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RESUMO
Este estudo investiga o cenário e o histórico de avanços e desafios, permanências e mudanças,
no reconhecimento do benefício eventual (BE). Sob a incumbência da política de assistência
social desde 1993, como um direito socioassistencial no campo da proteção social
distributiva, o BE institui o dever público estatal no apoio ao cidadão em face das
eventualidades do ciclo da vida, como o nascimento e a morte, e das adversidades cotidianas,
como as vulnerabilidades temporárias, desproteções sociais e calamidades públicas. O dever
de garantir essa atenção centra-se junto aos municípios, estados federados e Distrito Federal, o
que requer considerar a relação de cooperação quanto a gestão, regulamentação e
financiamento firmada entre esses entes ante o Pacto Federativo. A partir dos dados da
realidade, das análises empírica, teórica, documental e legal, a pesquisa buscou reconstruir o
histórico desse benefício, identificar formas de atenção que o precederam, investigar os
elementos de sua natureza e tecer algumas considerações acerca das modalidades de BE
asseguradas atualmente. O trabalho tem, por fim, São Paulo (cidade e estado) como realidade
empírica a ser examinada, destacando a inexistência de cooperação entre esses entes
responsáveis em garantir esse direito socioassistencial, o qual é parte do campo de proteção
social do Sistema Único de Assistência Social.

Palavras-chave: benefício eventual, proteção social, direito socioassistencial, política de
assistência social, Pacto Federativo.

ABSTRACT
This study investigates the scenery and the history of progress and challenges, continuities
and changes in the recognition of the Brazilian government potential benefits (BE). BE are
under the responsibility of the social welfare policy since 1993 and are a social assistance
right in the sector of distributive social protection. BE have established a public state duty to
support citizens in view of life cycle events, such as birth and death, and day-to-day
hardships, such as temporary vulnerability, lack of social protection and public calamity. The
cities, states and the Federal District are responsible for ensuring such right, thus it is
necessary to consider the cooperation agreement regarding management, regulation and
funding signed by these organizations before the Federative Agreement. Based on real-life
data and through evidence-based, theoretical, documentary and legal analyses, this research
sought to rebuild the history of such benefits, identify previous forms of care, investigate their
elements and make a few considerations about the current BE provided. Finally, this study
aims to perform an evidence-based reality analysis of the city and the state of São Paulo,
highlighting the lack of cooperation among the organizations responsible for ensuring such
social assistance right, which is part of the social protection sector of the Brazilian Unified
Social Assistance System (SUAS).

Keywords: potential benefits, social protection, social assistance right, social welfare policy,
Federative Agreement.
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INTRODUÇÃO
Reconhecido em 1993 como parte das atenções da política de assistência social, o
benefício eventual (BE) compõe o campo de proteção social distributiva (ou não
contributiva). Sua incorporação na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) o eleva ao
estatuto de direito, embora a prática da concessão de auxílios e benefícios seja anterior a essa
legislação, cuja responsabilidade de oferta se coloca nos municípios, nos estados federados e
no Distrito Federal.
O BE decodifica-se em benefícios financeiros e materiais que se concretizam em
auxílio-natalidade, auxílio-funeral, provisão ante uma vulnerabilidade temporária e
calamidade pública. De modo específico, o papel transitivo dessas provisões é que caracteriza
sua condição de provisão eventual.
Como atuação pública de proteção social, o benefício pode ser definido como um
acesso desmercadorizado a um bem, em virtude de contribuição prévia ou em razão da
vivência de uma desproteção social, cuja proteção acessível esteja na agenda de
responsabilidades público-estatal.
No âmbito da assistência social, a resposta estatal pode ocorrer de vários modos; no
caso do BE, seria um campo de atenção, de uma política distributiva, voltado a apoiar o
indivíduo ante a vivência de um momento esporádico, ocasional, o qual poderia abalar sua
vida e suas relações sociais e familiares. Esse apoio estatal é demarcado em duas frentes de
ocorrências: eventualidades oriundas dos ciclos da vida, como nascimento e morte; vivências
de calamidades, desastres e emergências. Ambos são geradores de uma situação de
vulnerabilidade temporária e desproteção social que pode, ou não, ser superada ou agravada
conforme as condições e o suporte disponíveis ao indivíduo. Essa compreensão faz do BE um
apoio importante e delega ao Estado um papel ímpar em afiançá-lo, cuja presença não pode
ser ocasional, imprecisa e negligente, transferindo para o próprio cidadão o dever de enfrentar
a situação vivenciada.
Ao longo desta análise será usada a expressão benefício eventual no singular, não no
plural como “benefícios eventuais”, apesar do uso recorrente do termo concentrar-se desse
modo. Tal adoção refere-se à compreensão de que a natureza dessa atenção é singular, embora
possa ser múltipla em suas modalidades e ocorrências, inclusive com a mesma pessoa. A
aposentadoria, por exemplo, é única, embora existam formas diferenciadas da mesma. Além
disso, observa-se a tendência de um esgarçamento do termo quando usado no plural,
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desconsiderando que se trata se uma atenção específica. A reflexão, portanto, é no singular,
mas mostra a pluralidade que essa singularidade contém.1
Compreender as especificidades do BE na política de assistência social exige demarcar
seu campo de atenção e a responsabilidade pública estatal nessa provisão. É necessário
fomentar sua identidade e natureza, no sentido de que seja reconhecido sempre que for
referenciado, ao contrario, em grande parte, do que ocorre hoje quando se observa certo
imbróglio a respeito do que é e das ofertas que deva prover. A título de exemplo resgato uma
fala de um gestor da política de assistência social, registrada em minha Dissertação de
Mestrado Os benefícios eventuais e a gestão municipal, o qual ao ser indagado sobre esse
campo de atenção, apresentou a seguinte resposta: “[...] mas você quer saber que tipo de
benefício eventual? Aquele do tipo Bolsa Família, de transferência de renda ou aquele do
tipo para deficiente e idoso?[...]”2
Esse campo de proteção social no corpo da LOAS não está conceituado, mas sim
nominado, isto é a Lei não diz o que é o BE, mas como se chama. Essa reflexão já fora
identificada por Pereira, Nasser e Campos3 em suas análises realizadas em 2002, ou seja,
existe a necessidade de um desdobramento e aprofundamento conceitual no âmbito da política
de assistência social e, por conseguinte do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), a fim
de dar mais consistência e formato a essas ofertas atribuindo-lhes identidade e ressaltando sua
natureza.
Ao que parece, a condição de eventualidade se deu muito mais pelo número de vezes
que o benefício podia ser acessado do que por uma discussão acerca das circunstâncias que
ele deveria de fato cobrir e quais as suas responsabilidades. A condição de eventual seria uma
contrapartida ao benefício continuado.
No caso do BE, trata-se de um benefício compreendido como um apoio ou suporte no
campo da proteção social perante uma eventualidade. Proteção essa que é compreendida nos
moldes de uma atenção “preservacionista”, proativa e vigilante, nos termos de Sposati4, que
junto à vigilância social e à defesa de direitos tem o reconhecimento público e republicano do

1

Serão reproduzidos no plural apenas os termos oriundos de citações e legislações.
BOVOLENTA, Gisele Aparecida. Os benefícios eventuais e a gestão municipal. Dissertação (Mestrado em
Serviço Social) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), São Paulo, 2010, p. 14.
3
PEREIRA, Potyara Amazoneida Pereira; NASSER, Ieda Rebelo; CAMPOS, Sônia Maria Arcos. Os percalços
dos Benefícios Eventuais regidos pela LOAS. Cadernos do Ceam. Núcleo de Estudos e Pesquisa em Política
Social, UnB, Brasília, ano 3, n. 11, p. 113-138, out. 2002, p. 117.
4
SPOSATI, Aldaíza. Modelo Brasileiro de Proteção Social Não Contributiva: concepções fundantes. In:
Concepção e Gestão da Proteção Social Não Contributiva no Brasil. Brasília, DF: Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, UNESCO, 2009. p. 13-55.
2
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Estado de cuidar, apoiar e proteger as situações de risco, vulnerabilidade e desproteção no
âmbito da assistência social.
Nessa linha de análise, compete ao BE apoiar as situações de agravo de desproteção
social no cotidiano das relações de provisão versus dependência, que não se limitam à
concessão de benefícios, embora se reconheça o papel e a importância que esses ocupam no
apoio ao cidadão. Outras formas de atenção, como oriundas de programas, projetos e serviços,
também compõem o rol de provisões a serem afiançadas pelo poder público, com vistas a
garantir proteção integral. A atenção do Estado não deve, portanto, se limitar à provisão de
benefícios, mas ser construída e planejada dentro de um escopo maior que conte com os
benefícios e serviços.
O alcance e os limites desses benefícios, no âmbito da assistência social, pautam-se de
início no papel atribuído ao dever de Estado de se fazer presente na proteção à vida do cidadão
quando sujeito a episódios atípicos, eventuais, ocasionais e excepcionais ocorridos em seu
cotidiano; esse foi o caráter dado a esta categoria de benefícios: acolher e apoiar o cidadão nas
situações que lhe são inusuais. O eventual responderia então ao apoio do que é inesperado, a
algo que não é contínuo, não é casual, diferente do que ocorre cotidianamente, assumindo que
um episódio externo gera, por vezes, uma vulnerabilidade temporária na vida do indivíduo e de
sua família, podendo contribuir para alterar ou comprometer sua dinâmica familiar.
Todavia, a imprecisão conceitual acerca dessa categoria de benefício ainda é um
grande empecilho aos entes responsáveis por sua provisão em assumi-los e reconhecê-los de
fato. Embora seja possível identificar que existe uma relevância tácita em tratá-los como um
direito social, ainda persiste uma precária ou inexistente atenção quanto a sua concessão.
Se tomarmos por base o termo eventual, sua compreensão, segundo Houaiss5, remete a
algo que pode ocorrer ou não; ocasionalidade que compõe o cotidiano do cidadão. Remete à
ideia de contingência, porém pode ser sinônimo de acidental, aleatório, inesperado,
imprevisto, ocasional, fortuito, casual.
O eventual, compreendido como contingência, supõe algo passageiro e temporário. Ou
seja, são ocorrências que eventualmente incidem sobre a vida das pessoas e que possuem um
tempo definido de apoio.
A contingência vivenciada pelo cidadão requer respostas de proteção social rápidas,
imediatas e precisas em face das vicissitudes vivenciadas; não é uma atenção continuada e
nem permanente. Trata-se de benefício destinado a atender ao conjunto de eventualidades

5

HOUAISS, Antônio. Minidicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001, p. 188.
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possíveis de ocorrer com qualquer cidadão e que precisam contar com o pronto-atendimento
do poder público. Compreende-se que não é possível, nesse campo de atenção, o registro de
“não tem cota”, “acabou o recurso”, “atenção só no próximo mês”, entre tantas outras
situações que incidem sobre esse campo de oferta. A atenção público-estatal precisa ser certa
e garantida perante a eventualidade ocorrida. Eventual deve ser a ocorrência do fato e não a
atenção oriunda do Estado.
No processo de implementação desse benefício foi reconhecido seu projeto de auxiliar
e garantir atenção em face da ocorrência de um fato inesperado na vida do cidadão,
principalmente daqueles que vivem em condições “limitantes” ou que vivem mais expostos às
situações de vulnerabilidade social e risco, o que poderia levar a alterações significativas de
sua dinâmica familiar. Apoiar esses cidadãos é parte do reconhecimento dos direitos sociais e
materializa o dever estatal.
Delimitar a extensão de uma atenção à condição de eventual supõe a capacidade de
identificar uma ocorrência atípica no interior de um cotidiano. Em outros termos, significa
reconhecer que se faz necessário distinguir episódios corriqueiros dos eventuais. E mesmo
dentre os eventuais, quais são da alçada da política de assistência social.
O caráter de eventual, se mal compreendido ou utilizado de modo contrário a sua
finalidade, pode contribuir para camuflar violações de direitos que são permanentes na vida
do cidadão, apoiando-os na condição de ocasional algo que é, por vezes, constante e
duradouro. Nesse sentido, o exemplo da cesta básica é emblemático e representa bem essa
realidade, na medida em que os agentes públicos operadores da política social a utilizam
como resposta às várias demandas existentes.
No entanto, a incompreensão do que é peculiar na provisão de benefício na assistência
social é um elemento que limita o processo de reconhecimento e regulamentação ao BE, o que
aponta a necessidade de elucidar os limites e competências que demarcam o escopo de
atenção dessa política pública. Apesar de generalistas, as seguranças sociais garantidas na
Política Nacional de Assistência Social (PNAS) de 2004 trazem referências importantes no
sentido de apontar as especificidades dessa política pública.
Ao considerar as seguranças de sobrevivência ou rendimento e de autonomia; acolhida
e convívio; e vivência familiar, a assistência social buscou erigir referências na execução de
seus serviços e benefícios a fim de dar identidade a seu campo de atenção, materializando o
direito dos cidadãos que acessam essa política pública. Essas seguranças devem atender às
necessidades sociais, criar condições de fortalecer os laços familiares e comunitários, por
meio de seus programas, projetos, serviços e benefícios, e desenvolver as potencialidades que
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garantam o protagonismo social dos usuários. Remetem, também, à competência de proteção,
de famílias e indivíduos, em virtude das vulnerabilidades, desproteções, riscos e violações
expressos em seu cotidiano.
Na prática, o reconhecimento dessas seguranças requer aprofundamento, sobretudo em
relação ao seu campo conceitual, coadunando com as imprecisões e práticas historicamente
dispensadas pela assistência social. Em relação à execução de benefícios, é possível essa
recognição ao considerar as várias ofertas em curso nessa área pública, as quais não se
limitam às seguranças sociais reconhecidas, mas se estendem a outras áreas e políticas sociais,
deslocando a especificidade da assistência social. Em outros termos, parece que esta política
aprimora seus conceitos a partir dos princípios de cidadania e de direito, no entanto sua
prática permanece reproduzindo antigas condutas, seja por parte dos gestores públicos, dos
trabalhadores do SUAS e da sociedade em geral, que tratam esta área distante do escopo do
direito, criando um movimento pendular entre “novas” e “velhas” práticas, ainda que se
reconheça que não é instantânea a incorporação de novas orientações a guiar ações realizadas.
Compreender o papel e a materialização dessas seguranças sociais se faz necessário no
sentido de defendê-las enquanto parte da política de assistência social em vigência. São
garantias que buscam romper com o assistencialismo, a ajuda e a casualidade que insistem em
compor o cotidiano dessa área.
De acordo com a PNAS, as seguranças sociais compõem o campo de proteção social
assegurado pelo Estado que se materializa por meio dos serviços, programas, projetos e
benefícios da política, e são executadas pelos serviços públicos estatais – como o Centro de
Referência de Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência Especializado de
Assistência Social (CREAS) – e pela rede socioassistencial, com vistas a garantir a autonomia
e o protagonismo do cidadão, preservando ou reestabelecendo seus vínculos sociais, que
requerem proteção e reconhecimento social, conforme descreveu Serge Paugam no trabalho
apresentado por Abigail Silvestre Torres sobre segurança de convívio e de convivência.6
As reflexões trazidas pela autora permitem nos aproximar da convivência social, como
campo de proteção social, a fim de reconhecer o papel da ação estatal, em produzi-la ou
ampliá-la, como complementar às redes afetivas, no fortalecimento das relações de convívio
social. Ao reconhecer que as relações de convivência podem ser ou não protetivas, atribui-se
um papel ímpar ao Estado em garantir proteção pública a fim de minimizar o impacto de
relações primárias que subalternizam ao invés de proteger ou ainda ações que fortaleçam
6

TORRES, Abigail Silvestre. Segurança de convívio e de convivência: direito de proteção na Assistência
Social. Tese (Doutorado em Serviço Social) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2013.
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relações fragilizadas. É necessário compreender que relações verticais de dominação,
subalternização, desrespeito, entre outras, provocam danos nas relações vividas na família e
na comunidade, as quais geram formas de violência, muitas vezes sutis e reiteradas no próprio
cotidiano das pessoas e na intervenção de agentes institucionais, realidade essa que não se
limita à dimensão da pobreza. Assim,
[...] tratar de segurança de convívio numa política pública como uma dimensão de
segurança e proteção requer compreender essas relações cotidianas, desmistificar
como elas se manifestam, reconhecer que elas estão presentes na atenção dos
serviços, nas relações sociais e no âmbito familiar. Entendo que essa é uma condição
essencial para que outras experiências e novas formas de relação se estabeleçam
para que a desproteção não seja reiterada, mas substituídas por relações de proteção.
Incluir o tema na política supõe pautar na agenda do Estado a responsabilidade
pública pela reiterada restrição ao convívio.7

Requer considerar, como destaca Sposati, que a “[...] convivência, ao se expandir para
esferas mais amplas, supõe a construção da autonomia, da liberdade, da representação, da
cidadania.”8 A expressão de desproteções sociais, no caso, diz respeito àqueles que agridem a
vida relacional do cidadão.
A compreensão da segurança de acolhida pode ser entendida de modo alargado, não
restrita à atenção institucionalizada ou ao apoio de demandas específicas, como população em
situação de rua ou crianças abandonadas, por exemplo, ainda que estas demandas requeiram
atenção especial por parte da política de assistência social. Em outra reflexão apontada por
Sposati, a acolhida requer pensar formas de cobertura às várias expressões de vulnerabilidade
existentes de modo que “[...] as pessoas possam ser acolhidas condignamente e ter suas vidas
reconstruídas para a autonomia.”9
Ainda refletindo sobre o papel das seguranças sociais, a segurança de rendimentos
requer considerar “[...] que todos tenham uma forma monetária de garantir sua
sobrevivência, independentemente de suas limitações para o trabalho ou do desemprego.”10
Nesse sentido, os programas de transferência de renda e a valorização do salário mínimo
contribuiriam para essa garantia, não sendo, como afirma Sposati “[...] uma compensação do
valor do salário mínimo inadequado [...]”11, mas a certeza de conseguir os rendimentos
7

