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Portaria Conjunta nº 3, de 21 de setembro 
de 2018

Art. 2º Constituem etapas de operacionalização do BPC:

I - requerimento;

II - concessão;

III - manutenção; e

IV - revisão.



Requerimento

● Decreto 6.214/07 - RBPC:

Art. 14.  O Benefício de Prestação Continuada poderá ser 
requerido por meio dos canais de atendimento do INSS ou nos 
órgãos autorizados para este fim. 

● Instrução Normativa nº 77 de 2015:

Art. 6º O BPC poderá ser requerido junto aos canais de 
atendimento do INSS ou nos equipamentos públicos da assistência 
social, desde que pactuados nas instâncias do Sistema Único de 
Assistência Social - SUAS.



Requerimento
● Instrução Normativa nº 77 de 2015:

Art. 660. São legitimados para realizar o requerimento do 

benefício ou serviço:

I - o próprio segurado, dependente ou beneficiário;

II - o procurador legalmente constituído;

...



Requerimento

● Decreto 6.214/07 - RBPC:

Art. 15.  A concessão do benefício dependerá da prévia inscrição do interessado 
no CPF e no CadÚnico, este último atualizado e válido, de acordo com os prazos 
estabelecidos no Decreto nº 6.135, de 2007.  

§ 1º O requerimento do benefício deverá ser realizado por meio dos canais de 
atendimento da Previdência Social ou de outros canais definidos em ato do Ministro de 
Estado do Desenvolvimento Social.    

§ 2º Na hipótese de não ser o requerente alfabetizado ou de estar impossibilitado 
para assinar o pedido, será admitida a aposição da impressão digital na presença de 
funcionário do órgão recebedor do requerimento.



Requerimento

● Decreto 6.214/07 - RBPC:

Art. 15.  A concessão do benefício dependerá da prévia inscrição do interessado no 

CPF e no CadÚnico, este último atualizado e válido, de acordo com os prazos 

estabelecidos no Decreto nº 6.135, de 2007.  

[...]

§ 3º  A existência de formulário próprio não impedirá que seja aceito qualquer 

requerimento pleiteando o benefício, desde que nele constem os dados imprescindíveis 

ao seu processamento.

§ 4º A apresentação de documentação incompleta não constitui motivo de 

recusa liminar do requerimento do benefício.



Requerimento
● Portaria Conjunta nº 3, de 21 de setembro de 2018

Art. 7º 

§ 2º Não constitui exigência para requerimento ou concessão do BPC:

I - a apresentação de documentos pessoais dos demais membros do grupo 
familiar, salvo em casos de dúvida fundada; e

II - a interdição judicial do idoso ou da pessoa com deficiência, seja ela total 
ou parcial, podendo ser observada, nos seus estritos termos, a existência de decisão 
judicial sobre tomada de decisão apoiada para o requerente, prevista nos artigos 
1.783-A da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e 116 da Lei nº 13.146, de 6 de 
julho de 2015.
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Art. 11. O INSS deverá:

I - analisar o requerimento;

II - decidir quanto ao deferimento ou indeferimento para a 

concessão do BPC; e

III - comunicar ao requerente, por meio dos canais disponíveis, quanto 

ao resultado do requerimento, na forma do art. 15, § 1º, do Decreto nº 6.214, 

de 2007.
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Art. 19. Para fins desta Portaria, considera-se:

I - bloqueio do valor do benefício: comando bancário que impossibilita 
temporariamente a movimentação do valor do benefício, com o objetivo de notificar 
o beneficiário quando inexistente prova inequívoca da ciência da notificação 
enviada por meio da rede bancária, por carta ou pelos canais de atendimento do INSS;

II - defesa: ato anterior à eventual suspensão do benefício, que permite ao 
beneficiário prestar esclarecimentos e apresentar documentações sobre os 
indícios de irregularidades encontradas;

III - suspensão: interrupção do envio do pagamento à rede bancária;



Suspensão do BPC LOAS
● Decreto 6.214/07 - RBPC:

Art. 47.  O Benefício de Prestação Continuada será suspenso nas seguintes hipóteses:  
I - superação das condições que deram origem ao benefício, previstas nos art. 8º e art. 9º;
II - identificação de irregularidade na concessão ou manutenção do benefício; 
III - não inscrição no CadÚnico após o fim do prazo estabelecido em ato do Ministro de 

Estado do Desenvolvimento Social;
IV - não agendamento da reavaliação da deficiência até a data limite estabelecida em 

convocação;               
V - identificação de inconsistências ou insuficiências cadastrais que afetem a avaliação 

da elegibilidade do beneficiário para fins de manutenção do benefício, conforme o disposto em 
ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento Social; ou   

VI - identificação de outras irregularidades.



Suspensão do BPC LOAS

● Decreto 6.214/07 - RBPC:

Art. 47-A.  O Benefício de Prestação Continuada será suspenso em caráter 
especial quando a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive 
na condição de microempreendedor individual, mediante comprovação da relação 
trabalhista ou da atividade empreendedora. 

