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A deficiência ao longo do tempo
A história da deficiência é marcada pelo preconceito e discriminação.

Antiguidade: Pessoas com Deficiência eram vistas como aberração e, por isso, 
eram abandonadas e/ou excluídas.

Idade Média: deficiência vista como castigo divino.

Idade Moderna: início de movimentações acerca da inclusão da PcD. 
Construção e desenvolvimento de cadeira de rodas, surgimento do braille.   

Idade Contemporânea: integração e inclusão da PcD. Conquista de direitos.



Evolução da percepção sobre a Deficiência

A deficiência que era vista como como desvantagem biológica e 
tragédia pessoal, passou a ser considerada problema social e político.

Definição utilizada atualmente: deficiência como resultado da 
associação de impedimentos de longo prazo com barreiras 
enfrentadas pelo indivíduo, que geram prejuízo na sua participação 
social.

Importante! A deficiência é um conceito em constante evolução. 



Nomenclatura: Deficiência em tempos recentes

Portador de Deficiência
X

Pessoa com Deficiência



Redação original da LOAS | Lei 8.742/93

Art. 20  Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de 1 
(um) salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao 
idoso com 70 (setenta) anos ou mais e que comprovem não possuir 
meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua 
família. (revogado)

§ 2º Para efeito de concessão deste benefício, a pessoa portadora de 
deficiência é aquela incapacitada para a vida independente e para 
o trabalho. (revogado)



Decreto nº 3.298/99 

Art. 4º  É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes 
categorias:

I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo 
humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de 
paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, 
hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, 
nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas 
e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; (Redação dada pelo 
Decreto nº 5.296, de 2004)



Decreto nº 3.298/99 
Art. 4º  É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes 
categorias: 

II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou 
mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;        
(Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004)                     

III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no 
melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 
0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da 
medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência 
simultânea de quaisquer das condições anteriores; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 
2004)



Decreto nº 3.298/99 
Art. 4º  É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes 
categorias: 

IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, 
com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas 
de habilidades adaptativas, tais como:

a) comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização dos recursos da 
comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades acadêmicas; g) lazer; e h) trabalho;

V - deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências.



Convenção de Nova York do PcD | 2007
Deficiência Física, Mental, Intelectual e Sensorial

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência é um tratado internacional que 
identifica os direitos das pessoas com deficiência e as obrigações dos Estados partes na Convenção de 
promover, proteger e garantir esses direitos. A Convenção também estabelece dois mecanismos de 
implementação: o Comitê dos Direitos das Pessoas com Deficiência, estabelecido para monitorar a 
implementação, e a Conferência dos Estados Partes, criada para considerar questões relacionadas à 
implementação.

Os Estados negociaram a Convenção com a participação de organizações da sociedade civil, instituições 
nacionais de direitos humanos e organizações intergovernamentais. A Assembléia Geral das Nações Unidas 
adotou a Convenção em 13 de dezembro de 2006 e foi aberta para assinatura em 30 de março de 2007. 
Os Estados que ratificaram a Convenção estão legalmente obrigados a respeitar os padrões da Convenção. 
Para outros Estados, a Convenção representa um padrão internacional que eles devem procurar respeitar.



Convenção de Nova York do PcD
Deficiência Física, Mental, Intelectual e Sensorial

Fonte: https://www.un.org/disabilities/documents/sdgs/infographic_statistics_2016.pdf 



Convenção de Nova York do PcD
Deficiência Física, Mental, Intelectual e Sensorial

Fonte: https://www.un.org/disabilities/documents/sdgs/infographic_statistics_2016.pdf 



Decreto 6.949/09 | Efeito Constitucional



Conceito de Deficiência da LOAS | 2011

LOAS: Art. 20 [...]

2011: Primeira Alteração (Exclui Mental)
§ 2o  Para efeito de concessão deste benefício, considera-se:                       (Redação dada pela Lei nº 

12.435, de 2011)
I - pessoa com deficiência: aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual 

ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva 
na sociedade com as demais pessoas; (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011) 06.07.2011

2011: Segunda Alteração (Inclui Mental)
§ 2o  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 
diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições  

com as demais pessoas. (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011) 31.08.2011

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12435.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12435.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12435.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12470.htm#art3


Conceito de Deficiência da LOAS | 2011

LOAS: Art. 20 [...]