TORRES, op. cit., p. 117-118.
SPOSATI, 2009, op. cit., p. 25.
9
SPOSATI, Aldaíza. Especificidade e intersetorialidade da política de assistência social. Serviço Social e Sociedade,
n. 77, ano 25, p. 30-53, mar. 2004, p. 46. Neste mesmo texto há uma passagem em que a autora conta que desde 1995
o NEPSAS – Núcleo de Seguridade e Assistência Social da PUC-SP – vem debatendo o papel e o sentido das
seguranças sociais, compreendidas pelo grupo como sendo: seguranças de acolhida, convívio, autonomia, equidade e
travessia.
10
BRASIL. Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004. Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome; Secretaria Nacional de Assistência Social, Brasília, DF: 2004, p. 31.
11
SPOSATI, 2004, op. cit., p. 48.
8
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suficientes para que o cidadão garanta a sobrevivência de si e de sua família. Uma atenção,
portanto, fora das relações ou necessidades do mercado, mas algo compreendido e constituído
na ótica dos direitos sociais.
Longe de esgotar o debate acerca do alcance e papel das seguranças sociais, esses
registros chamam a atenção a referências que podem contribuir na demarcação e identidade
do benefício eventual, sobretudo se considerarmos seu caráter protetivo enquanto parte do
dever estatal.12
Neste debate há de se considerar ainda o comportamento do Estado em face das
vicissitudes vividas pelo cidadão ao devolver para a própria família ou indivíduo a superação
da situação existente. A mobilização ou acionamento dos vínculos sociais são, em grande
medida, fomentadas pelo próprio cidadão, num processo individualizado de resolução das
ocorrências. Assim, uns recorrem a familiares, outros a amigos, conhecidos ou ainda contam
com a solidariedade de terceiros ou da própria comunidade, ficando o mínimo possível sob
responsabilidade do Estado, o que evidencia a adesão do Estado brasileiro às orientações
neoliberais, deslocando um possível Estado de Bem-Estar Social para um Estado Mínimo ao
executar políticas sociais restritivas, seletivas, compensatórias e focalizadas. Esta análise
permite apontar o inexpressivo compromisso público-estatal com segurança e proteção social,
ao considerar e defender estas como certeza de atenção.
Em 2006, a Resolução nº 212 aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência Social
(CNAS) começou a dar mais materialidade a esse benefício, ao destacar, no corpo de sua
legislação, pontos relevantes a serem considerados quanto à qualificação e ao ordenamento do
BE, fundamentado nos princípios de cidadania e nos direitos sociais e humanos. O sentido
atribuído a essas ofertas reforçam seu caráter suplementar e temporário, enfatizando a
necessidade desta provisão e rechaçando comprovações vexatórias ou situações de
constrangimento em seu acesso. Também trouxe orientações sobre os auxílios natalidade e
funeral, provisões compulsórias da assistência social, além de discriminar as competências
dos entes federados nesse campo de oferta.
Com a promulgação do Decreto nº 6.307 em 14 de dezembro de 2007 sobre o
benefício eventual, a União alargou sua compreensão e buscou estimular e fomentar seu
ordenamento e qualificação junto aos entes federados responsáveis. No âmbito dessa
12

Além das referências já citadas até aqui acerca das seguranças sociais, outras produções foram consultadas:
ALMEIDA, Andréia Cristina da Silva. A proteção social no âmbito da política de assistência social: uma
análise das seguranças sociais. Dissertação (Mestrado em Serviço Social e Política Social) – Universidade
Estadual de Londrina, Londrina, 2011; e SEMZEZEM, Priscila. A segurança de acolhida e as suas
compreensões no serviço de proteção social básica. Dissertação (Mestrado em Serviço Social e Política
Social) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2012.
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legislação, reconhece-se que se tratam de provisões suplementares e provisórias, devendo ser
prestadas, sob responsabilidade dos municípios, estados federados e DF, nas modalidades de
nascimento, morte, vulnerabilidades temporárias e calamidades públicas, sendo parte das
garantias e seguranças do SUAS. Essas considerações deram força para identificar que esse
benefício compõe “organicamente” o Sistema Único, sem o qual se compromete e fragiliza o
campo de proteção social distributiva, na perspectiva do direito e da cidadania.
Os princípios que fundamentam seu reconhecimento, papel e presença no âmbito do
SUAS consideram que sua operação deva ser realizada sob:
I - integração à rede de serviços socioassistenciais, com vistas ao atendimento das
necessidades humanas básicas;
II - constituição de provisão certa para enfrentar com agilidade e presteza eventos
incertos;
III - proibição de subordinação a contribuições prévias e de vinculação a
contrapartidas;
IV - adoção de critérios de elegibilidade em consonância com a Política Nacional de
Assistência Social - PNAS;
V - garantia de qualidade e prontidão de respostas aos usuários, bem como de
espaços para manifestação e defesa de seus direitos;
VI - garantia de igualdade de condições no acesso às informações e à fruição do
benefício eventual;
VII - afirmação dos benefícios eventuais como direito relativo à cidadania;
VIII - ampla divulgação dos critérios para a sua concessão; e
IX - desvinculação de comprovações complexas e vexatórias de pobreza, que
estigmatizam os benefícios, os beneficiários e a política de assistência social.13

No corpo dessa legislação há ainda apontamentos que buscam orientar e caracterizar
as modalidades de BE (natalidade, funeral, vulnerabilidade temporária e calamidade pública)
no âmbito da assistência social, embora se reconheça que são provisões que devem ser
qualificadas pelos Conselhos de Assistência Social dos entes responsáveis em ofertá-los. No
entanto, essas orientações iniciais podem ser o fio condutor nesse processo de regulamentação
e reconhecimento. Essa legislação demarcou ainda, em seu Art. 2º, que “As provisões
relativas a programas, projetos, serviços e benefícios diretamente vinculados ao campo da
saúde, educação, integração nacional e das demais políticas setoriais não se incluem na
modalidade de benefícios eventuais da assistência social.”14 Essas construção e demarcação
de identidade da política de assistência social compõem o reconhecimento de se tratar de uma
área com atribuições específicas; outras provisões que não compõem seu campo de atenção
são incumbências que pertencem a outras políticas sociais.

13

BRASIL. Decreto nº 6.307, de 14 de Dezembro de 2007. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 dez. 2007.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6307.htm>. Acesso em:
20 abr. 2015.
14
Ibid.
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Por considerar que esses benefícios “[...] integram organicamente as garantias do
SUAS e que sua prestação deve atender ao princípio da integração à rede de serviços
socioassistenciais, com vistas ao atendimento das necessidades humanas básicas”15,
passaram a compor o Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferências
de Renda no âmbito do SUAS (Resolução CIT nº 07/2009), compreendendo que essa atenção
tem um papel a cumprir. O que reforça a defesa de que são provisões que precisam contar
com a certeza e prontidão do acesso.
Ainda em 2009 outro marco legal trouxe orientações padronizadas para nortear a
estrutura de funcionamento do Sistema Único. Trata-se da Resolução nº 109, a qual aprovava
a “Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais” que divide os serviços existentes por
níveis de complexidade, enquanto: serviços de proteção social básica, serviços de proteção
especial de média complexidade e serviços de proteção especial de alta complexidade.
Esse arranjo buscou organizar os serviços prestados pela assistência social,
enfatizando as seguranças sociais afiançadas na PNAS e os então programas destinados às
famílias: PAIF, como Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, cuja oferta se
daria nos CRAS, e o PAEFI, como Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a
Famílias ofertado junto ao CREAS.
O BE é identificado, portanto, como parte das orientações trazidas por esse
documento, o que reforça o seu papel dentro do SUAS. De modo específico, referencia-se o
“Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências”, no intuito
de garantir e promover “[...] apoio e proteção à população atingida por situações de
emergência e calamidade pública, com oferta de alojamentos provisórios, atenções e
provisões materiais, conforme as necessidades detectadas.”16 Ou seja, nenhum cidadão deve
ficar ao relento diante de um episódio atípico que acometa sua vida e a de seus familiares.
No ano seguinte, em 2010, a União, por meio do Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome (MDS) e do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS),
editou a Resolução nº 39, a qual dispõe sobre o processo de reordenamento do benefício
eventual no âmbito da política de assistência social em relação à política de saúde. Com base
nas legislações e referências da área, nas competências designadas ao CNAS e MDS, e
15

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Comissão Intergestora Tripartite (CIT).
Resolução CIT nº 07 de 10 de set. de 2009. Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e
Transferências de Renda no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), Brasília, DF.
Disponível em: <http://www.mds.gov.br/suas/noticias/protocolo_de_gestao_internet.pdf/view>. Acesso em: 20
abr. 2015, p. 8.
16
BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Resolução nº 109, de 11 de novembro de
2009. Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome, Brasília, DF, 2011, p. 41.
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acumulando ações no reordenando das provisões da assistência social, este documento
afirmava que ofertas da política de saúde não compõem o quadro de BE da assistência social.
Nesse sentido,
[...] não são provisões da política de assistência social os itens referentes a órteses e
próteses, tais como aparelhos ortopédicos, dentaduras, dentre outros; cadeiras de
roda, muletas, óculos e outros itens inerentes à área de saúde, integrantes do
conjunto de recursos de tecnologia assistiva ou ajudas técnicas, bem como
medicamentos, pagamento de exames médicos, apoio financeiro para tratamento de
saúde fora do município, transporte de doentes, leites e dietas de prescrição especial
e fraldas descartáveis para pessoas que têm necessidades de uso. 17

Essas provisões fizeram parte (e parecem que ainda fazem, conforme veremos no
decorrer deste trabalho) do histórico da assistência social, muito antes de seu reconhecimento
enquanto política pública.
Em 2011, com a aprovação da Lei nº 12.435, amplamente denominada de “Lei do
SUAS”, afirmou-se o compromisso público-estatal no aprimoramento da gestão e na
qualidade das ofertas da assistência social, de modo a ampliar o reconhecimento dessa área
enquanto política de Estado. Reconhecido em 2005, o SUAS vem buscando, desde então,
edificar, de modo unificado e integrado, suas competências e demandas, a partir da
descentralização e controle social das ações; autonomia e dever dos entes federados, a fim de
firmar um campo de proteção social que assegure os direitos de cidadania, com provisões
transparentes e acessíveis aos cidadãos.
Nesse sentido, é dada uma redação mais alargada ao BE no corpo dessa legislação,
reconhecendo e ampliando seu papel junto ao Sistema Único; são provisões que compõem as
incumbências da assistência social e no campo do direto asseguram proteção social.
Outro marco neste debate refere-se à Norma Operacional Básica (NOB-SUAS), que
foi reformulada e instituída em 2012 seguindo a trajetória da defesa de direitos, garantia à
proteção social e vigilância socioassistencial da assistência social.
O BE aparece como parte das seguranças afiançadas pelo SUAS, enquanto “[...] apoio
e auxílio: quando sob riscos circunstanciais, exige a oferta de auxílios em bens materiais e
em pecúnia, em caráter transitório [...] para as famílias, seus membros e indivíduos”18,
firmando-se os compromissos dos entes da federação na gestão, regulamentação e
17

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Conselho Nacional de Assistência Social.
Resolução nº 39, de 9 de Dezembro de 2010. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 16 dez. 2010. Disponível
em: <http://conselho.saude.gov.br/ultimas_noticias/2011/relatorio/resolucao_cnas_39.pdf>. Acesso em: 20 abr.
2015.
18
BRASIL. Conselho Nacional de Assistência Social. Resolução nº 33, de 12 de Dezembro de 2012. Diário
Oficial da União, Brasília, DF, 03 jan. 2013. Disponível em:
<file:///C:/Users/Gisele%20Bovolenta/Downloads/CNAS%202012%20%20033%20%2012.12.2012%20(2).pdf>.
Acesso em: 20 abr. 2015.
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financiamento desse benefício, reconhecendo sua presença enquanto objeto da vigilância
socioassistencial.19
A escolha deste tema tem estreita relação com meu exercício profissional. No início de
2006 atuei como assistente social junto à implantação do primeiro Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS) na cidade de Mogi Mirim, interior de São Paulo, localizada a
cerca de 150 km da capital paulista.
Várias demandas chegavam ao CRAS, seja diretamente como via “porta de entrada”
para acesso à política, seja pela rede do território ou ainda por demandas e processos
jurídicos. Observava-se nessa atuação a presença e referência quase cotidiana dos cidadãos
em busca de benefício eventual.
Merece destaque especial um processo judicial, que ocorreu ainda em Mogi Mirim,
que determinava que o então “Departamento de Promoção Social” – órgão gestor da política
de assistência social naquela cidade – deveria mensalmente pagar as contas de energia elétrica
de uma família, cuja criança fazia uso permanente de oxigênio para manter-se viva, realidade
que gerava um gasto financeiro declarado como de alto custo a ser mantido pela família,
conforme seus rendimentos. Esse processo foi prontamente acatado pela gestão municipal e
atendido com benefício eventual da assistência social.
De modo semelhante a muitos municípios, conforme os dados de realidade irão
mostrar no decorrer do trabalho, a maior demanda tratada como benefício eventual em Mogi
Mirim era por cestas básicas, fornecidas e entregues pelo órgão gestor e pelo CRAS, a partir
da seleção das famílias mais vulneráveis. O número disponível de atenção era sempre menor
que a demanda existente, o que exigia o uso de critérios seletivos a serem aplicados na
demanda existente.
As inquietações do exercício profissional e a necessidade de aprimorar a formação
levaram-me, em 2008, ainda na prefeitura de Mogi Mirim, a iniciar o Mestrado na PUC-SP, o
qual culminou na Dissertação de Mestrado Os benefícios eventuais e a gestão municipal
defendida em 2010, que permitiu uma primeira análise e compreensão deste objeto e que será
em alguns momentos referenciada neste estudo em razão das considerações produzidas e de
sua contribuição ao tema.
A vinda a São Paulo, em 2010, permitiu-me a vivência profissional de outra realidade,
cuja atuação profissional centrou-se junto ao CRAS Campo Limpo, zona sul da cidade, que na
19

Analisa-se haver um equívoco no Art. 12 desta Resolução ao elencar as responsabilidades que são comuns aos
entes da federação (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), atribuindo a todos, conforme o item 23 do
Art. 12, o dever de “[...] regulamentar os benefícios eventuais em consonância com as deliberações do CNAS”,
reconhecendo que esta não é uma incumbência destinada à União, conforme a LOAS.
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época respondia por três distritos: Vila Andrade, Capão Redondo e Campo Limpo. O choque
de realidade inicial cerceou grande parte das minhas intenções e expectativas profissionais, a
começar pelo reconhecimento quanto ao exíguo número de serviços socioassistenciais no
território de abrangência desse CRAS em face da demanda existente. Na metrópole paulistana
a assistência social mostrava-se “caótica”, dada sua desorganização e confusão, sendo gerida
de forma distante das referências legais e da garantia de direitos sociais.
Essa assertiva se confirmava ao observar a realidade municipal de São Paulo que, com
bolsões de miséria, áreas com altíssima vulnerabilidade social e o contraste explícito entre
riqueza e pobreza – como o aglomerado entre as áreas nobres do Morumbi e a segunda maior
favela de São Paulo, a comunidade de Paraisópolis, por exemplo – fazia da região do Campo
Limpo uma área de expressiva desproteção social, contando apenas com um serviço de
assistência social público estatal como referência para mais de 600 mil habitantes.
Esse cenário produzia no CRAS uma atenção limitada e restrita em suas provisões e fazia
ainda do trabalho cotidiano um desafio diário na garantia e acesso aos direitos sociais do cidadão.
A sensação era de uma prática que só conseguia atender emergência dada a insuficiência vinda de
recursos financeiros, profissionais, de infraestrutura, somada ao volume da demanda existente.
Em outros termos, parece que o profissional na ponta “escolhia” o mais miserável dentre os
miseráveis a receber uma atenção precária e insuficiente por parte do Estado.
Na cidade de São Paulo, o benefício eventual era (e é) uma demanda recorrente no
atendimento do CRAS, o qual já contava com legislação municipal desde 2009 (Portaria nº
44). No entanto, a incapacidade de acolher todas as solicitações criava, no trato desse
benefício, em especial da cesta básica por ser a mais solicitada, uma relação perversa e
desumana entre o profissional e o usuário, muito longe de uma relação cidadã, quando se
delegava ao profissional, ante a negligência e omissão do poder público, “escolher ou
selecionar” as situações de desproteções mais miseráveis a serem atendidas dentre tantas
apresentadas.
Com o início do Doutorado em Serviço Social na PUC-SP, em 2012, a permanência e
insistência no tema se deram ao reconhecê-lo ainda pouco presente nos debates acadêmicos e
profissionais e sem muitas referências. Havia a necessidade de ampliar o olhar sobre o BE.
Assim, a hipótese que norteou a construção desta pesquisa considera que o benefício
eventual, que compõe a proteção socioassistencial distributiva instituída em 1993 na LOAS,
tem seu estatuto de direito continuamente negado ao cidadão, uma vez que não possui
completude de regulamentação, além de haver ausência de monitoramento e violação de
responsabilidades dos entes federados por sua efetivação.
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Para mapear essa hipótese fui buscar as raízes desse benefício, tanto no campo da
assistência social como no da previdência social. Fazia-se necessário compreender os
elementos que compõem esse debate a partir de uma revisão bibliográfica, das legislações e
pesquisas sobre a matéria.
A reconstrução da memória desse benefício e os primeiros contatos com essa temática
mostravam uma atenção com estreita relação junto à política previdenciária. Isso foi
identificado na primeira pesquisa realizada em 2008 no site do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), cuja informação não existe mais;
também em Pereira, Nasser e Campos20; Pereira21; Paula22; além de panfletos e folderes que
divulgam e apresentam esse benefício.
No entanto, ao ampliar o olhar sobre esse campo de atenção identificam-se formas de
oferta anteriores a esse período, tanto por parte da política previdenciária como em outros
modos de organização, como, por exemplo, pelas sociedades mutuais e mesmo pela
assistência social, antes de seu estatuto de política pública, a partir da Legião Brasileira da
Assistência (LBA), Santas Casas, serviços públicos etc. Ou seja, o benefício eventual
assegurado na LOAS é parte das provisões antes atendidas pela política previdenciária, mas
também compreende ofertas que já eram atendidas pela assistência social aos cidadãos isentos
do seguro social.
A defesa dessa atenção no âmbito da assistência social parte da compreensão de que
esse benefício se construiu em contrapartida ao campo do benefício continuado, nominado de
Benefício de Prestação Continuada (BPC), o qual garante uma atenção contínua ao idoso
acima de 65 anos de idade e pessoa com alguma deficiência em qualquer idade, cuja renda per
capita seja inferior a ¼ do salário mínimo vigente. É um benefício continuado, mas não
vitalício, pois, de acordo com a lei, deve contar com revisão quanto a pertinência de sua
permanência a cada dois anos.
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PEREIRA, Potyara Amazoneida Pereira; NASSER, Ieda Rebelo; CAMPOS, Sônia Maria Arcos. Os percalços
dos Benefícios Eventuais regidos pela LOAS. Cadernos do Ceam. Núcleo de Estudos e Pesquisa em Política
Social, UnB, Brasília, ano 3, n. 11, p. 113-138, out. 2002.
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PEREIRA, Potyara Amazoneida Pereira. Panorama do Processo de Regulamentação e Operacionalização dos
Benefícios Eventuais Regidos pelas LOAS. Cadernos de Estudos Desenvolvimento Social em Debate. n. 12.
Brasília, DF: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Secretaria de Avaliação e Gestão da
Informação, p. 11-29, 2010.
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PAULA, Renato Francisco dos Santos. Benefícios Eventuais e Controle Social: Uma associação indissolúvel.
Cadernos de Estudos Desenvolvimento Social em Debate. n. 12. Brasília, DF: Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome; Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, p. 63-69, 2010.
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Junto à política de assistência social, o BPC passou a responder pela antiga Renda
Mensal Vitalícia (RMV)23, com perdas quanto à condição que a previdência lhe atribuía em
receber a décima terceira parcela e ser geradora de pensão aos dependentes dos beneficiários
em virtude de sua morte. Há aqui que ser ponderado também o fato do benefício continuado
poder ser dirigido a pessoa com deficiência na relação de integração entre benefício e serviço;
ele é um indicador de demanda de proteção especial de média complexidade, ou seja, o BE
era muito mais “inédito” na LOAS do que o BPC.
Os auxílios natalidade e funeral, por sua vez, foram alocados na categoria do benefício
eventual, compreendidos como uma atenção provisória, transitiva e temporária, somados a
outras condições de eventualidade, como em virtude de uma vulnerabilidade temporária ou
em face de uma calamidade pública.
Nessa linha de análise defende-se, portanto, que apenas parte das provisões eventuais
existentes no aparato previdenciário foi transferida para a assistência social, mais
precisamente a atenção isenta da perícia médica. Outras provisões existentes junto ao seguro
social ainda podem ser consideradas como eventuais, isto é, de caráter provisório e
temporário, como os auxílios, em virtude de doença do trabalhador, acidentes, reclusão e o
seguro desemprego, como substitutivos do salário ante o impedimento do trabalho,
amplamente regulamentados quanto aos seus requisitos, duração, replicação etc.
Esse conjunto de benefícios (eventual e continuado) faz parte do campo de proteção
social básica distributiva (ou não contributiva) que delega ao Estado o compromisso com sua
provisão; proteção social que não se limita à concessão de benefícios, mas que conta com essa
oferta na efetivação de uma atenção na perspectiva da totalidade, isto é, da proteção integral.
O BE, como parte do campo de proteção social, garante – ou deveria garantir – o
suporte necessário ao cidadão para enfrentar a situação transitiva vivenciada. Há de se
considerar, portanto, diferentes modos de benefícios no campo da proteção social, o que
suscitou uma investigação mais alargada que culminou no primeiro capítulo deste estudo.
A título de explanação, a Figura 1 mostra a compreensão de benefícios que norteou
este capítulo, bem como o estudo em geral.

