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Constituição Federal de 1988

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.

A CF não estabelece um prazo para a duração da Deficiência. 



Decreto 6.949/2009:

Propósito 

O propósito da presente Convenção é promover, proteger e assegurar o exercício pleno e 
eqüitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com 
deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente.  

Pessoas com deficiência são aquelas que têm 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 igualdades de condições com as 
demais pessoas. 

O Decreto (com status de Emenda Constitucional) não estabelece um prazo para 
a duração da Deficiência.



● Lei 8.742/93 - LOAS

Art. 20. § 10.  Considera-se impedimento de longo 
prazo, para os fins do § 2º deste artigo, aquele que produza 
efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos.  

● Decreto 6.214/07 - RBPC

Art. 4º § 3º  Considera-se impedimento de longo prazo 
aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de dois 
anos.



Convenção de Nova York
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência

Texto original: “Persons with disabilities include those who have long-term 
physical, mental, intellectual or sensory impairments which in interaction with 
various barriers may hinder their full and effective participation in society on an 
equal basis with others.”

Tradução livre: Pessoas com Incapacidade incluem aquelas que têm 
deficiências de longo prazo de natureza física, mental, intelectual e sensorial que 
em interação com diversas barreiras podem obstruir sua participação plena e 
efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.



Oficial do Alto Comissariado dos Direitos Humanos das Nações Unidas, Dr.  
Christian Courtis, em resposta à Maria Helena Pinheiro Renck:

“Courtis [...] afirmou que a versão correta é aquela original inglesa, onde consta “incluir”, uma vez 
que a Convenção pretendeu evitar uma definição restrita, ao contrário. A Convenção buscou 
permitir que os Estados pudessem adotar definições ainda mais abrangentes. Assim, diante desta 
afirmação, a tradução oficial brasileira, que limita a concepção de pessoa com deficiência 
àquelas com impedimento de longo prazo, não estaria correspondendo à intenção da 
Convenção, de que os Estados pudessem empregar uma conceituação mais ampla. No Brasil, 
dada a versão oficial traduzida, e em vigor, da Convenção Internacional sobre os direitos das 
Pessoas com deficiência, passaram a ser consideradas pessoas com deficiência tão somente as 
que têm deficiência física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo que, em interação com 
diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 
condições com os demais. No cenário da limitação advinda dessa tradução, a limitação à duração 
de longo prazo do impedimento, mostra-se como uma interpretação fechada, restritiva daquela 
definição.”

Fonte: RENCK, Mariana Helena Pinheiro. A limitação temporal do conceito de pessoa com deficiência: 
Restrição ao Direito Fundamental ao Benefício Assistencial. Curitiba: Alteridade, 2019. p. 188-189



TNU - Súmula 48 (REVOGADA) 

Enunciado Revogado

A Incapacidade não precisa ser permanente para fins de concessão do 
benefício assistencial de prestação continuada.

● Incapacidade: Conceito Previdenciário?
● Incapacidade: Conceito Assistencial?



TNU - Súmula 48 (ATUAL) 
Alterada na sessão de 25.4.2019

Enunciado Atual - 

Para fins de concessão do benefício assistencial de prestação 
continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde 
necessariamente com situação de incapacidade laborativa, exige a 
configuração de impedimento de longo prazo com duração mínima de 2 
(dois) anos, a ser aferido no caso concreto, desde o início do impedimento 
até a data prevista para a sua cessação.



Decreto 6.214/2007 - RBPC
Art. 16.  A concessão do benefício à pessoa com deficiência 

ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de impedimento, 
com base nos princípios da Classificação Internacional de 
Funcionalidades, Incapacidade e Saúde - CIF, estabelecida pela 
Resolução da Organização Mundial da Saúde no 54.21, aprovada pela 
54a Assembleia Mundial da Saúde, em 22 de maio de 2001. (Redação 
dada pelo Decreto nº 7.617, de 2011)

§ 6º  Na hipótese de não ser possível prever a duração dos 
impedimentos a que se refere o inciso I do § 5º, mas existir a 
possibilidade de que se estendam por longo prazo, o benefício 
poderá ser concedido, conforme o disposto em ato do Ministro de 
Estado do Desenvolvimento Social. (Redação dada pelo Decreto nº 
9.462, de 2018)



Quesitos para enfrentar o tema:

1) Qual a Data de Início da Deficiência (DID)?

2) Havendo a possibilidade de desaparecimento completo da deficiência, qual 
é a Data de Cessação da Deficiência (DCD) apresentada pela parte autora?

3) Como se estimou a Data de Cessação da Deficiência (DCD)? Indique os 
documentos médicos, literatura, análise clínica, exames complementares 
ou outros elementos que foram usados para chegar a essa conclusão.

4) A deficiência está conectada diretamente com tratamento médico, cirúrgico 
ou medicamentoso, ou com associação de alguns ou de todas as 
condições anteriormente citadas? Indique.  



Quesitos para enfrentar o tema:

5) A deficiência apresentada pode ser Agravada?

6) A deficiência apresentada pode ter Melhora?

7) Se a deficiência pode ter Melhora, pode também Cessar, deixando de 
existir completamente? 

8) Caso a resposta do item anterior seja incerta, independentemente de 
prazo, entende o perito que é o caso de declarar  a impossibilidade de 
prever a duração do impedimento? (Vide art. 16, § 6º, do Decreto 
6.214/07)
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Temas Abordados:

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