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Decreto 6.214/2007
Regulamento do Benefício de Prestação Continuada 

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 Assembléia Mundial da 
Saúde, em 22 de maio de 2001.  



CIF: Classificação
Internacional de
Funcionalidade
Incapacidade e 
Saúde.



CIF: Padronização da Linguagem

A CIF é um documento da OMS (Organização Mundial 
da Saúde) usada para a padronização da linguagem sobre 
saúde e estados relacionados à saúde, permitindo assim que 
todas as pessoas, em nível global, que usem o documento 
como ferramenta de trabalho, consigam compreender a CIF 
como uma classificação e entendam seus conceitos, 
componentes, qualificadores e códigos.



Exemplos de Documentos e Padronização 
da Linguagem: CID-10 e CIF



CID-10: Exemplo de Padronização



CID-10: Exemplo de Padronização Comparado



CIF: Exemplo de Padronização



CIF: Exemplo de Padronização Comparado



Componentes da CIF



Estrutura da CIF



Lei 8.742/93
Lei Orgânica da Assistência Social

Art. 20.  [...]

§ 6º  A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e 
do grau de impedimento de que trata o § 2º, composta por avaliação médica e 
avaliação social realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais do 
Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 
2011)



Decreto 6.214/2007 (RBPC)
Avaliação de Deficiência e Grau de Impedimento

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 Assembléia Mundial da Saúde, em 22 de maio de 2001.  

§ 1º A avaliação da deficiência e do grau de impedimento será realizada por meio de 
avaliação social e avaliação médica. (Redação dada pelo Decreto nº 7.617, de 2011)

§ 2º A avaliação social considerará os fatores ambientais, sociais e pessoais, a avaliação 
médica considerará as deficiências nas funções e nas estruturas do corpo, e ambas considerarão 
a limitação do desempenho de atividades e a restrição da participação social, segundo suas 
especificidades. (Redação dada pelo Decreto nº 7.617, de 2011)



Decreto 6.214/2007
Avaliação de Deficiência e Grau de Impedimento
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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_03&utm_content=PPT%20YT%20Aula%2003&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
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