23

A RMV foi instituída em 1974 aos cidadãos acima de 70 anos que não estavam vinculados ao sistema
previdenciário. Com o reconhecimento da LOAS em 1993, a RMV foi extinta e substituída pelo BPC.
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Figura 1
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A narrativa buscou identificar ao longo da história expressões de benefícios na
proteção social (contributiva e distributiva) das formas de benesse em contraponto ao estatuto
do direito, que aparece ora sob essa nomenclatura ora como auxílios. Aliás, logo de início,
buscou-se compreender as diferenças e semelhanças entre esses termos, procurando
identificar como eram utilizados em cada momento.
O estudo partiu das formas de atenção que eram dispensadas ao longo da história e que
poderiam ser antecessoras do benefício eventual, hoje, no âmbito da assistência social. Esta
investigação passou pelas expressões mais significativas existentes durante a Colônia, o
Império e a República, quando se identificou a esmola como o apoio mais recorrente e
dispensado aos pobres e miseráveis e um Estado que desde seus primórdios confere atenção
diferenciada a grupos específicos da sociedade.
Essa desproteção existente suscitou a formação do mutualismo no país, quando grupos
de pessoas se reuniam – em virtude de um Estado ausente e das condições espoliativas do
sistema capitalista – para prover as necessidades sociais não atendidas pela máquina pública.
Ao consultar o comportamento e funcionamento dessas agremiações é possível
reconhecer formas de atenção ao funeral e à maternidade. Aliás, garantir um enterro digno ao
associado era o meio pelo qual se reconhecia o morto, dispensando-lhe as honras necessárias.
Nesta pesquisa, o estudo sobre o funeral mostrou o papel que ele desempenhou ao
longo da história. As Santas Casas de Misericórdia referenciavam o sepultamento dos mortos
como uma das Quatorze Obras para o exercício da misericórdia. O enterro dentro das Igrejas,
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realizado até o século XIX, era um meio compreendido de salvação da alma com status e
hierarquia, uma vez que esses lugares eram privilegiados por serem sagrados.
Até o início do século XX foi possível identificar o Estado como sendo bastante
omisso no campo da proteção social, que se restringia a grupos específicos: servidores
públicos civis, militares e trabalhadores de autarquias públicas. Essa realidade começa
paulatinamente a mudar a partir da promulgação das primeiras legislações voltadas aos
trabalhadores da iniciativa privada. A partir de então, formas de atenção ao funeral e à
maternidade começam a se tornar mais efetivas e gradualmente vão sendo ampliadas e
reconhecidas.
Apesar dos avanços e reconhecimento de grupos de trabalhadores, a atenção não se
destinava a todos, o que criava um volume de indivíduos isentos do seguro social atendidos na
perspectiva da caridade, ajuda e benesse advindas de ações da sociedade e por vezes do
próprio Estado. Nesse campo foi observada a presença da Legião Brasileira de Assistência
(LBA), da própria Santa Casa, do plantão social dos serviços públicos, de entidade sociais,
das damas de caridade etc.
Outras expressões de benefícios também eram (e ainda são) concedidas ao cidadão.
Formas de transferência de recurso público para pessoa física ou jurídica, por exemplo, que
geram subsídio ou transferência também compõem essa análise, o que permite compreender
que essa trajetória se faz necessária no auxílio às análises subsequentes, tendo o BE como
objeto e centralidade da pesquisa.
Por fim, o primeiro capítulo deste trabalho apresenta o histórico do benefício eventual
defendendo e mostrando que existiam formas de atenção, que hoje compreendem o BE no
âmbito da LOAS, desde os tempos mais remotos, com raízes na previdência social e na
própria política de assistência social antes mesmo de seu reconhecimento como política
pública. Em outros termos, significa afirmar que o BE não nasce com a LOAS. Essa
legislação lhe atribui uma nomenclatura própria e específica que o reconhece no âmbito da
política de assistência social. Entretanto, as modalidades de atenção afiançadas nessa área,
como BE, são identificadas ao longo da história com características e condições específicas.
Na sequência, o segundo capítulo analisa o cenário do BE a partir de suas modalidades
afiançadas, cobertura e do processo de gestão, regulamentação e financiamento, tecendo
algumas considerações sobre as especificidades da cada uma das formas de BE e destacando a
necessidade de publicizar essas informações fomentando um movimento de pressão no
reconhecimento e na implementação desse benefício.
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A realidade apresentada mostra um Estado ausente e negligente no cumprimento de
suas funções, negando o acesso a um direito legitimamente assegurado. O percentual de
regulamentação em âmbito municipal e estadual em torno de 50%, segundo os Censos SUAS
mapeados, evidencia o tratamento marginal dispensado a esse campo de proteção social.
Essa omissão estatal também se confirma ao investigar a relação de cooperação
inexistente em São Paulo, entre a metrópole paulistana e o estado paulista, sendo esse o
cenário que construiu o terceiro e último capítulo deste estudo.
A reconstrução de memória acerca da formação do Estado brasileiro permitiu
identificar o modelo de federalismo adotado no Brasil, que prevê um pacto de cooperação e
integralidade entre as unidades do país, mostrando as permanências e mudanças construídas
e/ou existentes. É possível observar como tal cooperação se concretizaria tomando São Paulo
(cidade e estado) para análise empírica, a partir da política de assistência social e, de modo
específico, do BE, o qual em si já prevê uma relação de cogestão e cofinanciamento a partir
de regulamentação própria e específica.
Para construir este trabalho realizou-se uma revisão bibliográfica que buscou
reconhecer as contribuições existentes acerca do BE. Mesmo com o registro de alguns estudos
e pesquisas, trata-se de uma temática que requer ser fomentada e compor a arena de debates
dos espaços acadêmicos e profissionais.24
A consulta a legislações e documentos necessários à compreensão do objeto compôs o
campo analítico deste estudo, tendo a internet como uma importante ferramenta nessa
pesquisa, uma vez que grande parte das legislações consultadas e referenciadas encontra-se
disponível na rede.
Juntamente a todo arcabouço teórico, legal e documental, esta investigação contou
ainda com a pesquisa in loco realizada junto aos arquivos e/ou bibliotecas dos órgãos gestores
24

Os estudos encontrados que possuem o benefício eventual como temática central são os seguintes: TEIXEIRA,
Cássia de Freitas. A questão da não regulamentação dos benefícios eventuais da LOAS. Trabalho de
Conclusão de Curso (Graduação em Serviço Social) – Universidade de Brasília (UnB), Brasília, 2006.; SILVA,
Maria Lucia Martins. Benefícios Eventuais: Proteção Básica da Política de Assistência Social – Alternativas
para a Autonomia ou Subalternidade dos Sujeitos. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Serviço
Social) – Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, 2010.; ORILHANA, Edna Maria da
Silva. Potencialidades e Limites dos Benefícios Eventuais do SUAS. Monografia (Especialização em Gestão
Pública na Assistência Social) – Universidade Bandeirante de São Paulo, São Paulo, 2011.; RODRIGUES,
Cledioneide de Abreu. Benefícios Eventuais facultativos no CRAS Lajeado/SP: um desafio para a política de
assistência social. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão Pública na Assistência Social) –
Universidade Bandeirante de São Paulo, São Paulo, 2012.; SOUZA, Leidiane de. Avaliação dos Benefícios
Eventuais: a Política de Assistência Social em Garopaba. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em
Serviço Social) – Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, 2013.; NÉLSIS, Camila M.
(Org.). Levantamento Estadual dos Benefícios Eventuais. Secretaria de Estado da Assistência Social Trabalho
e Habitação de Santa Catarina, [2012]. Disponível em:
<http://www.sst.sc.gov.br/arquivos/id_submenu/362/levantamento_estadual_dos_beneficios_eventuais_final.pdf>.
Acesso em: 30 jul. 2015.
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de assistência social do município e do estado paulista, da PUC-SP e da Biblioteca Nacional
no Rio de Janeiro.
Passar boa parte do dia na Biblioteca Nacional permitiu registrar algumas informações
consideradas relevantes que serão apresentadas ao longo do trabalho. As limitações impostas
quanto ao uso de aparelhos eletrônicos e as exigências no acesso ao acervo tornaram a
pesquisa um exercício árduo, fazendo manualmente o registro do material consultado.
No acervo da PUC-SP foi realizado o mapeamento de todos os Trabalhos de
Conclusão de Curso (TCC) da década de 1940 a 1960 da antiga escola de Serviço Social de
São Paulo, buscando identificar, entre eles, formas de atenção por meio de benefícios e
auxílios dispensados ao longo da história. Todo o material encontrado e considerado relevante
para este estudo foi fotografado em consulta local.
Esse mesmo exercício de buscar o material necessário à pesquisa também aconteceu
junto aos órgãos gestores municipal e estadual de São Paulo. No caso do município paulista, a
visita ocorreu junto ao Espaço Público do Aprender Social (Espaso); no estado, o material
encontrava-se na Biblioteca da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (SEDS). Do
mesmo modo, todo o material encontrado e considerado relevante para o estudo foi
fotografado e documentado.
Além disso, as informações consideradas importantes e necessárias que não foram
localizadas e/ou não se encontram publicizadas foram obtidas pela Lei de Acesso à
Informação e serão apresentadas ao longo da pesquisa.
Os dados de realidade apresentados, os quais mostram o cenário do BE no Brasil,
foram obtidos junto à consulta ao banco de dados de todos os Censos SUAS 25, ao Relatório
sobre o Levantamento Nacional de Benefícios Eventuais realizado em 200926, a minha
Dissertação de Mestrado, aos Planos de Assistência Social de São Paulo.
No âmbito da assistência social, a compreensão aqui defendida sobre o BE é de que se
trata de uma forma de proteção social ao cidadão e à família para enfrentar eventualidades do

25

Realizado anualmente desde 2007 e regulamentado pelo Decreto nº 7.334 de 19 de outubro de 2010, o Censo
SUAS é uma ferramenta importante na coleta de dados fornecida, via formulário eletrônico, pelos gestores e
conselhos de assistência social no sentido de avaliar, aprimorar e monitorar o Sistema Único de Assistência Social
(SUAS) quanto às pactuações efetuadas e à execução da política entre os entes federativos. No caso do BE, há
questões sobre essa temática junto ao Censo SUAS desde 2009. Como as questões não são as mesmas em todos os
monitoramentos realizados, haverá ao longo desta pesquisa, vários recortes de tempo, os quais se deram conforme a
pergunta abordada.
26
Em 2009, o MDS e o CNAS realizaram uma pesquisa nacional sobre a implementação do BE, da qual resultou o
documento “Relatório sobre o Levantamento Nacional dos Benefícios Eventuais”. Nela, buscou-se mapear a
situação nacional desse benefício; houve a participação de 75% dos municípios brasileiros (4.174). A 1ª Pesquisa
Nacional sobre esta temática foi realizada em 2004, na ocasião participaram 626 municípios de 11 estados
brasileiros.
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cotidiano que podem incidir na vida de qualquer indivíduo, independentemente de sua renda.
Essa compreensão alicerça o estudo de BE que percorre toda esta pesquisa. Por consequência,
considera-se que:
- a ocorrência de uma desproteção social leva a uma vulnerabilidade temporária que requer
apoio e proteção;
- o caráter eventual deve proceder da ocorrência do fato e não da orientação do Estado;
- no âmbito da assistência social, o reconhecimento ao acesso do BE pelo cidadão conferiu ao
Estado o dever e a responsabilidade de se fazer presente em sua vida em virtude de episódios
atípicos, ocasionais e excepcionais ocorridos em seu cotidiano;
- a ocorrência inusual gera, por vezes, uma vulnerabilidade temporária na vida do indivíduo e
de sua família, que pode contribuir para alterar ou comprometer sua dinâmica familiar;
- a resposta do BE precisa ser rápida, imediata e precisa em face das vicissitudes do cotidiano;
- no caso do BE, esta não é uma atenção continuada e permanente;
- a provisão de BE é uma incumbência que deve ser assumida e compartilhada entre
municípios e estados federados por meio da regulamentação, gestão e financiamento;
- é coerente que a operação do BE esteja no âmbito municipal em função da ocorrência das
desproteções no cotidiano e pelo reconhecimento das diversidades locais, o que é um avanço;
- a regulamentação do BE, ao ficar fragmentada em cada município, pode se tornar objeto de
interesse de grupos do governo e não de defesa dos direitos do cidadão, daí a importância de
um acompanhamento pela Comissão Intergestora Bipartite (CIB);
- por reconhecer o BE no campo do direito social, os entes federados envolvidos nesta
provisão devem qualificar seu campo de ofertas a partir de sua realidade no âmbito das
seguranças sociais da assistência social;
- no campo do direito, defende-se que o BE deva ser acionado a partir da necessidade de
proteção social do cidadão, não pela renda que usufrui e que o torna um consumidor;
- no caso do auxílio-funeral, este é um apoio à família e não um suporte à burocracia do
sepultamento ou do enterro;
- enterrar o morto é um dever municipal que deve ser assegurado a todos os cidadãos e,
portanto, não é algo privativo da assistência social;
- no caso do auxílio-natalidade, este é um apoio à família do bebê, preservando o cuidado e a
proteção necessários nesse momento da vida;
- violações de direitos permanentes não podem ser acionadas como calamidades públicas e
vulnerabilidades temporárias;
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- a alimentação é considerada um direito humano, conforme prevê a Lei de Segurança
Alimentar e Nutricional (Lei nº 11.346/2006) e a Política Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional (Lei nº 7.272/2010);
- cesta básica, no âmbito da assistência social, deve ter um caráter eventual, provisório,
temporário, como numa calamidade pública, por exemplo;
- se a alimentação é um direito humano, não pode e nem deve passar por avaliações,
averiguações de necessidade ou ter critérios de acesso;
- garantir a alimentação prevê ações articuladas e integradas, a partir de um Sistema Nacional
de Segurança Alimentar (SISAN); Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional
(CONSEA); Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN); Plano
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PLANSAN); rede de equipamentos para
operacionalizar as ações, como os Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitárias; e pelos
Equipamentos de Abastecimento e Combate ao Desperdício de Alimentos: Unidades de
Distribuição da Agricultura Familiar e Bancos de Alimentos;
- a cesta básica não pode ser compreendida como a resposta do Estado (quando existente) às
várias demandas existentes;
- há um jogo de empurra entre os entes federados, com atribuições desequilibradas, cuja maior
delas centra-se nos municípios;
- identifica a necessidade de se revisar o Pacto Federativo, dando mais clareza, concretude e
transparência às atribuições dispensadas aos estados federados.
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CAPÍTULO 1

BENEFÍCIOS DE PROTEÇÃO SOCIAL: DAS EXPRESSÕES INICIAIS
AO BENEFÍCIO EVENTUAL DA LOAS
O presente capítulo tem por perspectiva identificar relações institucionais voltadas
para a proteção por meio de benefícios, identificando as diferentes formas e sentidos
atribuídos a essa atenção. O desenvolvimento da análise recupera as formas mais expressivas
de provisão reconhecidas como ajuda e caridade, bem como suas transformações ao longo da
história que permitiram assegurá-las no campo dos direitos.
Propõe-se, ainda, identificar outras expressões de benefícios destinados às pessoas
físicas e jurídicas na forma de subsídios ou de transferência. Nesse sentido, é redundante
afirmar que existe uma relação de proximidade entre benefício e proteção social na sociedade
do capital, traduzido enquanto capacidade de consumo, que permite inclusive salvaguardar a
vida e a dignidade humana.
Inicialmente, recupera-se a etimologia do termo benefício e sua relação com auxílio. A
escolha dessa terminologia se discute na aplicação que receberam na trajetória de proteção
social no Brasil. A partir disso, caminha-se ao longo da história investigando a presença de
benefícios e o caráter que lhes era atribuído.
A questão central deste capítulo é identificar as expressões de benefícios dispensados
ao longo do tempo e as necessidades existentes para sua concessão, mostrando que tais formas
de atenção antecedem o benefício eventual (BE) afiançado na Lei Orgânica da Assistência
Social (LOAS), exposto ao final por meio da apresentação de seu histórico.
Nesta trajetória é possível atribuir a três elementos históricos um maior destaque: a
Igreja, e com ela a religiosidade, o Estado, mais próximo de grupos e demandas específicas, e
o trabalho formal, que assegurou atenção restrita e privilegiada de proteção pública.
Essa reconstrução histórica contou com textos e análises de vários autores e
especialistas, dentre eles: Aldaíza Sposati27, Celso Barroso Leite28, Maria Luiza Mestriner29,

27

Assistente Social, mestre e doutora em Serviço Social. Professora titular do Programa de Pós-Graduação em
Serviço Social da PUC-SP, coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Seguridade e Assistência Social
(NEPSAS) e do Centro de Estudos das Desigualdades Socioterritoriais (CEDEST). Foi Secretária de Assistência
Social da cidade de São Paulo na gestão Marta Suplicy (2002-2004) e vereadora na mesma cidade por três
mandatos consecutivos (1993-2004). Pesquisadora e autora de várias obras com ênfase em assistência social,
gestão pública, gestão municipal, gestão social.
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Glauco Carneiro30, Tânia Regina de Luca31, Claudio H. M. Batalha32, James Malloy33,
Potyara A. P. Pereira34, além de documentos e legislações acerca da temática analisada.