§ 1º  O pagamento do benefício suspenso na forma do caput será 
restabelecido mediante requerimento do interessado que comprove a extinção da 
relação trabalhista ou da atividade empreendedora, e, quando for o caso, o 
encerramento do prazo de pagamento do seguro-desemprego, sem que tenha o 
beneficiário adquirido direito a qualquer benefício no âmbito da Previdência Social.   



Suspensão do BPC LOAS

● Decreto 6.214/07 - RBPC:

Art. 47-A. 

§ 5º A pessoa com deficiência contratada na condição de aprendiz terá seu 
benefício suspenso somente após o período de dois anos de recebimento 
concomitante da remuneração e do benefício, nos termos do § 2º do art. 21-A da Lei 
nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.                   



Restabelecimento do BPC LOAS

● Decreto 6.214/07 - RBPC:

Art. 47-A. § 2º  O benefício será restabelecido: 

I - a partir do dia imediatamente posterior, conforme o caso, da cessação do 
contrato de trabalho, do encerramento da atividade empresarial, da última 
competência de contribuição previdenciária recolhida como contribuinte individual 
ou do encerramento do prazo de pagamento do seguro desemprego; ou 
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Art. 19. Para fins desta Portaria, considera-se:

[...]

IV - recurso: ato que garante ao beneficiário a possibilidade de apresentar 
documentos, argumentos ou provas para comprovar a regularidade do benefício 
suspenso junto ao Conselho de Recursos do Seguro Social - CRSS; e

V - cessação: encerramento do benefício no âmbito administrativo.



Revisão e Cessação do BPC LOAS
● Lei 8.742/93 - LOAS:

Art. 21. O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 2 (dois) anos 
para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem.  

§ 1º O pagamento do benefício cessa no momento em que forem superadas as 
condições referidas no caput, ou em caso de morte do beneficiário.

§ 2º O benefício será cancelado quando se constatar irregularidade na sua concessão 
ou utilização.

§ 3º O desenvolvimento das capacidades cognitivas, motoras ou educacionais e a 
realização de atividades não remuneradas de habilitação e reabilitação, entre outras, não 
constituem motivo de suspensão ou cessação do benefício da pessoa com deficiência.  

§ 4º  A cessação do benefício de prestação continuada concedido à pessoa com 
deficiência não impede nova concessão do benefício, desde que atendidos os requisitos 
definidos em regulamento.



Suspensão do BPC LOAS
● Lei 8.742/93 - LOAS:

Art. 21-A.  O benefício de prestação continuada será suspenso pelo órgão concedente 
quando a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na condição de 
microempreendedor individual.  

§ 1º  Extinta a relação trabalhista ou a atividade empreendedora de que trata o caput deste 
artigo e, quando for o caso, encerrado o prazo de pagamento do seguro-desemprego e não tendo 
o beneficiário adquirido direito a qualquer benefício previdenciário, poderá ser requerida a 
continuidade do pagamento do benefício suspenso, sem necessidade de realização de perícia 
médica ou reavaliação da deficiência e do grau de incapacidade para esse fim, respeitado o 
período de revisão previsto no caput do art. 21.                         

§ 2º  A contratação de pessoa com deficiência como aprendiz não acarreta a suspensão 
do benefício de prestação continuada, limitado a 2 (dois) anos o recebimento concomitante da 
remuneração e do benefício.    



Cessação do BPC LOAS

● Decreto 6.214/07 - RBPC:

Art. 48.  O benefício será cessado:  

I - nas hipóteses de óbito, de morte presumida ou de ausência do beneficiário, na 
forma da lei;      

II - quando o beneficiário, o seu representante legal ou o seu procurador não 
interpuser recurso ao CRSS no prazo de trinta dias, contado da suspensão do 
benefício; ou              

III - quando o recurso ao CRSS não for provido.



Revisão do BPC LOAS 
Portaria Conjunta nº 3, de 21 de setembro de 2018

Art. 22. A revisão do BPC, de que trata o art. 21 da Lei nº 8.742, de 1993, será realizada 
por meio de:

I - cruzamento periódico de informações e dados disponíveis pelos órgãos da 
Administração Pública; e

II - quando for o caso, reavaliação da deficiência e do grau de impedimento de que 
trata o § 2º do art. 20 da Lei nº 8.742, de 1993. (Bienal)

§ 1º A análise da renda familiar per capita para a manutenção do BPC ocorrerá por 
meio da leitura das informações do CadÚnico para recomposição do grupo familiar e 
de outros cadastros e bases de dados dos órgãos da Administração Pública 
disponíveis para auferir a renda dos membros do grupo familiar.



Revisão do BPC LOAS 
Portaria Conjunta nº 3, de 21 de setembro de 2018

Art. 22. § 2º O MDS deverá supervisionar e orientar as ações de cruzamento de 
informações a que se refere o inciso II do art. 39 do Decreto nº 6.214, de 2007.

Art. 23. O cruzamento periódico de informações deverá ocorrer mensalmente 
para verificação da manutenção do critério de renda do grupo familiar e do 
acúmulo do benefício com outra renda no âmbito da Seguridade Social ou, no 
caso da pessoa com deficiência, da renda decorrente do exercício de atividade 
remunerada, nos termos do art. 20, § 4º, e do art. 21-A da Lei nº 8.742, de 1993.
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