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BPC LOAS para Estrangeiros
Decreto 6.214/07: RBPC

Art. 7º  O Benefício de Prestação Continuada é devido ao brasileiro, nato ou naturalizado, e às pessoas de 

nacionalidade portuguesa, em consonância com o disposto no Decreto nº 7.999, de 8 de maio de 2013, desde que 

comprovem, em qualquer dos casos, residência no Brasil e atendam a todos os demais critérios estabelecidos neste 

Regulamento.

Recurso Extraordinário 587.960 | STF

ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTRANGEIROS RESIDENTES NO PAÍS - ARTIGO 203, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL - ALCANCE. A assistência social prevista no artigo 203, inciso V, da Constituição Federal beneficia 

brasileiros natos, naturalizados e estrangeiros residentes no País, atendidos os requisitos constitucionais e 

legais. (RE 587970, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2017, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-215 DIVULG 21-09-2017 PUBLIC 22-09-2017) (STF - RE: 

587970 SP - SÃO PAULO, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 20/04/2017, Tribunal Pleno)



BPC LOAS para Pessoas em 
Condição de Internação

Lei 8.742/93: (LOAS)

Art. 20.  O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal...

§ 5º  A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não prejudica o direito do idoso ou da pessoa 

com deficiência ao benefício de prestação continuada.

Portaria Conjunta 03/2018: (MDS)

Art. 12. A condição de acolhimento em instituições de longa permanência, como abrigo, hospital ou instituição 

congênere, ou o cumprimento de pena exclusivamente em regime semiaberto ou aberto não prejudicam o direito da pessoa 

com deficiência ou do idoso ao BPC.

§ 1º O recluso em regime fechado, tendo sido proferida sentença ou não, não faz jus ao BPC.

§ 2º Fazem jus ao benefício os adolescentes com deficiência em cumprimento de medida socioeducativa, desde que 

estejam em regime de semiliberdade, liberdade assistida ou outra medida em meio aberto, e atendam aos requisitos do BPC.

§ 3º A comprovação do regime será feita por meio de documento emitido por autoridade ou órgão competente.



BPC LOAS e Condição de Rua
Decreto 6.214/07: (RBPC)
Art. 13...
§ 6º Quando o requerente for pessoa em situação de rua deve ser 

adotado, como referência, o endereço do serviço da rede sócioassistencial pelo 
qual esteja sendo acompanhado, ou, na falta deste, de pessoas com as quais 
mantém relação de proximidade.

 7º Será considerado família do requerente em situação de rua as pessoas 
elencadas no inciso V do art. 4º, desde que convivam com o requerente na 
mesma situação, devendo, neste caso, ser  relacionadas na Declaração da 
Composição e Renda Familiar.

§ 8º Entende-se por relação de proximidade, para fins do disposto no § 
6º, aquela que se estabelece entre o requerente em situação de rua e as 
pessoas indicadas pelo próprio requerente como pertencentes ao seu ciclo de 
convívio que podem facilmente localizá-lo.



Contribuição como Facultativo e Cômputo de Renda

Portaria Conjunta 03/2018: (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:

c) o salário de contribuição não integra a renda mensal bruta familiar quando o 

requerente do BPC, o beneficiário ou os demais membros do grupo familiar 

contribuírem como segurados facultativos do Regime Geral da Previdência Social - 

RGPS;



BPC LOAS e a Contribuição de Facultativo do Beneficiário

Portaria Conjunta 03/2018: (MDS)

Art. 29. A contribuição do beneficiário como segurado facultativo da 
Previdência Social não acarretará a suspensão do pagamento do BPC.



Inexistência de Abono Anual e Impossibilidade de Descontos

Decreto 6.214/07: (RBPC)

Art. 22.  O Benefício de Prestação Continuada não está sujeito a desconto de 
qualquer contribuição e não gera direito ao pagamento de abono anual.

Portaria Conjunta 03/2018: (MDS)

Art. 20. O valor do BPC não está sujeito a descontos de:

I - empréstimo consignado; e

II - débitos originários de benefícios previdenciários recebidos indevidamente.
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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
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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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