1.1 A presença dos benefícios na proteção social brasileira: concepção e aplicação35

A compreensão de proteção social se aproxima da ideia de condições de subsistência
efetivada por meio de um “[...] conjunto de medidas de caráter social destinado a atender a
certas necessidades dos individuais [...].”36 Ou ainda, como acrescenta Sposati:
[...] supõe antes de mais nada tomar a defesa de algo, impedir sua destruição, sua
alteração. Nesse sentido a ideia de proteção contém um caráter preservacionista –
não da precariedade, mas da vida – supõe apoio, guarda, socorro e amparo. Este
sentido preservacionista é que exige tanto as noções de segurança social como de
direitos sociais.37

Sposati ainda analisa a confusão que por vezes se faz entre amparo e proteção, em
parte porque a própria Constituição Federal de 1988 faz uso de ambos os termos. Compreende
28

Advogado e ex-ministro da Previdência Social (1967). Exerceu a função de Diretor de Departamento Nacional
de Previdência Social e foi contratado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) para estruturar o
Sistema de Previdência Social em Angola. Autor de obras com ênfase em previdência social e proteção social.
29
Assistente social, mestre e doutora em Serviço Social pela PUC-SP. Pesquisadora do Instituto de Estudos
Especiais IEE/PUC-SP e autora de várias obras com ênfase em política de atenção à criança e ao adolescente e
política de assistência social.
30
Jornalista e escritor. Autor de várias obras sobre a história do Brasil.
31
Historiadora, mestre e doutora em História Social pela USP. É professora Livre Docente em História do Brasil
Republicano da UNESP. Pesquisadora e autora de várias obras, com ênfase em História do Brasil República,
atuando principalmente nos seguintes temas: Historiografia, História Social da Cultura, História da Imprensa,
História dos Intelectuais, construção dos discursos em torno da nação e do nacionalismo.
32
Historiador, mestre em História pela UFF e doutor em História pela Université de Paris I (PanthéonSorbonne). Professor do Departamento de História da Unicamp, onde também integra o Centro de Pesquisa em
História Social da Cultura – CECULT/IFCH e autor de várias obras, com ênfase em História do Brasil
República, História Moderna e Contemporânea, particularmente no campo da História Social do Trabalho, com
pesquisas voltadas para os seguintes temas: movimento operário, mutualismo, sindicalismo e socialismo no
Brasil e na França nos séculos XIX e XX.
33
Cientista político, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de Pittsburgo (EUA).
Publicou livros sobre a América Latina.
34
Assistente Social, bacharel em direito, mestre e doutora em sociologia pela UnB e pós-doutora em Política
Social pela Universidade de Manchester (Grã Bretanha). Professora do Programa de Pós-Graduação em Política
Social da UnB e pesquisadora do NEPPOS/CEAM/UnB e do CNPq. Autora de várias obras, com ênfase em
política social, necessidades humanas, questão social e direitos de cidadania.
35
Em minha Dissertação de Mestrado fiz uma aproximação inicial sobre a concessão de auxílios e benefícios
desde suas formas mais remotas. Nessa análise busca-se identificar a presença dos auxílios e benefícios na
história do Brasil, no âmbito da proteção social contributiva, não contributiva (distributiva) e demais expressões
existentes e/ou conferidas pelo Estado Brasileiro.
36
LEITE, Celso Barroso. A proteção social no Brasil. 2. ed. São Paulo: LTR, 1978, p. 20.
37
SPOSATI, Aldaíza. O modelo brasileiro de proteção social não contributiva: concepções fundantes.
[Brasília, 2009], p. 6. Paper formulado para a Escola Nacional de Administração Pública com o objetivo de
subsidiar conceitualmente cursos de capacitação de
gestores públicos. Disponível em:
<http://www.ceprosom.sp.gov.br/portal/wp-content/uploads/2015/05/TEXTO-ALDAIZA-1.pdf>. Acesso em: 8
set. 2015.
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que amparo também prevê proteção, mas apresenta um sentido mais próximo de escora,
arrimo, auxílio ou ajuda, supõe ainda, refúgio, abrigo, resguardo, buscando impedir o
adensamento de uma dada situação.
A noção de amparo indica um estancamento da condição de deterioração e a noção
de proteção indica, por sua vez, o impedimento de que ocorra a destruição. Diríamos
que a proteção é mais vigilante por isso mais preservacionista, pró-ativa
desenvolvendo ações para que alguma destruição não venha a ocorrer, enquanto
amparo já ocorre a partir de um risco.38

Formas de amparo e proteção são identificadas na história do Brasil e transitaram
desde o escopo de ajuda e caridade até o estatuto dos direitos. Enquanto um dever estatal, é
possível reconhecer esquemas de proteção – ora mais ampliados, ora mais restritos –
dispensados por um conjunto de provisões, expressos de vários modos, dentre eles, na forma
de benefícios.
Essa atenção orienta a investigação deste capítulo, buscando reconhecer sua presença e
o papel que assumiu ao longo do tempo enquanto meio de amparo e proteção. É possível
demarcar, de início, que na forma predominante de auxílios prevaleceu até o século XX mais
próxima a ideia de amparo, ampliando seu escopo na forma de proteção a partir da introdução
das primeiras legislações voltadas para o trabalho, ainda que se identifique e reconheça,
anterior a esse período, a atenção privilegiada a grupos específicos, como os servidores
públicos civis, militares e trabalhadores de empresas estatais.
Do latim beneficium, a etimologia do termo lhe atribui a compreensão de “Benfeitoria,
favor de quem tira proveito.”39 É derivado de “bene + fácere” traduzido como “[...] fazer o
bem.”40 No campo jurídico sua concepção relaciona-se ao status de direito “[...] auxílio legal,
em dinheiro, a que faz jus, em face de determinadas circunstâncias, o segurado da
Previdência Social.”41
Interessante notar que benefício traz o sentido de que alguém “tira proveito” de algo,
de alguém ou de outro que não é igualmente beneficiado. Esse sentido, porém, retira a
perspectiva de acesso universal. Assim, benefício não seria uma condição similar, mas uma
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SPOSATI, 2009, op. cit., p. 7.
BUENO, Francisco da Silveira. Grande dicionário etimológico – prosódico da língua portuguesa. v. 2.
Saraiva: São Paulo, 1963, p. 502. O autor faleceu em 1989 e era cronista, poeta, jornalista, lexicógrafo, filólogo,
ensaísta e tradutor brasileiro.
40
Ibid.
41
SIDOU, J. M. Othon. Dicionário jurídico: Academia Brasileira de Letras Jurídicas. 4. ed. Rio de Janeiro:
Forense Universitária, 1997, p. 94. O autor foi presidente da Academia Brasileira de Letras Jurídicas. Doutor em
Direito pela Faculdade de Direito do Recife (UFPE) e Advogado. Foi também professor nos cursos de pósgraduação da Faculdade Nacional de Direito (UFRJ).
39
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deferência a mim e não a outros. Parece, portanto, incluir escolhas e conhecimento ou
esperteza de quem é o beneficiário.
Os auxílios, por sua vez, também derivam do latim – auxilium – e sua etimologia o
relaciona a ideia de “Socorro, ajuda, assistência, proteção, amparo [...]”42, também
compreendido como “[...] cooperação que se presta a pessoas ou entidades, segundo suas
necessidades, por um período determinado ou durante uma emergência.”43
É comum observar o uso de ambas as terminologias ao longo da história, embora
pareça haver uma predominância dos auxílios como forma de atenção, sendo o uso do termo
benefício referido às benfeitorias do trabalho. São termos que transitam na história da
proteção social brasileira e prevalecem até os dias atuais, assegurando uma forma de subsídio
de um a outro, compreendido e aplicado de vários modos, como um apoio, um privilégio, um
direito etc.
Atribui-se a benefícios algo menos ocasional, parece mais próximo da ideia de
proteção de atenção contínua, ao passo que os auxílios possuem um sentido mais eventual,
efêmero e esporádico, compreendidos como um amparo imediato. Expressões como “eu sou
auxiliado” e “eu sou beneficiário” parecem ter conotações distintas; no primeiro caso, se
assemelha ao reconhecimento de uma fragilidade, o que não necessariamente ocorre no
segundo.
Essa aproximação de sentido permite identificar o caráter dado à atenção dispensada
ao indivíduo: se algo mais contínuo ou mais alinhado a ideia de provisão imediata; formas de
atenção que vão percorrer desde o caráter de ajuda, caridade, até o estatuto dos direitos,
compondo o campo de proteção social brasileira.
O Quadro 1 faz uma síntese das principais atenções na forma de auxílios e benefícios
dispensadas na história do país que serão expostas ao longo deste capítulo.
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BUENO, op. cit., v.1, p. 447.
FERREIRA, Francisco de Paula. Dicionário do bem-estar social: com um glossário inglês-português das
palavras dicionarizadas. São Paulo: Cortez, 1982, p. 51.
43
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Quadro 1
Síntese das principais expressões de benefícios pela “Linha do Tempo”
COLÔNIA
1543 – Início das Santas Casas de
Misericórdia

IMPÉRIO
1919 – Regulação das
obrigações resultantes dos
acidentes no trabalho.

REPÚBLICA
1890 – Criação do Montepio obrigatório
dos empregados da Fazenda e a Caixa de
Socorros em cada estrada de ferro do
1795 – Plano de Beneficência dos
Império
órfãos e viúvas dos Oficiais da
1823 – Montepio Militar dos
1891 – CF – Aposentadoria para
Marinha
Oficiais do Exército
funcionários públicos
1892 – Aposentadoria por invalidez e a
1808 – Institui-se o Montepio para a
1835 – Montepio Geral da
pensão por morte aos operários do
guarda pessoal de D. João VI
Economia (servidores do
Arsenal da Marinha
Estado)
1911 – Criação da Caixa de Pensão dos
operários da Casa da Moeda
Primeira metade do séc. XIX – 1912 – Caixa de Pensões e Empréstimos
Mutualismo
para o pessoal das Capatazias da
Alfândega do Rio de Janeiro
1872 – Conferências de São
1923 – Promulgação da Lei Eloy Chaves
Vicente de Paulo
A partir de 1926 – Extensão da Lei Eloy
Chaves a outras empresas
1888 – Aposentadoria para os
1931 – Extensão do Regime da Lei Eloy
funcionários dos Correios
Chaves aos empregados dos demais
serviços públicos concedidos ou
1889 – Criação do Fundo de
explorados pelo Poder Público
Pensões do Pessoal das Oficinas 1932 – Os trabalhadores das empresas de
de Imprensa Nacional i
mineração foram incluídos no Regime
da Lei Eloy Chaves
1933 – Criação e expansão dos IAPs
1942 – Instituição da LBA
1954 – Instituição do Regulamento
Geral dos IAPs
1960 – Promulgação da LOPS
1963 – Instituição do Salário Família
1966 – Criação do INPS
1974 – Criação da RMV
1988 – Promulgação da Constituição
Federal
1990 – Criação do INSS
1991 – Criação do Auxílio Reclusão
1993 – LOAS
1995 – Instituição do Programa
Comunidade Solidária
2002 – Instituição do Programa Fome
Zero
2004 – Promulgação da PNAS
2005 – Instituição do SUAS
i
– A criação desse Fundo data do final do período imperial. Criado pelo Decreto nº 10.269, de 20 de julho de 1889.

No percurso desse debate a esmola é reconhecida como o modo mais antigo de amparo
ao indivíduo, existente desde os tempos coloniais até hoje. Nos primórdios do Brasil pertencia
ao rei de Portugal o papel de designar esmoleres a fim de recolher espórtulas aos mais
necessitados pelas regras da Igreja Católica. As várias expressões de ajuda inspiradas nessa
prática prestavam auxílio aos miseráveis, permitindo a eles acesso ao mínimo necessário para
sobrevivência, como alimentos, roupas, medicamentos etc.
A benemerência se expressou em todos os níveis e foi alvo de inúmeras
regulamentações. A nobreza criou o “esmoler” para recolher o benefício e os
“vinteneiros” para verificar a necessidade; a Igreja criou os diáconos, que visitavam
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os assistidos e mediam suas necessidades; as misericórdias coletavam esmolas para
ajudar principalmente os órfãos e se constituíram na primeira forma organizada de
assistência no Brasil; os “bodos” foram também uma forma de acesso dos pobres a
alimentos distribuídos pela Igreja.44

Em face da inexistência de ações protetivas, o exercício da esmola se tornava cada vez
mais presente no país e se comportava como um esteio nas situações de miséria e pobreza,
sendo uma prática realizada em Portugal desde a Idade Média. No Brasil, o rei designava uma
pessoa para cuidar e controlar a esmola por todo o reino.
Tal prática era regulada também pelo governo da capitania. Em 14-8-1771, o
Morgado de Mateus estabeleceu que cada povoamento deveria ter um livro de
esmolas, com os termos de abertura e fechamento realizados pela Câmara
Municipal. Contudo, esta não poderia se intrometer no uso de tais recursos, tal
medida cabendo a um “diretor” diretamente ligado ao governador 45.

Ao pensar um benefício era preciso ter receita, mas também ter critérios de acesso e
distribuição dessas ofertas, as quais eram organizadas por alguém diretamente ligado ao
governador da capitania.
As Irmandades das Santas Casas de Misericórdia, instituídas por volta de 1498 em
Portugal e fixadas no Brasil ainda no período colonial (1543)46, tinham um papel específico
na atenção à pobreza. Orientadas por ações caritativas, angariavam donativos dos mais ricos e
prestavam atenção aos mais pobres. Os “homens-bons” – ou homens ricos, como também
eram conhecidos – compunham as Irmandades e buscavam, como meio de salvar suas almas,
praticar o bem e a compaixão, perante a situação de pobreza instalada.
O pensamento que orientava essa conduta centrava-se no entendimento de que o rico,
por ter nascido nesta condição, já era um privilegiado de Deus, e que para alcançar o “Reino
dos Céus” precisaria, durante a vida, exercer a compaixão e a misericórdia ante os não
privilegiados de Deus, ou seja, perante os pobres.
“A esmola foi a instituição primeira, ao se falar na assistência social colonial. Ela era
a forma dos mais ricos exercitarem a caridade e ‘ascenderem ao reino dos céus’.”47 Essa
prática permitia aos ricos vivenciarem a “paz de consciência” e acomodava a alma cristã em
que uns são ricos e outros são pobres; uns são bondosos e ajudam o próximo e outros são
humildes e se deixam ajudar pelos “homens bons”. Mas vale ressaltar que nem sempre a
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esmola era dada diretamente ao indivíduo; era comum o exercício de ofertá-la na Igreja ou nas
Santas Casas e esses mediarem sua concessão aos necessitados, os quais, muitas vezes,
contavam com esse auxílio como meio de sobrevivência.
Assim, a Santa Casa era o lugar da prática da misericórdia. Local onde se
desempenhava o compromisso vindo de Lisboa que estabelecia as Quatorze Obras de
Misericórdia, sendo sete Espirituais e sete Corporais, as quais estavam em sintonia com os
ensinamentos de São Tomás de Aquino.

Quadro 2
As 14 Obras de Misericórdia
OBRAS DE MISERICÓRDIA
OBRAS ESPIRITUAIS

OBRAS CORPORAIS

1. Ensinar aos simples
2. Dar bons conselhos
3. Castigar com caridade aos que erram
4. Consolar os tristes
5. Sofrer as injúrias com paciência
6. Perdoar a quem errou
7. Rogar a Deus pelos vivos e pelos mortos

1. Curar os enfermos
2. Remir os cativos e visitar os presos
3. Vestir os nus
4. Dar de comer aos famintos
5. Dar de beber aos sedentos
6. Dar pousada aos peregrinos
7. Sepultar os mortos

Interessante notar que muitos elementos das Obras Corporais podem se aproximar de
um conteúdo do benefício eventual: sepultar os mortos, como auxílio-funeral; dar pousada aos
peregrinos, como segurança de acolhida; vestir os nus e dar de comer aos famintos, como
auxílio-natalidade. Atenções identificadas aqui como formas supostamente primitivas de
benefício eventual, ainda que não seja sob essa nomenclatura.
Essas 14 Obras orientavam a prática da misericórdia ensinando aos “homens bons” o
exercício da caridade em virtude de sua condição privilegiada. No entanto, nem todos os
indivíduos em situação de pobreza eram dignos de receber a compaixão dispensada pelos
“homens bons”. Era preciso merecer a ajuda, o que, via de regra, se direcionava “[...] aos
brancos, cristãos, filhos de casamentos considerados legítimos, ou seja, oficializados pela
Igreja.”48
A própria prática da mendicância também sofria suas restrições, isto é, nem todos
eram considerados aptos a mendigar.
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O doente ou portador de alguma deficiência física, o velho, a criança órfã e as viúvas
eram pobres reconhecidamente aptos a sobreviver da caridade. Eram amparados
pelos fiéis e de certa maneira protegidos pelas autoridades que lhes concediam
licenças para mendigar em determinados pontos da cidade. 49

O ócio era reconhecido como um privilégio da nobreza, os demais deveriam trabalhar.
Limitar a prática da mendicância era compreendido como uma forma de controle da preguiça,
vadiagem e do reconhecimento aos “falsos mendigos”. Os próprios Asilos da Mendicidade
cumpriam o papel de recolher os mendigos que perambulavam pelas ruas, como meio de
manter esse controle sobre a pobreza, sendo, por outro lado, mais uma estratégia de “tirar o
pobre de vista”.
As esmolas ofertadas, portanto, não eram acessíveis a todos, era necessária ainda a
condição de “ser livre” (homem ou mulher) para pleitear os donativos. Os escravos, por
exemplo, por serem considerados de responsabilidade de seus donos, não eram contemplados
com as benesses das Irmandades, limitadas em suas ações. Além disso, era feita uma seleção
dos casos a serem atendidos, com critérios construídos pelos “homens bons”, além do fato de
a oferta concedida ser dada apenas uma vez ou em intervalos esparsos.
Considerada, portanto, a primeira e mais duradoura instituição de amparo social, as
Santas Casas seguiam o compromisso cristão das Irmandades lisboetas ao “[...] dar pão aos
famintos, roupa aos esfarrapados, teto aos sem lar, consolação aos presos, resgate aos
cativos, remédios aos enfermos, perdão aos condenados, educação aos órfãos, criação aos
enjeitados e sepultura cristã aos justiçados [...].”50
Os auxílios concedidos cumpriam, na verdade, um duplo papel: aliviar o sofrimento
dos mais espoliados e atribuir status e privilégios políticos a quem os concediam e
participavam das Irmandades, além de exaltar as qualidades pessoais dos mais afortunados,
principalmente em ocasiões de maior impacto, como eram, por exemplo, os funerais, as festas
e procissões.
A morte, em especial, era um momento de grande exaltação dos sentimentos de
piedade. Diante do desejo de salvação da alma, ricos e até remediados buscavam, de
acordo com suas forças financeiras, incluir pedintes entre os beneficiários de seus
legados pios quando redigiam testamentos. Em troca das esmolas, os benfeitores
pediam que os indigentes os acompanhassem até a sepultura e rezassem pela
salvação das suas almas pecadoras.51
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As Irmandades de Misericórdias vão surgindo paulatinamente em várias partes do
Brasil, de modo que em dois séculos eram 230 unidades em todo território nacional. “Ganha
conteúdo oficial, portanto, a informação de José de Anchieta, datada de 1584, acerca da
existência de Casas de Misericórdia em todas as capitanias do Brasil.”52
Por serem um acalento ao sofrimento mais aparente, as esmolas não resolviam o
problema da pobreza, não chegavam a vários lugares nem mesmo estava ao alcance de todos.
“A miséria era aceita como um fatalismo, o que provocava uma certa estagnação nas
práticas da Irmandade de Misericórdia.”53 Outras formas de auxílios ainda permaneciam
mais próximas do indivíduo e eram oriundas das relações familiares, vicinais, sociais e de
compadrio, pois ainda não havia por parte do Estado um tratamento técnico ou instrumentos
legais no trato da pobreza; esta permanecia às margens das ações estatais, cujo papel pontual e
limitado amenizava seu impacto.
A caridade cristã, vertente inicial das Irmandades, amparava os pobres e indigentes a
partir da superação do natural egoísmo humano dos mais ricos por meio de boas obras,
compreendidas como a “chave para entrar no céu”. Era um exercício in loco dos ensinamentos
cristãos – “ama-te teu próximo como a ti mesmo” – reconhecendo o homem como imagem e
semelhança de Deus.
[...] foi o Cristianismo que deu as bases ideológicas e criou formas institucionais
para o exercício da caridade, sendo a Civilização Ocidental a primeira e única a
conceituar uma obrigação social e política no sentido de obrigação de Estado. Isso
não quer dizer que a História não registre passagens de assistência social e médica
na Antiguidade. [...]. O hospital tem sua origem em época muito anterior à cristã. A
palavra vem de raiz latina (hospitalis) e quer dizer hóspedes, porque antigamente,
nessas casas de assistência, eram recebidos peregrinos, pobres e enfermos [...].54

