos comportamentos comunicativos não verbais usados para interação social? 

8. Apresenta déficits de reciprocidade emocional?

9. Apresenta dificuldade de manter uma conversa normal?

10. Apresenta prejuízo na comunicação social?

11. Apresenta prejuízo em padrões de comportamento restritos e repetitivos? 

BPC LOAS | Quesitos eficazes



12. Apresenta hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais ou interesse incomum por aspectos 

sensoriais do ambiente, como fascinação visual por luzes ou movimentos e reação contrária à som?

13. Apresenta problemas no desenvolvimento cognitivo?

14. Enfrenta limitação de atividade e restrição de participação?

15. O diagnóstico representa um impedimento para sua participação plena e efetiva na sociedade?

16. O comportamento, decorrente da deficiência, apresenta prejuízo significativo no funcionamento 

social, profissional e em outras áreas importantes da vida?

17. Quais os testes aplicados pelo sr. perito para conclusão do diagnóstico?

BPC LOAS | Quesitos eficazes



ASSISTENCIAL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. ART. 203, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 20 
DA LEI 8.742/1993. AUTOR COM 9 ANOS AO TEMPO DA PERÍCIA, PORTADOR DE AUTISMO. MISERABILIDADE 
COMPROVADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. DEFERIDA 
TUTELA ANTECIPADA. (TRF-3 - RI: 00008063220194036343 SP, Relator: JUIZ(A) FEDERAL FABIO IVENS DE PAULI, 
Data de Julgamento: 14/08/2020, 15ª TURMA RECURSAL DE SÃO PAULO, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial DATA: 
26/08/2020).

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (LOAS). PARTE 
AUTORA, CRIANÇA COM 14 ANOS DE IDADE, DIAGNÓSTICO POSITIVO DE AUTISMO. SENTENÇA QUE 
RECONHECEU O ATENDIMENTO AO REQUISITO DEFICIÊNCIA. RESIDÊNCIA EM LOTEAMENTO DO MUNICÍPIO DE 
ITABAIANA. LAUDO SOCIAL JUDICIAL FAVORÁVEL. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO NO REQUERIMENTO 
ADMINISTRATIVO. ART. 227 DA CF/88. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORITÁRIA À CRIANÇA. SENTENÇA DE 
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. (TRF-5 - Recursos: 05005839020194058501, Relator: 
GILTON BATISTA BRITO, Data de Julgamento: 18/09/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: Creta 18/09/2019 PP-)

BPC LOAS | Jurisprudência atualizada



PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (LOAS). PERÍCIA SOCIAL REALIZADA. O REQUISITO 
DEFICIÊNCIA SE FAZ PRESENTE DIANTE DO CONTEXTO PROBATÓRIO PRESENTE. O AUTOR, COM 6 ANOS, É 
PORTADOR DE AUTISMO. FAMÍLIA CONSIDERADA HIPOSSUFICIENTE FINANCEIRA. SENTENÇA DE 
IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. (TRF-5 - Recursos: 
05018393620174058502, Relator: EDMILSON DA SILVA PIMENTA, Data de Julgamento: 28/02/2018, Primeira Turma, 
Data de Publicação: Creta 28/02/2018 PP-)

BPC LOAS | Jurisprudência atualizada
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Advogado, especializado em Direito 
Previdenciário e Assistencial, formado pela 
Faculdade de Direito Damásio de Jesus 
(FDDJ). Pós-graduado em Direito 
Previdenciário e Assistencial. Autor do Manual 
do BPC LOAS e Fundador do movimento Loas 
Muda Vidas. Mestrando em gestão da 
educação superior pela Universidad de 
Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). 
Membro da OAB/SP. É gestor em seu escritório 
Telles Advocacia e atua como empresário no 
ramo da educação. Leciona em cursos de 
Direito, Gestão, Tecnologia e 
Empreendedorismo em mais de 20 Estados e 
no Distrito Federal. É mentor e consultor em 
escritórios de advocacia.
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EBOOK DE BPC LOAS

Gostou do Conteúdo, aproveite para fazer o 
download do Ebook de BPC LOAS GRATUITO!

Temas Abordados:

● Sobre o BPC
● Por quê trabalhar com BPC?
● Documentação necessária
● Dicas para obter sucesso nos casos 

de BPC
● Alterações recentes

São 40 páginas de muito conteúdo prático!
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@prof.rodrigotelles
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https://www.tellesadv.com/lps1ebook?utm_source=pos_legale&utm_medium=ebook_bpc_loas&utm_term=ppt_01&utm_content=PPT%20P%C3%93S%20Aula%201&utm_campaign=N/A&utm_nooverride=1
http://www.instagram.com/prof.rodrigotelles/
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