2015: Texto Vigente

§ 2º  Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, 
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.

(Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015 - Estatuto do PcD)



Evolução Legislativa



Professor Rodrigo Telles

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.

UMA SURPRESA PARA VOCÊ!!!

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!

CLIQUE NA IMAGEM PARA 
FAZER O DOWNLOAD

CLIQUE E ME ACOMPANHE 
NO INSTAGRAM

@prof.rodrigotelles

https://www.tellesadv.com/lps1ebook?utm_source=youtube_legale&utm_medium=ebook_bpc_loas&utm_term=ppt_01&utm_content=PPT%20YT%20Aula%2001&utm_campaign=N/A&utm_nooverride=1
http://www.instagram.com/prof.rodrigotelles/
http://www.instagram.com/prof.rodrigotelles/


Livro | Material | Curso de BPC LOAS

O Manual do BPC LOAS

● Histórico do benefício
● Fundamentos jurídicos
● BPC para o idoso
● BPC para a Pessoa com Deficiência
● Conceito de Deficiência
● Deficiência física, sensorial, mental e intelectual
● Deficiência x incapacidade x incapacidade
● Avaliação de deficiência no BPC
● O uso da CIF para aferição da deficiência
● Avaliação biopsicossocial
● Critério subjetivo: miserabilidade
● Conceito de família para o BPC
● A renda e o BPC
● CadÚnico
● Cumulatividade do BPC com outros benefícios e atividades
● Processo Administrativo: Requerimento, Manutenção, Revisão e 

Suspensão do Benefício
● Processo judicial e o BPC: quesitos e perícia judicial
● Características comuns e particularidades do BPC
● E muito mais.

Modelos de Petições e Material de BPC LOAS

Pensando em auxiliar na prática da sua advocacia  acerca dos 
Benefícios de Prestação Continuada, elaborei um material único 
que reúne modelos de petição inicial, jurisprudência atualizada, 
legislação vigente, Atos Administrativos, documentos como CID e 
CIF, entre outros, trazendo todos os recursos para pleitear o 
direito ao Benefício Assistencial de Prestação Continuada.

● Súmulas
● Jurisprudência
● IN 77
● CID
● CIF
● LOAS
● RBPC
● Portaria Conjunta MDS/INSS nº 2 de 2015
● Portaria Conjunta  nº 3 de 2018
● Principais decisões STF e STJ 
● Modelos de Requerimentos Administrativos  
● Modelos de Recursos Administrativos
● Petições Iniciais
● Preliminar de indeferimento tácito por desídia

Curso Online de BPC LOAS

O Curso do BPC | LOAS mostra-se como poderoso instrumento 
de conhecimento na luta pela garantia dos direitos assistenciais 
no Brasil, já que aborda todo conteúdo envolvendo o Benefício de 
Prestação Continuada desde o histórico do benefício até dicas 
práticas de Processo Administrativo e Judicial em matéria 
assistencial com 18 horas de duração e 9 meses para o aluno 
assistir o curso, separado em 83 aulas.

Conheça todos os módulos do Curso Online do BPC | LOAS:

● MÓDULO I - Introdução ao Benefício de Prestação 
Continuada

● MÓDULO II - Benefício de Prestação Continuado ao 
Idoso

● MÓDULO III - Benefício de Prestação Continuado 
para a Pessoa com Deficiência

● MÓDULO IV - Avaliação de Deficiência no BPC
● MÓDULO V - Critério subjetivo: miserabilidade
● MÓDULO VI - Do Processo Assistencial
● MÓDULO VII - BPC: características comuns e 

particularidades

CLIQUE NA IMAGEM PARA ACESSARCLIQUE NA IMAGEM PARA ACESSARCLIQUE NA IMAGEM PARA ACESSAR

https://www.tellesadv.com/manual-bpc-loas?utm_source=youtube_legale&utm_medium=manual_bpc_loas&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=ppt_01&utm_nooverride=1
https://www.tellesadv.com/modelos-bpc-loas?utm_source=youtube_legale&utm_medium=material_bpc_loas&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=ppt_01&utm_nooverride=1
https://www.tellesadv.com/curso-bpc-loas?utm_source=youtube_legale&utm_medium=curso_bpc_loas&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=ppt_01&utm_nooverride=1