Ou seja, foi com o “Cristianismo que se impulsionou e desvendou novos horizontes
aos serviços de assistência.”55 A figura do hospital, onde se amparava os necessitados,
representava a “[...] cura do corpo e a complacência para os males da alma.”56
Ao longo do tempo, os compromissos dessas Irmandades se ampliaram no campo
assistencial e terapêutico, incorporando novas formas de auxílio às diversas expressões da
miséria, como o amparo às crianças abandonadas, com a instituição da “Roda” 57, e aos
hansenianos, com um ação higiênico-assistencial.
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O papel de destaque atribuído a essas Irmandades se refere ao seu caráter inicial muito
mais vinculado à função assistencial do que terapêutica, firmando-se como um auxílio aos
pobres perante a doença, o abandono e a morte. Nesse sentido, como afirma Sposati58, havia
pouca diferença entre o hospital e o albergue. Além dos enfermos, era comum o abrigamento
de crianças e velhos abandonados ou marginalizados bem como de pessoas excluídas do
convívio social, cujas ações perduraram até o final do século XIX.
Além disso, Carneiro também destaca o papel político na implantação dessas
Irmandades no país, tomando junto à compaixão pela miséria alheia e como “[...] a força
motriz de uma instituição oficial de Portugal – a confraria que mobilizava as forças dos
particulares, e lhes concedia regalias, para que tomassem a si o dever da assistência social,
que o Estado não tinha meios de fazer.”59
Outro aspecto relevante foi o de que as Santas Casas se instalaram no Brasil muito
antes do próprio Estado brasileiro, instituído por meio da Constituição Imperial de 25 de
março de 1824. Suas obras precedem as atividades estatais no campo da assistência social e
da saúde no país, sendo até os dias atuais um esteio à pobreza existente.
O exercício da ajuda aos pobres e miseráveis prevaleceu por séculos na história do
país como o auxílio mais ordinário perante as limitações cotidianas. Sua prática, exercida por
meio das várias instituições religiosas – Irmandades, Obras Sociais, “Damas de Caridade”,
Asilos de Mendicidade – e mesmo pelas primeiras formas de organização do Estado, expressa
formas de benefícios que hoje se orientam pela ótica do direito no âmbito da proteção social.
Essa atenção é compreendida, do ponto de vista econômico, como “[...] o acesso a
algo fora das relações de mercado, isto é, desmercantilizado ou desmercadorizado.”60, que se
orienta pelo prisma da universalidade, não restrito a condição de pobreza ou de consumo.
As Sociedades de São Vicente de Paulo também se destinavam à prática da caridade.
A partir dos ensinamentos de Cristo, a Igreja buscava aliviar a miséria espiritual e material
daqueles em situação de penúria. Espalhando-se pelo mundo todo, no Brasil iniciou suas
obras a partir de 1872; os vicentinos estão presentes até os dias atuais como apoio à pobreza e
à miséria, possuindo mais de 20 mil conferências em todo o país.
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La Sociedad de San Vicente de Paul surgió en Francia por iniciativa de Ozanam y se
extendió en diversos países [...]: su principal objeto es la visita de los pobres. Ella se
compone de jóvenes cristianos, que querendo consagrar algunas horas por semana a
haver el bien, se distribuyen entre si las familias más desgraciadas, les llevan
socorros de pan, carne, leña; protegen y vigilan a los niños, colocan los aprendices,
procuran empleo y trabajo a los adultos, y se hacen agentes intermediarios entre las
familias que visitan y todos los médios que la caridad prepara para los pobres.61

Outra forma de auxílio com relevante impacto social refere-se às organizações
coletivas dos trabalhadores diante das condições espoliativas do trabalho, tituladas de
mutualismo (ou sistemas de socorro mútuo). A formação das primeiras sociedades de socorro
(ajuda) mútuo(a) – mutualismo –, iniciadas em meados do século XIX, buscava garantir
algum tipo de proteção social perante a ausência do Estado e dada as condições precárias
vividas pelos trabalhadores em razão da exploração do sistema capitalista. Era um alento que
socorria as pessoas em virtude dos baixos salários e diante de despesas extras, como
casamento, aniversários, lazer, nascimento dos filhos, batizados, doenças, morte etc. Por meio
de contribuições mensais, em sua maioria não compulsórias, as mutuais apoiavam seus sócios
em face das situações adversas; apesar da diversidade de agremiações (mutuais de operários,
de empresas, órgãos públicos, negros, migrantes, imigrantes – portugueses, italianos,
espanhóis, entre outros), o caráter assistencial orientava suas ações.
Instituídas antes do sistema previdenciário brasileiro, permitia aos seus sócios o sonho
do futuro assegurado, como pontuou a historiadora Tânia Regina de Luca:
O elo de união entre as sociedades de socorros mútuos residia no caráter
previdenciário das mesmas. Quase que unanimemente elas tomavam a si a
incumbência de cuidar da saúde dos sócios, garantir seu sustento quando
impossibilitado de trabalhar, zelar pala família daqueles que faleciam, encarregar-se
do funeral dos membros. Propunham-se ainda a assistir juridicamente os sócios e
prestar seu auxílio aos que fossem presos. Preocupavam-se com a educação dos
sócios e de seus filhos, e possibilitavam oportunidades de lazer patrocinando festas,
bailes e piqueniques.62

Embora o Estado fornecesse gratuitamente os serviços funerários aos pobres, a maioria
das mutuais ocupava-se de fazer o funeral de seus sócios, apoiadas na concepção cultural do
trabalhador ser enterrado preferencialmente com seus recursos e condignamente, demarcando
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certa distância com o tratamento dado ao indigente. Nesse sentido, o auxílio-funeral
compunha o “[...] leque de ‘serviços mínimos’ [...]”63 ofertados pelas mutuais. E no
desdobramento de suas ações, era comum as associações também prestarem algum tipo de
auxílio às viúvas e filhos dos entes falecidos, como meio de guarida e cuidado face ao óbito
do arrimo da família.
Dos vários auxílios ofertados pelas mutuais, observa-se que a preocupação com o
funeral era bastante difundida e presente nas inúmeras associações existentes, havendo,
inclusive, mutuais exclusivamente fundadas para essa finalidade: “A Sociedade de Socorros
Urgentes tem por fim especial fazer à sua custa os funerais de seus associados fornecendo às
respectivas famílias os indispensáveis confortos morais e materiais em tais casos.”64 –
também a “Sociedade Beneficente a Última Homenagem” era especializadas em prestar
assistência funerária aos sócios. Além disso, o cuidado e o trato com a morte pareciam
evidenciar os méritos a serem atribuídos ao ente falecido: “Algumas entidades despendiam no
enterro do sócio quantias proporcionais à graduação do mesmo no quadro social.”65
O apoio junto às despesas extras fazia parte do universo das associações. Casamento,
aniversários, nascimento de filhos e batizados eram episódios pouco acessíveis à maioria dos
assalariados se não fossem por intermédio das mutuais, embora prevalecesse a prestação de
auxílios de cunho previdenciário: “[...] auxílio a doentes, funeral, tratamento médico,
medicamentos, amparo a viúvas, tratamento hospitalar, auxílio a presos, criação de
bibliotecas, instrução e auxílios a inválidos [...].”66
Vale ressaltar ainda que as diversas agremiações existentes eram muito díspares uma
das outras, o que permite considerar que cada qual dava um destaque específico aos episódios
e adversidades da vida. Seu caráter assistencial não se confundia com as funções das
associações sindicais; Mutualismo e Sindicalismo tinham em sua gênese finalidades
específicas, embora houvesse registro de mutuais que uniam ajuda-mútua e a preocupação
com as condições de trabalho e também sindicatos que prestavam alguma forma de auxílio.
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De outra parte, é fundamental frisar que o mutualismo não deu origem nem se
confunde com o sindicalismo. Em primeiro lugar, as associações de socorros mútuos
não eram organizações exclusivamente operárias, nelas poderiam ser encontrados
membros de diversas camadas sociais, assim como os mais diversos tipos de
profissionais (médicos, funcionários públicos, engenheiros, alfaiates, motoristas,
tipógrafos, entre outros). Muitas não se organizavam em torno de setores de
produção e sim por etnias, credos religiosos ou bairros. Algumas impunham
restrições de ordem política, moral e religiosa ao ingresso do associado.67

Não era incumbência das mutuais, em grande parte, opor-se aos abusos do capital,
embora algumas demarcassem seu posicionamento político acerca do cenário nacional
apoiando, inclusive, certos candidatos políticos; outras agremiações firmadas na resistência
operária cumpriam esse papel de modo mais enfático. As sociedades de socorro mútuo eram,
portanto, voltadas ao exercício da solidariedade, ora na manutenção de sua identidade cultural
e religiosa, ora como apoio diante das adversidades da vida e de um Estado ausente.
Nesse sentido, esse tipo de organização associativa era muito mais voltado para a luta
pela sobrevivência do que para a construção de uma consciência política em si, embora as
sociedades de socorro mútuo tenham contribuído para a organização da classe operária.
Os primeiros anos do século XX viram o surgimento de um novo tipo de
organização operária, as sociedades de resistência, criadas para exercer funções
eminentemente sindicais: lutar por melhores salários, pela diminuição da jornada de
trabalho e por condições de trabalho mais dignas. Essas organizações pareciam
contrapor-se às sociedades de socorros mútuos existentes voltadas para o auxílio de
seus associados em caso de desemprego, doença, invalidez, etc. 68

Outras formas de organização conviviam em sociedade com as agremiações existentes
e também cumpriam um papel expressivo na concessão de auxílios a grupos específicos,
como as entidades filantrópicas, os Montepios (fundos de seguro financiados pelo governo),
os grêmios recreativos etc. A proeminência das sociedades de socorro mútuo se deve ao seu
montante e variedade de formas, demarcando a resistência construída pelos trabalhadores em
virtude das precárias condições vivenciadas e a opressão do sistema capitalista.
Seu crescimento e expansão levou o Estado, ainda durante o Império, a criar meios de
conhecer e controlar suas ações. No âmbito legal, a Lei nº 1.083, de 22 de agosto de 1860
(modificada e regulamentada em seguida pelos decretos nº 2.686 e nº 2.711), trazia as
providências necessária sobre os Bancos de emissão, meio circulante e diversas companhias e
sociedades, buscando instituir alguns procedimentos que iriam orientar as associações a serem
fundadas. A partir de então, as atas das reuniões e os estatutos das futuras associações
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passariam a ser de reconhecimento do Estado, o qual emitiria um parecer sobre seu
funcionamento, princípio que vigora até os dias atuais.
Essas legislações mostram, na verdade, a relação vertical construída entre Estado e
sociedade na busca pelo controle das formas de organização da classe trabalhadora. Em outros
termos, antes de 1860 as mutuais não eram objeto de normas e leis, sua formação era livre;
isso se alterou a partir desse período, quando o Estado passou a exercer o controle sob sua
organização e instituição.
Até o início do século XX a pobreza ainda é vista e tratada como alvo de caridade. A
partir das leis de proteção ao trabalhador, representadas no Brasil principalmente após as
primeiras legislações trabalhistas e sua consolidação em 1943 pela Consolidação das Leis
Trabalhistas (CLT), observa-se o reconhecimento e a expansão de um sistema de proteção
social, ainda que restrito ao trabalhador formal do meio urbano, mas destinado a transferir
renda e apoiar os indivíduos ante os riscos sociais cotidianos, agravados pelo
desenvolvimento da própria sociedade.
Esta investigação, vale ressaltar, volta-se para a identificação de formas de atenção por
benefícios, para além do reconhecimento dos direitos do trabalho, ainda que haja uma relação
entre ambos.
O Decreto nº 4.682, de 24 de janeiro de 1923, que ficou nacionalmente conhecido
como Lei Eloy Chaves, inicia uma atenção mais alargada junto aos trabalhadores da iniciativa
privada, com vínculo formal de trabalho. No entanto, os esquemas protetores financiados pelo
governo já existiam desde o período colonial, mas restringiam-se ao setor público:
funcionários civis, militares e empregados de empresas estatais. É a Carta de 1891 que alude,
pela primeira vez, a expressão “aposentadoria” para funcionários públicos, sendo custeada
integralmente pelo Estado.
A Lei Eloy Chaves centrava-se em salvaguardar atenção em face da ausência de
condições de trabalho em virtude de doença, aposentadoria (por velhice ou invalidez) ou
pensão em caso de morte do provedor. Seus benefícios eram bem específicos e não se
reconheciam outras formas de provisão.
Os trabalhadores de empresas ferroviárias foram os primeiros beneficiários a
usufruírem desse esquema de proteção social, muito embora já se garantisse desde 1890 a
aposentadoria aos empregados da Estrada de Ferro Central do Brasil, por meio do Decreto nº
406, conforme Art. 73, sendo posteriormente estendida aos demais ferroviários da República.
Assim, o início do século XX demarca o começo de um sistema de proteção social que
primeiramente atendeu aos trabalhadores de categorias consideradas estratégicas pelo Estado
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ante o desenvolvimento econômico do país, e gradualmente foi se expandindo e agregando
outras categorias profissionais no âmbito do seguro social.
Percorrer essa trajetória é importante no sentido de identificar, junto ao seguro social,
as formas de atenção que precederam e ajudaram a compor o atual benefício eventual que
atualmente se encontra no âmbito da política de assistência social, sendo esse compreendido
pelo auxílio-natalidade, auxílio-funeral, atenção para vulnerabilidade temporária e calamidade
pública.
O Quadro 3 traz a síntese das formas de atenção pela política previdenciária que se
aproximam do objeto analisado nesta pesquisa.

Quadro 3
Síntese das legislações referentes à atenção à maternidade e ao funeral pelo seguro social da iniciativa
privada
ANO
24/01/1923

LEGISLAÇÃO
Decreto nº 4.682 – Cria em
cada uma das empresas de ferro
existentes no país uma Caixa
de Aposentadoria e Pensões
para os respectivos
empregados. (Lei Eloy Chaves)

20/12/1926

Decreto nº 5.109 – Estende o
regime do Decreto legislativo
n. 4.682, de 24 de janeiro de
1923, a outras empresas.

29/06/1933

Decreto nº 22.872 – Cria o
Instituto de Aposentadoria e
Pensões dos Marítimos, regula
o seu funcionamento e dá
outras providencias.

22/05/1934

Decreto nº 24.273 – Cria o
1nstituto de Aposentadoria e
Pensões dos Comerciários,
dispõe sobre o seu,
funcLionamento e dá outras
providências.

12/09/1934

Decreto nº 54 – Aprova o
regulamento do Instituto de
Aposentadoria e Pensões dos
Bancários (IAPB).

ARTIGO (S)
Art. 9º Os empregados ferroviários [...] terão direito:
1º - a socorros médicos em casos de doença em sua pessoa ou pessoa
de sua família, que habite sob o mesmo teto e sob a mesma
economia;
2º - a medicamentos obtidos por preço especial determinado pelo
Conselho de Administração;
3º - aposentadoria;
4º - a pensão para seus herdeiros em caso de morte.
Art. 29. No caso de falecimento do associado aposentado, ou do
ativo que contar mais de cinco anos de serviços efetivos nas estradas
de ferro do país, terão direito os seus herdeiros, de acordo com a
ordem de sucessão constante [...], de requerer a pensão e proveito de
socorros médicos, de que trata esta lei.
Parágrafo único. Por falecimento de qualquer empregado ativo ou
aposentado que não deixar herdeiros, a Caixa poderá despender até á
quantia de 250$ para o enterro.
Art. 54. § 2° Se o associado falecido, aposentado ou ativo, não deixar
herdeiros ou beneficiários, as despesas de funeral serão custeadas
pelo Instituto.
§ 3° Havendo herdeiros ou beneficiários, o Instituto poderá adiantar
imediatamente, por conta da pensão ou do pecúlio, até o máximo de
300$ (trezentos mil réis) para despesas de funeral.
Art. 1º. [...] conceder os seus associados os seguintes benefícios:
aposentadoria; pensão aos herdeiros, auxílio-maternidade.
§ 1º Além dos benefícios previstos neste artigo terão os associados
do Instituto serviços de assistência médica, cirúrgica e hospitalar,
subordinados a contribuição própria o regulamentação especial,
enquanto não houver legislação relativa a essa forma de assistência
social.
Art. 64. O Instituto assegurará ás associadas ativas o auxíliomaternidade, consistente na percepção da metade de seus
vencimentos, de acordo com a média dos últimos seis meses, nas
quatro semanas anteriores e nas quatro posteriores ao parto, períodos
esses que poderão ser aumentados de duas semanas cada um, em
casos excepcionais, comprovados por atestado médico. [...]
Art. 82. Falecendo o associado, sem deixar beneficiários inscritos, as
despesas de funeral, até 500$00 (quinhentos mil réis), serão
custeadas pelo Instituto.
Parágrafo único. Havendo beneficiários inscritos, o Instituto lhe
adiantará, imediatamente, por conta da pensão, até ao máximo de
500$000 (quinhentos mil réis), para as despesas de funeral.
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31/12/1936

19/06/1939

26/08/1938

Lei nº 367 – Cria o Instituto de
Aposentadoria e Pensões dos
Industriários Subordinados ao
Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio.
Decreto-lei nº 1.355 –
Reorganiza o Instituto de
Aposentadoria e Pensão da
Estiva.
Decreto-lei nº 651 – Altera a
organização da Caixa de
Aposentadoria e Pensões dos
Trabalhadores em Trapiches e
Armazéns passando a
denominar-se Instituto de
Aposentadoria e Pensões dos
empregados em transportes e
cargas

09/04/1940

Decreto-Lei nº 5.493 – Aprova
o novo Regulamento do
Instituto de Aposentadoria e
Pensão dos Comerciários

01/05/1954

Decreto nº 35.448 – Expede o
Regulamento Geral dos
Institutos de Aposentadoria e
Pensões.

