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Benefício de Prestação Continuada

Constituição Federal de 1988: (CF)

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.



Benefício de Prestação Continuada

Lei 8.742/93: (LOAS)

Art. 2º  A assistência social tem por objetivos:

[...]

e) a garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com 
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria 
manutenção ou de tê-la provida por sua família;



Do Dever Familiar na CF/88

Constituição Federal de 1988: (CF)

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

§ 1º O casamento é civil e gratuita a celebração.
§ 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei.
§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem 

e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.
§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer 

dos pais e seus descendentes.
§ 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente 

pelo homem e pela mulher.



Do Dever Familiar na CF/88

Constituição Federal de 1988: (CF)

Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos 
maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

 Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas 
idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e 
bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

§ 1º Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em 
seus lares.

§ 2º Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes 
coletivos urbanos.



Dever Familiar de Alimentar no CC

Código Civil:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou 
companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que 
necessitem para viver de modo compatível com a sua 
condição social, inclusive para atender às necessidades de 
sua educação.

§1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das 
necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa 
obrigada.



Dever Familiar de Alimentar no CC
Código Civil: 

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os 
pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu 
trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, 
pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu 
sustento.

Binômio Necessidade-Possibilidade

Quem Pretende = Não Pode Prover a Própria Mantença

Contra Quem se Reclama = Não Seja Desfalcado



Dever Familiar de Alimentar no CC

Código Civil:

Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco 
entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, 
recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta 
de outros.

Art. 1.697. Na falta dos ascendentes cabe a obrigação aos 
descendentes, guardada a ordem de sucessão e, faltando 
estes, aos irmãos, assim germanos como unilaterais.



Dever Familiar de Alimentar no CC

Código Civil:

Art. 1.698. Se o parente, que deve alimentos em primeiro 
lugar, não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, 
serão chamados a concorrer os de grau imediato; sendo várias as 
pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na 
proporção dos respectivos recursos, e, intentada ação contra uma 
delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide.

Sucessão de pessoas, em linha, até que nenhuma delas 
consiga suportar o encargo (por falta de renda), ou que a Pensão 
Alimentícia paga não retire a condição de Miserabilidade.



Conceito de Família | BPC LOAS

● Lei 8.742/93 - LOAS:

Art. 20. § 1º  Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o 
cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os 
irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob 
o mesmo teto.       

● Decreto 6.214/07 - RBPC:

Art. 4º V - família para cálculo da renda per capita: conjunto de pessoas composto pelo 
requerente, o cônjuge, o companheiro, a companheira, os pais e, na ausência de um deles, a 
madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores 
tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto; e   



Evolução do Conceito de Família | BPC LOAS



Conceito de Família

Família no Código Civil

≠
Família no BPC LOAS



Capacidade Familiar de Alimentar
Não havendo capacidade do grupo familiar nos termos do Codex Civil (Art. 1.698 

do CC) o Estado socorre a indivíduo (Desde que Idoso ou Pcd em Condição de 
Miserabilidade).

Art. 1.698. Se o parente, que deve alimentos em primeiro lugar, não estiver em 
condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato; 
sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos 
respectivos recursos, e, intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a 
integrar a lide. (Capacidade e Dever de Alimentar)

Nesse caso, a análise de renda é feita com o grupo familiar, mas segue o conceito da 
LOAS de Família.

Art. 20. § 1º  Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, 
o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os 
irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o 
mesmo teto. (Conceito de Grupo Familiar para BPC)



Recebimento de Pensão Alimentícia e o BPC

● Receber pensão alimentícia (Código Civil) pode não retirar a pessoa da condição de 

miserabilidade, logo: Receber pensão não impede o recebimento  BPC, conforme 

previsão do RBPC

Art. 4º 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, pro-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.      



Observação: 

● Necessidade de analisar  o caso concreto;

● A não Propositura da Ação de Alimentos, contra possível parente que tenha 
renda, não impedirá o requerimento do BPC;

● Receber alimentos, dentro do binômio necessidade-possibilidade, contra um 
parente que tenha dever de alimentar faz com que o valor seja computado 
como renda, conforme previsão do artigo 4º, inciso VI, do RBPC, e ainda 
assim pode não retirar a pessoa da condição de miserabilidade.
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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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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
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