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Mais de 1 BPC no Mesmo Grupo Familiar

Lei 8742/93: (LOAS)

Art. 20 [...]

§ 15. O benefício de prestação continuada será devido a mais de um membro da 
mesma família enquanto atendidos os requisitos exigidos nesta Lei.   (Incluído pela Lei nº 
13.982, de 2020)

Decreto 6.214/07: (RBPC)

Art. 19.  O Benefício de Prestação Continuada será devido a mais de um membro da 
mesma família enquanto atendidos os requisitos exigidos neste Regulamento.



Análise de Renda no BPC LOAS

Decreto 6.214/07: (RBPC)

Art. 4º  Para os fins do reconhecimento do direito ao benefício, considera-se:

VI - renda mensal bruta familiar: a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pelos membros da 
família composta por salários, proventos, pensões, pensões alimentícias, benefícios de previdência pública ou 
privada, seguro-desemprego, comissões, pró-labore, outros rendimentos do trabalho não assalariado, 
rendimentos do mercado informal ou autônomo, rendimentos auferidos do patrimônio, Renda Mensal Vitalícia e 
Benefício de Prestação Continuada, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 19. 

Decreto 6.214/07: (RBPC) | Art. 19, parágrafo único

Art. 19.  [...]  Parágrafo único.  O valor do Benefício de Prestação Continuada concedido a idoso não será 
computado no cálculo da renda mensal bruta familiar a que se refere o inciso VI do art. 4º, para fins de 
concessão do Benefício de Prestação Continuada a outro idoso da mesma família.



Análise de Renda

Alteração Legislativa de 02 de Abril de 2020 e Requisitos para Não Computar a Renda

Lei 8.742/93: (LOAS)

Art. 20 [...]

§ 14. O benefício de prestação continuada ou o benefício previdenciário no valor de até 1 (um) salário-mínimo 
concedido a idoso acima de 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou pessoa com deficiência não será computado, para 
fins de concessão do benefício de prestação continuada a outro idoso ou pessoa com deficiência da mesma família, no 
cálculo da renda a que se refere o § 3º deste artigo.

● Ser do mesmo grupo familiar determinado na lei e viver debaixo do mesmo teto; e
● Receber até um salário mínimo de benefício previdenciário ou assistencial; e
● Ser pessoa Idosa com 65 anos ou mais (não se aplicando o critério etário do Estatuto do Idoso no seu artigo 1º); 

ou
● Ser Pessoa com Deficiência nos termos da Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência.



Rendas Não Computadas | BPC LOAS
Decreto 6.214/07: (RBPC)

Art. 4º  Para os fins do reconhecimento do direito ao benefício, considera-se:

§ 2º  Para fins do disposto no inciso VI do caput, não serão computados como renda mensal bruta familiar:

I - benefícios e auxílios assistenciais de natureza eventual e temporária;

II - valores oriundos de programas sociais de transferência de renda; 

III- bolsas de estágio supervisionado; 

IV - pensão especial de natureza indenizatória e benefícios de assistência médica, conforme disposto 
no art. 5o;

V - rendas de natureza eventual ou sazonal, a serem regulamentadas em ato conjunto do Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e do INSS; e

VI - rendimentos decorrentes de contrato de aprendizagem. 



Rendas Não Computadas | BPC LOAS
Portaria Conjunta 03 de 2018: (MDS)

Art. 8º Na fase de requerimento, as informações do CadÚnico serão utilizadas para registro da 
composição do grupo familiar e da renda mensal bruta familiar, conforme disposto no Decreto nº 6.214, 
de 2007, obedecendo aos seguintes procedimentos:

III - a renda familiar per capita será calculada utilizando as informações do CadÚnico bem como 
dados de outros registros administrativos, quando necessário, observando-se que:

b) não serão computadas para fins do cálculo da renda familiar no requerimento do BPC aquelas 

rendas elencadas no art. 4º, § 2º do Decreto nº 6.214, de 2007;

e) a renda sazonal ou eventual, que consiste nos rendimentos não regulares decorrentes de 

atividades eventuais exercidas em caráter informal, não serão computadas na renda bruta familiar 

desde que o valor anual declarado dividido por doze meses seja inferior a um quarto do salário mínimo.



Forma de Declaração | CadÚnico
Decreto 6.214/07: (RBPC)

Art. 13.  As informações para o cálculo da renda familiar mensal per capita 

serão declaradas no momento da inscrição da família do requerente no 

CadÚnico, ficando o declarante sujeito às penas previstas em lei no caso de 

omissão de informação ou de declaração falsa.

§ 1º  As informações de que trata o caput serão declaradas em 

conformidade com o disposto no Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007. 

(Decreto do CadÚnico)  

§ 2º  Por ocasião do requerimento do benefício, conforme disposto no § 1º 

do art. 15, o requerente ratificará as informações declaradas no CadÚnico, 

ficando sujeito às penas previstas em lei no caso de omissão de informação ou 

de declaração falsa.



Forma de Declaração | CadÚnico
Decreto 6.214/07: (RBPC)

Art. 13. As informações para o cálculo da renda familiar mensal per capita serão 

declaradas no momento da inscrição da família do requerente no CadÚnico, ficando o 

declarante sujeito às penas previstas em lei no caso de omissão de informação ou de 

declaração falsa.

§ 3º Na análise do requerimento do benefício, o INSS confrontará as informações 

do CadÚnico, referentes à renda, com outros cadastros ou bases de dados de órgãos 

da administração pública disponíveis, prevalecendo as informações que indiquem 

maior renda se comparadas àquelas declaradas no CadÚnico.

§ 4º Compete ao INSS e aos órgãos autorizados pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social e Agrário, quando necessário, verificar junto a outras 

instituições, inclusive de previdência, a existência de benefício ou de renda em nome 

do requerente ou beneficiário e dos integrantes da família.
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Livro | Material | Curso de BPC LOAS

O Manual do BPC LOAS
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