26/08/1960

Lei nº 3.807 – Dispõe sobre a
Lei Orgânica da Previdência
Social (LOPS).

Art. 7º. Paragrafo Único: assistência médica, cirúrgica e hospitalar,
auxilio para maternidade, pecúlio, auxilio para funeral, sujeitos
ou não a contribuição suplementar.

Art. 9º O Instituto concederá a seus segurados mediante ou não,
contribuição suplementar, conforme dispuser o regulamento do
presente decreto-lei, pecúlio, fiança, auxílio-natalidade e auxíliofuneral.
Art. 5º. O instituto concederá os seguintes benefícios aos seus
associados:
a) aposentadoria por velhice ou invalidez;
b) pensão aos beneficiários dos associados ativos, ou aposentados,
que falecerem;
c) auxílio-funeral.
Parágrafo único. Além dos benefícios a que este artigo se refere,
outros poderão ser concedidos, nos termos do regulamento [...]
inclusive assistência médica cirúrgica e hospitalar, auxílio para
maternidade, auxílio-enfermidade e pecúlio sujeitos, ou não, a
contribuição suplementar.
Art. 114. O Instituto cobrirá os riscos de doença, invalidez, velhice e
morte dos seus segurados, realizando em seu favor:
a) seguro-doença;
b) seguro-invalidez;
c) seguro-velhice;
d) seguro por morte.
Art. 115. Atendendo, ainda, às finalidades colimadas, o Instituto
concederá:
a) auxílio-natalidade;
b) auxílio-funeral;
c) pecúlio.
Art. 20. As prestações asseguradas pelos Institutos consistem em
benefícios ou serviços e são as que se seguem:
I – Quanto aos segurados:
a) auxílio-doença;
b) aposentadoria por invalidez;
c) aposentadoria por velhice;
d) aposentadoria ordinária;
e) auxílio-maternidade;
f) auxílio-funeral [...]
Art. 30. O auxílio-maternidade garantirá à segurada gestante ou ao
segurado, pelo parto de sua esposa não segurada, após a realização de
12 (doze) contribuições mensais, uma quantia, paga de uma só vez,
igual ao salário mínimo vigente na sede de trabalho do segurado.
Art. 31. A pensão garantirá aos dependentes do segurado, aposentado
ou não, que falecer após haver realizado 12 (doze) contribuições
mensais [...].
Art. 38. O auxílio-funeral garantirá a quem custear o funeral do
segurado a indenização das despesas comprovadamente feitas para
esse fim, até o valor do salário mínimo de adulto vigente na
localidade onde se realizar o enterramento.
Art. 33. O auxílio-natalidade garantirá à segurada gestante, ou ao
segurado pelo parto de sua esposa não segurada ou de pessoa
designada [...], desde que inscrita esta pelo menos 300 (trezentos)
dias antes do parto, após a realização de 12 (doze) contribuições
mensais, uma quantia, paga de uma só vez igual ao salário mínimo
vigente na sede do trabalho do segurado.
Parágrafo único. Quando não houver possibilidade de prestação de
assistência médica à gestante, o auxílio-natalidade consistirá numa
quantia, em dinheiro, igual ao dobro da estabilidade neste artigo.
Art. 44. O auxílio-funeral garantirá aos dependentes do segurado
falecido uma importância em dinheiro igual ao dobro do saláriomínimo de adulto, vigente na localidade onde se realizar o
enterramento.
Parágrafo único. Quando não houver dependentes, serão indenizadas
ao executor do funeral as despesas feitas para esse fim e devidamente
comprovadas, até o máximo previsto neste artigo.
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21/11/1966

Decreto-Lei nº 66 – Altera
disposições da Lei nº 3.607, de
26 de agosto de 1960 (LOPS).

08/06/1973

Lei nº 5.890 – Altera a
legislação de previdência social
e dá outras previdências.

10/12/1980

Lei nº 6.887 – Altera a
legislação da Previdência
Social Urbana e dá outras
providências.

24/07/1991

Lei nº 8.213 – Dispõe sobre os
Planos de Benefícios da
Previdência Social.

Art. 33. O auxílio-natalidade garantirá, após a realização de 12
(doze) contribuições mensais, à segurada gestante, ou ao segurado,
pelo parto de sua esposa não segurada, ou de pessoa designada [...],
desde que inscrita esta pelo menos 300 (trezentos) dias antes do
parto, uma quantia, paga de uma só vez, igual ao salário-mínimo
vigente na localidade de trabalho do segurado. Parágrafo único. É
obrigatória, independentemente do cumprimento do prazo de
carência, a assistência à maternidade, na forma permitida pelas
condições da localidade em que a gestante residir.
Art. 44. O auxílio-funeral, cuja importância não excederá de duas
vezes o salário-mínimo da sede do trabalho do segurado, será devido
ao executor do funeral.
Parágrafo único. Se o executor for dependente do segurado, receberá
o máximo previsto no artigo.
Art. 33. O auxilio-natalidade garantirá, após a realização de doze
(12) contribuições mensais, à segurada gestante, ou ao segurado, pelo
parto de sua esposa ou companheira não segurada, ou de pessoa
designada [...] desde que inscrita pelo menos 300 (trezentos) dias
antes do parto, uma quantia, paga de uma só vez, igual ao saláriomínimo vigente na localidade de trabalho do segurado.
Parágrafo único. É obrigatória, independentemente do cumprimento
do prazo de carência, a assistência à maternidade, na forma permitida
pelas condições da localidade em que a gestante residir.
Art. 57. [...]
§ 1º Não será permitida ao segurado a percepção conjunta de: [...]
c) auxílio-natalidade quando o pai e a mãe forem segurados.
Art. 64. [...]
§ 2º Independem de carência: [...]
II - a concessão de auxílio-funeral e a assistência médica,
farmacêutica e odontológica.
Art. 5º. [...] § 4º Aquele que ingressar no regime da Previdência
Social Urbana após completar 60 (sessenta) anos de idade terá direito
somente ao pecúlio [...], ao salário-família, à renda mensal vitalícia e
aos serviços, sendo devido, também, o auxílio-funeral.
Art. 57. [...] 1º Em relação aos benefícios de que trata a Previdência
Social Urbana, não será permitida a percepção conjunta, salvo direito
adquirido, de: a) auxílios-natalidade, quando o pai e a mãe forem
segurados [...]
Art. 140. O auxílio-natalidade será devido, após 12 (doze)
contribuições mensais, ressalvado o disposto no § 1º, à segurada
gestante ou ao segurado pelo parto de sua esposa ou companheira não
segurada, com remuneração mensal igual ou inferior a Cr$ 51.000,00
(cinqüenta e um mil cruzeiros). [...]
§ 2º O auxílio-natalidade consistirá no pagamento de uma parcela
única no valor de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros). [...] § 6º O
pagamento do auxílio-natalidade ficará sob a responsabilidade da
Previdência Social até que entre em vigor lei que disponha sobre os
benefícios e serviços da Assistência Social. [...]
Art. 141. Por morte do segurado, com rendimento mensal igual ou
inferior a Cr$ 51.000,00 (cinqüenta e um mil cruzeiros), será devido
auxílio-funeral, ao executor do funeral, em valor não excedente a
Cr$ 17.000,00 (dezessete mil cruzeiros).
§ 1º O executor dependente do segurado receberá o valor máximo
previsto.
§ 2º O pagamento do auxílio-funeral ficará sob a responsabilidade da
Previdência Social até que entre em vigor lei que disponha sobre os
benefícios e serviços da Assistência Social.

O Quadro 3 permite observar de modo específico o momento em que aparecem formas
de atenção voltadas ao funeral e a maternidade ou natalidade, as quais supostamente
precedem os auxílios natalidade e funeral, que foram incorporados junto à política de
assistência social em 1993.
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Na Lei Eloy Chaves, de 1923, não há referência à natalidade e ao funeral. Somente em
sua extensão a outras empresas (marítimas e portuárias), em 1926, é que se observa o
alargamento do campo de benefícios atendidos no âmbito das Caixas e se identifica uma
primeira forma de atenção voltada ao funeral no âmbito do seguro social, ainda que não seja
sob essa nomenclatura. Uma atenção que assegurava um mínimo de dignidade no momento
da morte.
Interessante registrar essa preocupação em vincular proteção social com a honra do
enterro e os cuidados do funeral, hoje uma atenção inexistente no âmbito da previdência
social voltada à iniciativa privada, que, mais próximo da relação com o óbito, garante a
pensão por morte aos dependentes do cidadão morto vinculado ao seguro social.
Outras formas de atenção, não restritas apenas às modalidades expressas na Lei Eloy
Chaves, estenderam o campo de benefícios dispensados pelas Caixas que iam sendo
formadas, ainda que restritas a grupos privilegiados pelo Estado. Oliveira e Teixeira avaliam
as características dessa amplitude nos seguintes pontos:
a)
b)
c)
d)

união de serviços aos benefícios pecuniários;
liberabilidade na definição dos beneficiários destes serviços;
extensão dos benefícios pecuniários para além das aposentadorias e pensões;
liberabilidade na definição de “aposentado”, ou seja, nos critérios para
concessão deste benefício. 69

Esses pontos, sem dúvida, começaram a alargar o campo de atenção. Não há dúvidas
de que após a Lei Eloy Chaves houve uma guinada no campo dos benefícios, passando
inclusive a reconhecer atenção em pecúnia.
Em 1923 as Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAPs) possuíam natureza civil e eram
privadas, seu colegiado era composto por membros das empresas, não havendo interferência
direta por parte do Estado em sua gestão. Isto se manteve em 1926, quando o Conselho
Nacional do Trabalho tornou-se a instância estatal responsável pelas Caixas. Sua manutenção
e seu financiamento permaneceram centrados na contribuição direta do trabalhador (3% do
salário), das empresas (1% da renda bruta) e dos consumidores dos serviços ferroviários, a
partir de taxas e impostos (1,5% sobre o valor da tarifa). Ou seja, não havia, naquele
momento, a participação direta da União na sustentação do sistema previdenciário, os custos
69
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recaiam sobre toda a sociedade, que pagava a “cota parte” a partir da venda das passagens.
Somente com a Constituição de 1934 é que se passou a referenciar a contribuição “tríplice” ou
“tripartite”, em partes iguais, contando com a participação direta da União em seu
financiamento, quando se considera efetivamente a adoção do sistema bismarckiano de
proteção social.
As CAPs (organizações autônomas sob supervisão do governo) foram criadas com
fundo específico para cada companhia ferroviária do país, trazendo consigo seus respectivos
princípios administrativos sobre os quadros de benefícios. Possuíam uma relação estreita com
o vínculo do trabalho formal e com grupos específicos de trabalhadores. Seu caráter
contributivo não abrangia a todos os cidadãos, o que demarcava uma divisão entre segurados
e não segurados, com garantias e atenções distintas por parte do próprio Estado.
No auge do exercício das mutuais, Luca acrescenta que as CAPs contribuíram para o
declínio e a redução das agremiações por empresa.
O início do declínio das sociedades de socorros mútuos de empresa pode ser
vinculado à promulgação da Lei Eloy Chaves, em 1923. As Caixas de
Aposentadoria e Pensões (CAPs) instituídas pela lei destinavam-se, inicialmente aos
ferroviários. Entretanto a ideia de criar fundos de pensões nas estradas de ferro não
era nova. A nível federal havia o Decreto nº 221 de 26/2/1890, regulamentado pelo
Decreto nº 406 de 17/5/1890, que concedeu aos empregados da Estrada de Ferro
Central do Brasil o direito de aposentadoria, e no âmbito do Estado de São Paulo a
Lei nº 1.784 de 31/12/1920, regulamentada pelo Decreto nº 3.400 de 10/10/1921,
que autorizava o Executivo a criar um fundo de pensão em benefício dos
empregados das estradas de ferro pertencentes ao Estado, mediante a aplicação anual
de no máximo 2% da renda líquida da estrada. A Lei nº 4.682 de 24/01/1923,
inovou, em primeiro lugar, no que respeita à sua abrangência pois todas as ferrovias
do país teriam que organizar suas CAPs.70

O país começa a construir e consolidar um sistema de proteção social contributivo, O
país começa a construir e consolidar um sistema de proteção social contributivo, baseado no
seguro social e destinado ao setor privado, que, embora limitado no início, vai gradualmente
reconhecendo grupos de trabalhadores até se tornar universal com a Constituição Federal de
1988. Vale ressaltar que os grupos de trabalhadores reconhecidos pelo Estado, sendo os
primeiros a se beneficiarem de um sistema de proteção social contributivo, eram aqueles
importantes para o desenvolvimento do país e mais bem organizados politicamente. “Antes de
1923, entretanto, estes esquemas se restringiam ao setor público: militares, funcionários civis
e empregados de empresas estatais.”71
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Nesse sentido, Malloy72 traz uma contribuição em sua análise que reforça a
identificação de prioridades e privilégios a grupos diferenciados:
[...] a proteção social no setor privado baseou-se, desde o início, em critérios legais e
administrativos diferentes daqueles dos servidores civis e dos militares. Por
exemplo, receber o conjunto de benefícios era, para os servidores civis e para os
militares, um direito adquirido com a função, e deles não se exigiam contribuições,
ao passo que, para fazer jus aos seus benefícios, os empregados do setor privado e os
servidores paraestatais deviam contribuir com uma porcentagem dos seus proventos.

Essa predileção a grupos específicos permite compreender a constituição de proteção
diferenciada no âmbito estatal: para uns mais alargada, para outros mais restrita. Isso também
ocorreu a grupos que exerciam certa pressão na máquina pública reivindicando proteção
social estatal.
Não à toa, as primeiras Caixas foram destinadas aos trabalhadores mais bem
organizados, “[...] é mais do que simples coincidência que a Lei Eloy Chaves e suas
variações de 1926 tenham trazido proteção social às três categorias de trabalhadores mais
bem organizadas: ferroviários, estivadores e marítimos [...]”73, ocupações essenciais para a
manutenção do capital agroexportador vinculado ao desenvolvimento econômico do país.
Além disso, seu caráter de transferidor de renda atribuía os maiores benefícios aos cidadãos
mais bem remunerados, isto é, as CAPs não cumpriam um papel de redistribuir renda, mas,
sim, de preservar o status quo, que atendia aos anseios de uma elite preocupada com seu bemestar e interesses, ao manter e controlar determinados setores da sociedade dos infortúnios da
vida ou incapacidades de trabalho, o que construiu desde o início para um sistema de proteção
social desigual e estratificado.
Em 1928 a Lei Eloy Chaves estendeu-se aos trabalhadores dos serviços telegráficos e
radiotelegráficos, por meio da Lei nº 5.485, restrita às provisões de aposentadoria e pensão. O
número de Caixas foi ampliado a partir da década de 1930, sendo que algumas delas foram
fundidas, formando os primeiros Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPs), agregados por
categoria profissional. Primeiramente foram os marítimos (1933), depois os comerciários e
bancários (1934), em seguida ocorreu a fusão das Caixas dos industriários (1936) e dos
trabalhadores de transporte e carga (1938).74
A assistência médica era uma preocupação dos segurados, tanto é que o primeiro
instituto criado, em 1933, o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos (IAPM),
72
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recolocou a assistência médica e hospitalar no rol de benefícios assegurados aos vinculados
do sistema em vigor.
Ainda que dentro das possibilidades atuariais dos Institutos da época, esta investigação
permitiu identificar que desde os primórdios do sistema havia formas de atenção à
maternidade e ao funeral no âmbito do seguro social. No primeiro Instituto formado (IAPM)
aparece a preocupação em assegurar à família do associado a restituição com as despesas do
funeral. No caso de não haver herdeiros do trabalhador, as despesas gastas com o funeral eram
todas custeadas pelo Instituto (cf. Quadro 3).
Interessante identificar o cuidado na hora da morte destinado para grupos
privilegiados. No percurso da história encontram-se registros de que os sepultamentos
realizados tinham estreita relação com a classe social do indivíduo. Os mais abastados eram
enterrados dentro das Igrejas Católicas. Aos mais pobres, a “última morada” se encontrava em
espaços descobertos, lugares de fronteiras ou ao lado das Igrejas. Outros templos possuíam
seus pequenos cemitérios contíguos.
Até o início do século XIX era comum as Igrejas e as Irmandades arcarem com os
custos do enterro de pobres e indigentes, o que fazia parte, no caso das Irmandades, das sete
obras corporais previstas no compromisso das Obras de Misericórdia.
Em 1934, por meio do Instituto dos Comerciários, criado em 22 de maio, se identifica
pela primeira vez a atenção voltada à maternidade junto aos trabalhadores da iniciativa
privada. Fazia parte do rol de benefícios assegurados pelo IAPC a aposentadoria (por
invalidez ou velhice), a pensão aos herdeiros e o auxílio-maternidade. A partir desse
momento, as mulheres, vinculadas ao IAPC, e os dependentes de associados passaram a
contar com um valor em dinheiro para auxiliar nos cuidados e despesas extras requeridos pela
parturiente e ao recém-nascido.
No âmbito do seguro social da iniciativa privada é a primeira vez que se identifica essa
forma de provisão. Ainda que restrita a um grupo específico, é possível considerar que esse
reconhecimento foi um grande avanço na medida em que se institui uma forma de proteção e
cuidado com o início da vida e mostra que gradualmente outros benefícios iam sendo
incorporados aos Institutos, alargando seu campo de atenção.
Em 1940 o IAPC, ao ser reorganizado, passou a incorporar um leque maior de
benefícios, dentre eles o auxílio-natalidade, já sob essa denominação, e o auxílio-funeral,
conquistas supostamente vinculadas à conjuntura da época, dada as precárias condições de
trabalho e a pressão que alguns grupos mais bem organizados politicamente conseguiam
realizar. O Instituto dos Bancários, também criado em 1934, garantia, dentre seus benefícios,
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o auxílio-maternidade e uma forma de atenção ao funeral – ainda que não fosse sob essa
nomenclatura, provia um valor monetário que custeava parte de suas despesas.
Com a criação do IAPI (Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários), em
1936, a prioridade centrou-se na concessão de aposentadoria, auxílios pecuniários e pensões,
assegurando em segundo plano outras formas de benefícios, dentre os quais as assistências
médica, cirúrgica, hospitalar, o auxílio à maternidade, ao funeral, sujeitos, ou não, a
contribuição complementar. Essas outras formas de benefício, então, aguardavam
regulamentação do Ministério do Trabalho.
Ao investigar esse histórico, foram localizadas as “fichas” que eram preenchidas para
solicitação dos auxílios maternidade e funeral junto ao IAPI. Esse registro consta no Trabalho
de Conclusão de Curso de Ferraz, de 1956, conforme se observa:

Figura 2
Ficha do IAPI para auxílio-funeral

Fonte: FERRAZ, Conceição Aparecida de Castro. O Serviço Social e os Benefícios do IAP dos
Industriários. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Serviço Social) - Escola de
Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 1956.
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Figura 3
Ficha do IAPI para auxílio-maternidade

Fonte: FERRAZ, op. cit.

O Instituto dos Empregados em Transportes e Cargas (IAPTEC), criado em 1938,
assegurava um conjunto de benefícios semelhante ao que já era garantido pelos outros
Institutos que o precederam: pensões, aposentadorias e auxílio-funeral, podendo incluir outras
formas de atenção, dentre elas, o auxílio-maternidade.
No ano seguinte, 1939, o Instituo dos Estivadores passou a garantir a atenção em casos
de doença, invalidez, velhice, acidentes de trabalho e morte, incorporando ainda atenção em
pecúlio, fiança, auxílio-natalidade e auxílio-funeral.
Em 1945, com a promulgação da Lei Orgânica dos Serviços Sociais do Brasil
(Decreto-lei nº 7.526) ao final do Estado Novo da ditadura varguista, propunha-se unificar os
diversos serviços de assistência e previdência social existentes num único órgão denominado
Instituto de Serviços Sociais do Brasil (ISSB). Nessa legislação, a previdência social era
considerada uma atenção indispensável destinada àqueles que não possuíam condições de
prover suas necessidades por motivo de idade avançada, invalidez temporária ou permanente
ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. Nessa proposição, que não foi
consolidada, a assistência social seria responsável pelas formas necessárias de assistência
médico-hospitalar, preventivas ou curativas, e ainda por aquelas que se destinassem à
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melhoria das condições de alimentação, vestuário e habitação dos segurados e de seus
dependentes. Provisões essas que seriam asseguradas na forma de benefícios e/ou serviços.
Essa iniciativa terminou por não ser levada a cabo, dada a queda de Vargas e as
dificuldades que o período seguinte enfrentou em promover tal unificação (uma vez
que ela feria diversos interesses: das categorias minoritárias abrangidas pelos
melhores IAPs; das burocracias dos diversos Institutos; dos próprios sindicatos,
temerosos da perda de controle sobre uma superinstituição previdenciária, etc. 75

Em 1954 foi instituído o Regulamento Geral dos Institutos de Aposentadoria e Pensão.
Nele, os auxílios maternidade e funeral passaram a compor o rol de benefícios assegurados e
no corpo dessa legislação se dava mais concretude ao seu reconhecimento disciplinando, em
artigo próprio, mostrando como cada uma dessas ofertas seria concedida. A partir desse
momento, os auxílios maternidade e funeral se tornaram mais presentes e constantes no
âmbito do seguro social, o que permitiu identificar seu reconhecimento mais efetivo enquanto
parte das provisões do sistema previdenciário.76
As provisões, no âmbito do seguro social, permaneceram até a década de 1960
asseguradas de modo específico com cada Instituto operacionalizando seus benefícios,
conforme seu regulamento, prioridades, demanda e orçamento. Somente com a promulgação da
Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS), em 26 de janeiro de 1960 (Lei nº 3.807),
estabeleceu-se um marco de unificação e uniformização das normas existentes sobre a
previdência social no país, já buscadas, mas que até então não haviam sido alcançadas. Na
prática, essa unificação de todo sistema previdenciário se concretizou após seis anos, em 1966,
quando se instituiu o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) como responsável por
gerir toda política previdenciária do país, o que perdurou até a Constituição Federal de 1988,
quando passou a ser designado e ampliado como Instituto Nacional de Seguro Social (INSS),
orientado pela universalidade, homogeneidade e equidade dos benefícios previdenciários.
No plano substancial, a LOPS reconheceu alguns benefícios, como o auxílionatalidade, o auxílio-funeral e o auxílio-reclusão, os quais se encontravam aleatoriamente em
alguns institutos. Os empregados domésticos, trabalhadores rurais e autônomos, contudo, não
foram incluídos nessa unificação; eles ainda não usufruíam do reconhecimento público-estatal
de trabalhadores.77
75

TEIXEIRA; OLIVEIRA, op. cit., p. 157.
Em minha Dissertação de Mestrado (2010) comecei a narrar o histórico do benefício eventual a partir do
Regulamento Geral dos Institutos de Aposentadoria e Pensão de 1954, em virtude das referências consultadas
naquele momento apresentarem esse documento como sendo o marco inicial do benefício eventual da LOAS,
conforme apresentado nas considerações iniciais.
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Ainda que houvesse restrições, esses trabalhadores foram incorporados e reconhecidos no âmbito da
previdência social em 1973. Os domésticos, por meio da Lei nº 71.885, de 26 de fevereiro, e os rurais e
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Aos trabalhadores rurais havia sido instituído em 1963 o Estatuto do Trabalhador
Rural (Lei nº 4.214), que criou o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (FUNRURAL),
estendendo alguns benefícios conquistados pelos trabalhadores urbanos aos rurícolas, sendo
eles: assistência à maternidade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou velhice,
pensão aos beneficiários em caso de morte, assistência médica e o auxílio-funeral. Ou seja, é
possível observar a atenção ao funeral e à maternidade também presente junto aos
trabalhadores rurais.
Com a LOPS, alargou-se o campo de benefícios ao assegurar como provisões do sistema
um conjunto mais amplo de benefícios, dentre eles o auxílio-natalidade e o auxílio-funeral.
A partir de então o auxílio-maternidade qualificou-se oficialmente como auxílionatalidade no âmbito previdenciário. Não foi apenas uma mudança de nomenclatura, essa
legislação permitiu ampliar seu acesso ao considerar, além da esposa, outros dependentes do
segurado, como a filha ou a irmã, maior de idade, solteira, viúva ou desquitada, ou ainda
alguém designada pelo beneficiário, desde que esta pessoa estivesse sob sua dependência
econômica. A única exigência estabelecida era a de que houvesse no mínimo doze
contribuições ao seguro social da pessoa designada, além de sua inscrição ter sido realizada
no regime previdenciário no mínimo trezentos dias antes do parto.
Quanto ao auxílio-funeral, a LOPS também instituiu mudanças em sua concessão, que
passou de um para dois salários mínimos, sendo destinados aos dependentes do segurado
falecido ou a quem executasse o funeral, desde que comprovadas as despesas realizadas.
A partir da LOPS, o INPS passou a coordenar e administrar os vários Institutos e
Caixas existentes, ao imprimir um caráter universal às provisões e ampliar o seu acesso com
base no salário mínimo, embora orientado pela lógica do seguro social:
Tratava-se, portanto, esse rol de medidas introduzidas na LOPS, de relativos
avanços no esquema de proteção social brasileiro que não obstante ancorado na
tradição contratual do seguro social, guiava-se pelo princípio da universalidade, no
âmbito do sistema, e inaugurava a extensão ou o alargamento do leque de
dependentes beneficiários, assim como do valor do pagamento dos auxílios, que
tinha como parâmetro básico o salário mínimo. 78

Esse avanço, contudo, não foi capaz de incorporar todas as categorias de
trabalhadores. Somente em 1973, com a alteração da legislação previdenciária, é que os
trabalhadores rurais e autônomos foram reconhecidos pelo regime. No âmbito dessa
autônomos conforme Lei nº 5.890, de 8 de junho. No entanto, no caso dos trabalhadores domésticos, em 2015 a
Lei-Complementar nº 150 trouxe mudanças sobre o contrato de trabalho doméstico.
78
PEREIRA, Potyara Amazoneida Pereira; NASSER, Ieda Rebelo; CAMPOS, Sônia Maria Arcos. Os percalços
dos Benefícios Eventuais regidos pela LOAS. Cadernos do Ceam. Núcleo de Estudos e Pesquisa em Política
Social, UnB, Brasília, ano 3, n. 11, p. 113-138, out. 2002, p. 120.
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legislação não houve mudanças na concessão dos auxílios natalidade e funeral, que
permaneceram sendo executados conforme previa a LOPS.
Os benefícios previdenciários concedidos junto ao INPS permaneceram até a década
de 1990 sob as orientações trazidas pela LOPS, apesar de algumas alterações pontuais que não
modificaram a provisão dos auxílios natalidade e funeral, que foram mantidos, portanto, sob a
égide da previdência social até 1993, quando a política de assistência social, em face à sua
regulamentação, os incorporou na categoria de benefício eventual, como ficou denominado no
âmbito dessa legislação, o que será apresentado mais adiante. Por ora, registra-se essa breve
passagem pela política previdenciária no sentido de identificar que no âmbito dessa política
pública essas ofertas também eram asseguradas.
Aos cidadãos desprovidos do seguro social não havia um sistema de proteção social
legalmente instituído. Na maior parte das vezes, suas necessidades sociais eram atendidas de modo
ocasional, mesmo que fosse pelo Estado, ou ainda por iniciativas isoladas, como por instituições
privadas de assistência social, primeiro-damismo, voluntariado, ações religiosas, entre outras.
Nesse sentido, a Legião Brasileira de Assistência (LBA) foi uma grande referência na
provisão de benefícios em face das necessidades sociais. Orientada pela ajuda e caridade, foi
criada em 1942 sob o comando da então primeira-dama Darcy Vargas com o objetivo de prestar
assistência às famílias dos soldados combatentes na Segunda Guerra Mundial. No findar da
guerra, tornou-se uma entidade destinada a ajudar, de um modo geral, as famílias carentes, com
enfoque principalmente na maternidade e na infância. Suas ações instituíram no país o exercício
do primeiro-damismo na atenção a área social com verba estatal, em que a esposa do
governante apresentava o “dever e cuidado” com a área social. Assim “[...] foi, desde cedo,
reconhecida como a primeira grande instituição nacional de assistência social.”79
Cuidar do pobre e da pobreza era compreendido como uma atribuição feminina, já que a
mulher teria um coração mais generoso e complacente, diferente do homem, que seria mais
racional, rigoroso e sistemático, qualidades capazes de pensar as ações políticas. Essa cisão
demarcou as limitações do Estado ao reduzir a questão social ora como caso de polícia, ora como
ajuda. Portanto, a extensão da proteção social ficou entre a razão (direito) e a compaixão (benesse).
Com finalidades definidas ao prestar auxílio à família dos pracinhas, a LBA tornou-se
referência, por quase meio século, na atenção aos mais necessitados. Suas ações paternalistas
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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL; FUNDAÇÃO LEGIÃO BRASILEIRA DE
ASSISTÊNCIA; SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE SÃO PAULO; ADMINISTRAÇÃO RENATO
REQUIXA. Cadernos LBA: “Do espaço permitido para o espaço conquistado: construindo uma nova legitimidade
para a prática institucional”. São Paulo: [s.n.], 1989, p. 29.
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e voluntárias eram pontuais, restritas e serviam muito mais como paliativos perante a miséria
instalada do que apoio a sua superação.
A população abrangida pelas ações da LBA acumula uma história de ser tratada
como incapaz de gerir a atenção a suas necessidades sendo, com isso, negada a
afirmação de cidadania. Essa condição histórica leva a que facilmente ações de
apoio aos segmentos mais pauperizados, sejam ao mesmo tempo formas tutelares de
seu tratamento.80

Enquanto “[...] mãe da pobreza, lar do carente, socorro dos aflitos [...] 81”, constituiu-se
como órgão ambivalente ao ser identificada ora como parte da sociedade civil, ora com o poder
público, ao dispor de profissionais e voluntários no exercício de suas ações, executar seu
trabalho de modo direto, através de seus postos, e indireto, por meio das parcerias, e no cuidado
dos pobres, como atribuição própria da condição de primeira-dama. Todavia, essa compreensão
reproduzida nas ações da LBA, desde seu início, era tratada como um desafio a ser superado.
Superar essa conjuntura histórica é um desafio para as práticas concretas de uma
nova LBA o que implica inclusive, em desmistificar os preconceitos quanto às
possibilidades da população. Um reflexo desses preconceitos aparece pela
convivência dentro da instituição, em discursos e práticas, de concepções
ambivalentes, até antagônicas, de formas assistencialista e de reforço da cidadania,
ou então, na dicotomia preventivo-curativo.82

Com

finalidades

bem

definidas,

constitui-se

“[...]

como

uma

instituição

profundamente identificada com os interesses governamentais”83, com serviços que se
expandiram e se adaptaram à política de governos vigentes de cada período: “[...] em 1945, a
LBA já existia em 90% dos municípios brasileiros e mostrava-se extremamente significativa
para a articulação das forças políticas em ascensão [...].”84
Em 1968, a LBA se expande passando a 26 unidades estaduais. A partir de 1969,
seus recursos passam a proceder da Loteria Esportiva, reeditando a antiga fórmula
onde ‘a assistência ao pobre’ justifica a institucionalização dos ‘jogos de azar’: o
Decreto-lei nº 594, que instituiu a Loteria Esportiva Federal, destina 40% de sua
renda líquida para os programas da LBA [...].85

O Quadro 4 dá a dimensão do número de municípios atendidos pela LBA no país.
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Quadro 4
Municípios atendidos pela LBA

REGIÃO

TOTAL DE
MUNICÍPIOS
EXISTENTES

TOTAL DE
MUNICÍPIOS
ATENDIDOS
Nº

%

NORTE

186

163

88

NORDESTE

1385

1209

87

SUDESTE

1416

892

63

ESTADOS

TOTAL DE
MUNICÍPIOS
POR ESTADO

MUNICÍPIOS
ATENDIDOS
PELA LBA
Nº

%

RONDÔNIA
ACRE
AMAZONAS
RORAIMA
PARÁ
AMAPÁ
MARANHÃO
PIAUÍ
CEARÁ
RIO GRANDE
DO NORTE
PARAÍBA
PERNAMBUCO
ALAGOAS
SERGIPE
BAHIA

15
12
59
08
87
05
132
115
142
151

15
12
48
08
75
05
111
108
136
148

100
100
81
100
86
100
84
94
96
98

171
167
96
74
336

145
127
92
73
269

85
76
96
99
80

MINAS GERAIS
ESPÍRITO
SANTO
RIO DE
JANEIRO
SÃO PAULO

722
58

366
55

51
95

64

58

91

572

413

72

PARANÁ
310
284
92
SANTA
199
188
95
SUL
753
715
95
CATARINA
RIO GRANDE
244
243
99
DO SUL
MATO GROSSO
64
55
86
DO SUL
CENTRO
367
282
77
MATO GROSSO
58
47
81
OESTE
GOIÁS
244
179
73
DISTRITO
01
01
100
FEDERAL
Fonte: LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA. Presença Municipal da LBA. [Rio de Janeiro]: LBA, 1985.

O cuidado com a maternidade e a infância, através da proteção à família, fez da LBA o
apoio mais próximo dos trabalhadores pauperizados. Por meio de suas creches, lactários,
orfanatos, hospitais e postos de atendimento firmava-se a parceria entre sociedade e governos
(municipais e estaduais) na atenção à miséria instalada. A concessão de auxílios econômicos,
apoio à família, orientação maternal, campanhas de higiene, doações diversas, assistência
médico-odontológica e arrecadações de fundos destinados a entidades assistenciais
compunham o rol de suas ofertas.
Os programas e projetos executados pela LBA não eram os mesmos nos estados e
municípios e nem acolhiam todos os cidadãos que procuravam por atenção. No entanto, havia

67

metas e diretrizes estabelecidas nacionalmente no combate à pobreza existente no país, as
quais deveriam ser cumpridas por todos os postos.
A LBA centrava sua atenção à maternidade e à infância, sua finalidade primária era
evitar a mortalidade, a morbilidade, a natimortalidade infantil e a formação de personalidade
para a integridade moral. Por meio de grupos de mães e gestantes, uma espécie de “clube de
mães”, aproximava-se de necessidades da família, de cuidados da gestação e do bebê, além da
confecção de peças para o “enxovalzinho”. O cartão da LBA matriculava o indivíduo no
órgão tornando-o um atendido pelo posto.
Algumas dessas formas de assistência são narradas por Ribeiro:
a) assistência econômica: para pagamento de gêneros alimentícios, aluguel, em
roupas de uso pessoal e em redes;
b) assistência médica, dentária e farmacêutica, através de seus consultórios e
fornecendo medicamentos;
c) assistência jurídica: facilitando a realização de casamentos civis, registro de
nascimento, obtenção de carteiras profissionais, intervenções para pacificação de
litígios em família, etc.
d) assistência moral: dando apoio à famílias que se sentiam desamparadas pela
ausência de seus membros.86

Dentre os auxílios prestados à gestante era comum o fornecimento do chamado
“enxovalzinho do bebê”, o que pode ser considerado uma expressão de auxílio-natalidade
instituído no âmbito não contributivo. Além disso, a LBA também fazia campanhas, como a
Campanha do Agasalho que distribua lã para confecção de peças que eram enviadas para os
combatentes da guerra que se estavam na Europa.
A família que recorria a LBA apresentava sua situação, posteriormente recebia as
“visitadoras” que iam até a residência verificar suas reais necessidades e comprovar a situação
apresentada, sendo o mesmo procedimento da visita domiciliar. Depois de feito um relatório
em que se apontava todo o contexto vivenciado pela família, a chefe do posto dava seu
parecer e autorizava, ou não, a concessão de auxílios, os quais eram distribuídos sem
preocupação com qualquer atenção continuada.
Em grande parte, esses auxílios eram paliativos e emergenciais, em face da miséria
instalada. “A ação da LBA na época, não era sistemática, mas ocasional, em épocas de
calamidades públicas, como no caso de secas, enchentes, etc.”87
Os postos mantinham um plantão social como forma de acesso aos auxílios existentes;
essa era a “porta de entrada” e o contato inicial com o cidadão, lócus de realização e
86

RIBEIRO, Isis. Uma experiência de serviço social junto à LBA de São Paulo – Comissão Estadual de São
Paulo. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Serviço Social) - Escola de Serviço Social de São Paulo,
São Paulo, 1949, p. 2.
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“triagem”, seleção e concessão (ou não) de algum tipo de recurso. Nesses espaços se cumpria
um papel de ouvir, orientar, aconselhar, encaminhar e auxiliar o indivíduo em suas
necessidades mais urgentes, sendo o plantão uma espécie de ‘pronto-socorro’ da situação
vivenciada pela família que apresentava desproteção. Talvez seja essa a aproximação com a
terminologia plantão, que, via de regra, constitui-se como um atendimento emergencial e
imediato das necessidades básicas de subsistência.
Os problemas atendidos dos plantões são os mais diversos, em três meses foram
atendidos 987 casos (setembro, outubro e novembro de 1950): 68% desses casos
(678) foram motivados por: salário insuficiente, desemprego e tuberculose, os outros
32% foram por: doenças diversas na família, desajustamentos econômicos em geral,
internação de menores, mães solteiras, etc.88

Outras narrativas consultadas89 também expressavam o cenário miserável vivenciado
por grande parte da população, expondo o conjunto de ações dos postos da LBA.
[...] 57,98% dos casos atendidos na agência [...] refere-se problemas referentes a
situação econômica. Em 100% dos casos este problema era em virtude de ‘receita
insuficiente’, somados a 41,38% por famílias numerosas (média de 6 filhos), onde
predominam filhos menores. Em 31% dos casos o problema referente a situação
econômica se dá em virtude do desemprego, quando a família é, em sua maioria
numerosa, e não há reservas de recurso. Em relação a esses casos, que são
numerosos, destaca-se o baixo nível de instrução e a falta de preparo profissional
dos nossos clientes, dificultando a obtenção de emprego que lhe permita melhores
condições.90

A narrativa de uma realidade específica dá mostras das condições vivenciadas pela
população brasileira, salvo suas especificidades, quanto à exploração do sistema capitalista.
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Irene. Estudo da Agência de Serviço Social da Vila Maria no Plano Geral do Serviço Social da LBA
Comissão Estadual de São Paulo. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Serviço Social) – Escola de
Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 1953; TANAAMI, Tomiko. Estudo
sobre a Agência de Serviço Social de Vila Maria Legião Brasileira de Assistência. Trabalho de Conclusão de
Curso (Graduação em Serviço Social) – Escola de Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo, São Paulo, 1956; PRADO, Lucy Ribeiro do. O Serviço Social de Plantão na Agência de Serviço Social
de Vila Maria da Legião Brasileira de Assistência. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Serviço
Social) – Escola de Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 1957.
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YAMADA, Yoshi. Experiência de Estágio numa Agência de Serviço Social da LBA. Trabalho de
Conclusão de Curso (Graduação em Serviço Social) – Escola de Serviço Social da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo, São Paulo, 1962, p. 33-34.
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Naquela época, apenas 30% dos trabalhadores eram filiados a algum Instituto
Previdenciário, prevalecendo o IAPI; os demais não possuíam tal vínculo, pois tinham
trabalhos em grande parte informais ou sem registro formal, o que lhes rendia salários abaixo
do mínimo. Mesmo quem tinha vínculo formal de trabalho por vezes também recebia baixos
salários, o que não permitia uma condição digna para manter a família, necessitando recorrer
a Obras Sociais da LBA ou a outros órgãos que prestavam assistência ao indivíduo e seus
familiares.
Por meio do Cartão da LBA (Figura 4) a família era ali referenciada para fins de
atendimento de suas necessidades sociais.

Figura 4
Cartão da LBA

Fonte: PRADO, Elza Rodrigues. O serviço de plantão na
sede da LBA. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação
em Serviço Social) - Escola de Serviço Social de São Paulo,
São Paulo, 1951.

É possível, no entanto, identificar junto a LBA a existência de duplicidade e
paralelismo de ações, o que diluía o trabalho, gerava certa concorrência e dificultava a
articulação e relação entre as instituições. Isso ocorria mesmo entre os entes da federação,
que, não cumprindo seu dever, comprometiam a cooperação entre as partes, de modo que em
alguns momentos suas ações se sobrepunham, em outros, inexistiam. Além disso, as relações
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de parceria fomentadas com entidades conveniadas, ausentes de transparência e controle
social, permitiam que esse imbróglio se acentuasse.
Concomitantemente a existência da LBA, a assistência social foi elevada ao patamar
de política pública na Constituição de 1988. A partir de então, o direito e a benesse passou a
caminhar de modo paralelo, o que ocorre até este terceiro milênio. A Lei Orgânica de
Assistência Social (LOAS), implementada em 1993, definia suas provisões e competências no
âmbito do reconhecimento do direito. 91
Em 1990, Rosane Collor assumiu o cargo de presidente da LBA e buscou, a partir de
então, construir o que chamou de “[...] ‘face humanitária’ da assistência social [...]”92, pelo
governo em exercício, ao difundir uma personagem produzida pelo poder que se aproximava
aos “descamisados”93. Tanto é que,
No início de seu trabalho na LBA, a primeira-dama Rosane Collor percorreu todo o
país e, segundo suas próprias palavras, ‘sentiu as desigualdades sociais na maioria
da população brasileira’. Por isso, o seu objetivo consistia em ‘buscar diminuir essas
desigualdades, levando às famílias carentes um pouco mais de amor e carinho,
assistindo-as para que elas tenham dias melhores’. 94

Assim, a LBA permaneceu exercendo suas funções na contramão da política pública.
Todavia, a vocação de cuidar da área social imerge diante das inúmeras denúncias de fraudes,
desvios, corrupções e nepotismo durante a gestão de Rosane Collor. Em 1995, o primeiro ato
de extinção do governo de Fernando Henrique Cardoso incidiu sobre a LBA, criando no
mesmo viés do primeiro-damismo o Programa Federal Comunidade Solidária95, centrado no
combate à fome e à miséria por meio da participação direta da sociedade civil. Do mesmo
modo que a LBA, esse programa foi orientado na contramão dos direitos de cidadania, que
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Sposati, ao narrar os dez anos da LOAS em “A menina LOAS”, descreve que “A primeira gestação da menina
LOAS teve um aborto provocado”, referindo-se ao veto do primeiro projeto de lei da LOAS em 1990 pelo então
presidente Fernando Collor de Mello, alegando incompatibilidade entre o que a lei garantiria e o orçamento
público destinado para tal atenção. Cf. SPOSATI. Aldaíza. A menina LOAS: Um processo de construção da
assistência social. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2005, p. 49.
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TORRES, Iraildes Caldas. As primeiras-damas e a assistência social: relações de gênero e poder. São Paulo:
Cortez, 2002, p. 98. A autora é filosofa, teóloga e assistente social com Mestrado em Educação, Doutorado em
Ciências Sociais/Antropologia e Pós-Doutorado na Université Lumiére de Lyon 2, na França. Atualmente é
professora associada da Universidade Federal do Amazonas. Pesquisadora e autora de várias obras com ênfase
nos temas de gênero e manifestações simbólicas; trabalho, movimentos e práticas sociais na Amazônia.
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Ibid.
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Ibid.
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Programa Federal criado em 1995 pelo então presidente da República Fernando Henrique Cardoso, sendo
instituído pelo Decreto nº 1.366, de 12 de janeiro de 1995, vinculado diretamente a Casa Civil da Presidência da
República, por meio de uma Secretaria Executiva e um Conselho, presidido pela primeira dama, Ruth Cardoso.
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estavam sendo implantados desde 1993 pela LOAS, regulamentando o direito afiançado pela
Constituição Federal de 1988.96
A ação de caráter emergencial do Comunidade Solidária não geria ações planejadas na
área social, ou como afirma Torres:
Esse Programa não só promove o desmanche dos direitos sociais, mostrando-se
desfavorável à consolidação da assistência social como política pública, conforme
estabelece a Constituição Federal e a Lei Orgânica da Assistência, como também dá
plenas condições ao trabalho político-partidário da primeira-dama, a qual visita
todos os Estados mostrando-se preocupada com os problemas sociais, envolvendo
em suas ações órgãos federais de credibilidade, como as universidades e alguns
ideólogos da socialdemocracia.97

Além disso, a implantação de um programa de costas para a política pública evidencia
a resistência do poder público da época em reconhecer a assistência social no campo dos
direitos, insistindo na compreensão de área social ligada ao primeiro-damismo, voluntariado,
matriz das ações caritativas, benevolentes e que, a partir desse programa, passou a dar mais
visibilidade para as parcerias realizadas, fomentando o chamado “Terceiro Setor”.
Os projetos que compunham o Comunidade Solidária faziam parte de um conjunto de
ações agregadas em cinco áreas de frente: alimentação, saúde e nutrição; serviços urbanos;
desenvolvimento rural; defesa e direitos; e geração de emprego e renda, cada qual com
orçamento e gestão próprias.
No segundo mandato de FHC, “[...] o eixo público do programa foi redesenhado,
recebeu a denominação Comunidade Ativa e passou a estimular e coordenar, em parceria
com o Sebrae, programas de desenvolvimento local nos municípios mais carentes.”98
Esse programa foi encerrado e em 2002, como parte da gestão pública federal, foi
criado o programa “Fome Zero”, reforçando o papel da alimentação como incumbência da
assistência social no combate a fome e suas causas estruturais, a partir de um conjunto de
ações definidas: instituição de políticas púbicas voltadas para esta atenção, com articulação
das áreas; elaboração participativa de uma Política Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional; e inúmeros mutirões contra a fome envolvendo todos os entes da federação.
96

A finalidade do Programa Comunidade Solidária (sem fins lucrativos, de viés filantrópico e apoiado no
voluntariado) voltava-se para a mobilização da sociedade civil, dos órgãos estatais e não governamentais, nos
vários níveis da federação (municipal, estadual e federal), de modo a fomentar a ação diretamente pelo
indivíduo, deslocando a compreensão de “participação social” como espaço para agir sobre a realidade e
demandas sociais.
97
TORRES, op. cit., p. 105.
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DRAIBE, Sônia. A política social no período FHC e o sistema de proteção social. Tempo Social, São Paulo,
v. 15, n. 2, nov. 2003, p. 87. A autora é pedagoga, mestre em sociologia e doutora em ciência política. É
professora adjunta do Instituto de Economia e pesquisadora do Núcleo de Estudos de Politicas Publicas (NEPP)
da UNICAMP. Autora de várias obras com ênfase em: politica social, assistência social, descentralização,
educação, políticas públicas, avaliação, pobreza, políticas sociais, bem-estar social, coesão e equidade.
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Havia o registro de que o Brasil possuía cerca de 44 milhões de pessoas vítimas da fome, fato
que os mais de trinta programas do “Fome Zero” buscavam reparar.
Com objetivos dispersos, o Programa Fome Zero acabou sendo incorporado pelo
Programa Bolsa Família99, que se constitui no programa de transferência de renda do país,
atendendo cerca de 14 milhões de famílias em 2015 e com orçamento de R$ 24 bilhões,
16,9% a mais que em 2012. Há ainda na esfera federal R$ 32,1 bilhões destinados à atenção
ao Benefício de Prestação Continuada (BPC) e R$ 1,8 bilhão para a Renda Mensal Vitalícia
(RMV)100.
Em âmbito nacional foi promulgada em 2004 a Política Nacional de Assistência Social
(PNAS), que estabelece as diretrizes do campo de proteção social da assistência social. O
espaço institucional, nominado de Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
(MDS), abrange a Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS), órgão responsável por
coordenar a PNAS em âmbito nacional. Essa estrutura federal, articulada aos demais entes da
federação, comporia, no ano seguinte, o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que se
centrava em construir ações integradas, articuladas, com princípios e diretrizes orientadores
em território nacional.
O espraiamento dessa política pode ser observado no orçamento destinado a essa área,
como mostra o Gráfico 1, mesmo que se reconheça os inúmeros percalços ainda em vigor, em
destaque, sendo este o objeto desta pesquisa referente ao trato dispensado ao benefício
eventual.
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Outros benefícios agregados ao Bolsa Família foram: Bolsa Escola; Cartão Alimentação; Auxilio Gás; Bolsa
Alimentação.
100
Este valor refere-se aos benefícios remanescentes conferidos aos cidadãos vivos contemplados durante a
vigência da lei.
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Gráfico 1
Evolução dos recursos da assistência social em âmbito federal entre 2004 e 2013

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), via Lei de Acesso à Informação em 28 jan. 2015.

A ênfase dos valores acima se divide em mais de 95% para o Programa Bolsa Família,
Benefício de Prestação Continuada (BPC) e provisão dos beneficiários ainda vivos da antiga
Renda Mensal Vitalícia (RMV); os outros 5% destinam-se na forma de serviços
socioassistenciais, cujo recurso é repassado aos demais entes da federação. Ou seja, a União,
no campo da assistência social, investe mais em benefícios do que em serviços.
Ainda de acordo com a última análise da seguridade social de 2013, publicada em
setembro de 2014 pela ANFIP (Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal
do Brasil) e pela Fundação ANFIP de Estudos da Seguridade Social, as despesas com esta área
somaram R$ 574,8 bilhões, 12% acima dos valores de 2012, um acréscimo de R$ 61,7 bilhões.
De modo específico, os gastos com a política previdenciária, via Regime Geral de
Previdência Social (RGPS), foi da ordem R$ 357 bilhões, com aumento vinculado aos
benefícios rurais em relação ao ano anterior (R$ 316,6 bilhões). Outros R$ 85,4 bilhões foram
destinados aos serviços e ações da área da saúde. Nessa conta, somam-se os benefícios do
FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador), responsável pelo seguro desemprego e abono
salarial, cujo montante investido foi de R$ 46,6 bilhões, 16,5% a mais que em 2012. O
relatório explica que o maior responsável por este aumento refere-se à significativa
rotatividade do mercado de trabalho; isto tende a ser minorado em virtude das novas regras do
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seguro desemprego em vigor desde 28 de fevereiro de 2015, que amplia o vínculo necessário
para acessar este benefício, segundo a Medida Provisória nº 665, de dezembro de 2014.101
O benefício eventual da assistência social – objeto desta Tese – não é de
responsabilidade da União. São os estados federados, municípios e Distrito Federal os entes
encarregados por implementá-los, algo que será analisado nos próximos capítulos. A análise
realizada até aqui mostrou as formas históricas de provisão, via benefícios, dispensadas à
proteção social de cidadãos. Sem esgotar essa análise, é possível, ainda, observar outras
expressões de benefícios geridas e concedidos pelo Estado brasileiro em âmbito nacional.

1.2 Outras expressões de benefícios à pessoa física e jurídica

É possível considerar outras formas de provisões com impacto direto no complexo
sistema de proteção social. Um olhar mais alargado reconhece os modos de transferência dos
recursos financeiros do Fundo Público para pessoas físicas ou jurídicas, como renúncia,
isenção, dedução, reparação (por leis específicas), imunidade, transferências diretas e
indiretas, enquanto expressões de benefícios que demarcam a prioridade estatal, os conflitos e
interesses em disputa. A compreensão centra-se no fato de que o Estado, quando não arrecada
tributos, indiretamente concede benefícios.
Esse financiamento indireto dos serviços sociais é longínquo na história do país, por
vezes considerado o meio pelo qual a ação estatal buscava se fazer presente. Em outros
termos, “O Estado brasileiro se limitava a reconhecer as irmandades, permitir isenções e
outras contribuições esparsas. A administração do serviço era, porém, de responsabilidade
da entidade.”102
Assim, muitas vezes o Estado se fazia (e se faz) mais presente de modo indireto, ou
seja, via repasses, isenções, desonerações, deduções, convênios etc., do que de modo direto
através da execução das ações público-estatais. A partir dessa observação, avalia-se
importante traçar algumas considerações, ainda que breves, sobre o modo indireto do Estado
conceder benefícios.
Quando o Estado deixa de recolher tributos, indiretamente ele financia as ações. Esta
“parceria” entre Estado e sociedade civil, que demarca o comportamento estatal frente a
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Esta Medida foi substituída, em 16 de junho de 2015, pela Lei nº 13.134, que regula o Programa do SeguroDesemprego e o Abono Salarial e institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
102
SPOSATI, 1988, op. cit., p. 82.
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questão social reconhecido e reproduzido, em grande parte, até os dias atuais, pode ocultar seu
papel tradicionalmente assumido pelo poder público de ser o último a responder pelas
demandas sociais; não a toa “[...] o Estado comumente priorizou a estratégia do repasse,
acionando o universo de organizações privadas.”103
Repassando recursos, subsídios, subvenções, atribuindo imunidades, propiciando
isenções a essas organizações, o Estado, por meio de suas várias instâncias, dilui sua
responsabilidade em uma denominada ‘supervisão técnica’, esvaída de qualquer
poder de sanção, até porque não é proposta com base em metas, padrões de ação e
construção de direitos por intermédio de uma política social. 104

As Santas Casas, entidades religiosas, assistenciais, confrarias, entre outras, enquanto
parte das primeiras iniciativas da filantropia privada, “[...] sempre solicitavam auxílios e
subvenções ao Estado, através das Câmaras, no período colonial e junto aos governos
provinciais, no Império”105, mecanismo pelo qual se mantinha parte ou todo o trabalho
desenvolvido, sem o qual a atividade se tornaria inexequível.
Em âmbito nacional, a Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935, reconhecia as entidades
sociais como sendo de “utilidade pública” e determinava as regras para essa titulação. No
entanto, foi por meio da criação do Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS) em 1938, via
Decreto-lei nº 525, que o Estado firmou sua aliança com a sociedade civil, a fim de organizar o
que chamou de serviço social para todo o país. Dentre as suas competências, cabia ao CNSS
“[...] delinear os tipos das instituições do caráter privado destinadas à realização de qualquer
espécie de serviço social e estudar a situação das instituições existentes para o fim de opinar
quanto ás subvenções que lhes devam ser concedidas pelo Governo Federal.”106
Da década de trinta do século XX até a sua extinção em 1993, com a promulgação da
LOAS, o CNSS cumpriu basicamente o papel de avaliar os pedidos de subvenções ao auxiliar
as ações das instituições privadas, além de relacionar-se diretamente com a LBA no apoio as
suas parcerias, centralizado ambos junto à União, embora o Decreto nº 5.697, de 1943,
ampliasse suas funções.107
103

MESTRINER, Maria Luiza. O Estado entre a filantropia e a assistência social. São Paulo: Cortez, 2001, p. 47.
Ibid., p. 48.
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BRASIL. Decreto lei nº 525, de 1 de julho de 1938. Institui o Conselho Nacional de Serviço Social e fixa as
bases da organização do serviço social em todo o país. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 05 jul. 1938.
Seção 1, p. 13384. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-525-1julho-1938-358399-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 4 fev. 2015.
107
“Subvenção social é o auxílio financeiro às entidades sociais, que sai da esfera pessoal do governante e passa
à esfera oficial. Constitui-se numa ajuda de caráter supletivo, que no início só podia ser aplicada em despesas de
manutenção dos serviços e posteriormente como auxílio extraordinário, passando a subsidiar atividades de
natureza especial ou temporária, como a construção, reforma ou aquisição de equipamentos. As subvenções,
como tal, iniciam-se com a criação da Caixa de Subvenções em 1931, que estabelece à sua atribuição certa
racionalidade: registro das entidades subvencionadas e fiscalização in loco pelo Ministério da Justiça. De início,
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A maioria das solicitações era de Santa Casas de Misericórdia (243), hospitais (171),
dispensários contra a lepra (32) e tuberculose (22), escolas (profissionais, ginásios,
faculdades e liceus de artes e ofícios – 368), asilos de menores, orfanatos, patronatos
(158), asilos para velhos (64), asilos de mendicidade (39), sociedades São Vicente
de Paula (71), Associações de Damas de Caridade (94) e ainda prelazias, círculos
operários, sindicatos, cooperativas, caixas escolares, sodalícios e outras 108.

Esse acumulo de tarefas prevaleceu por décadas, mesmo após a extinção do CNSS; o
Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), que o substituiu, permaneceu responsável
pela avaliação (inscrição e renovação) de todos os pedidos para fins de subvenção. Foi apenas
em 2008 que a Medida Provisória nº 446, de 07 de novembro, passou a disciplinar sobre a
certificação das entidades beneficentes de assistência social (CEBAS), regulando os
procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social ao delegar para cada área
(assistência social, saúde e educação) a análise desses processos para emissão ou renovação
do CEBAS. Em 2009 essa certificação ganhou o status de Lei – nº 12.101, de 27 de
novembro.
Ainda no fomento aos benefícios fiscais, em 1943, o então presidente Getúlio Vargas
assegurou a isenção de imposto de renda a um conjunto de instituições consideradas de
“utilidade pública”, o que ficou estabelecido no Decreto nº 5.844, de 23 de setembro, o qual
vigorou até 1997, revogado pela Lei nº 9.532. Subsequente à década de quarenta, um conjunto
de legislações foi implementado, destinado a cumprir esse papel.
A Constituição Federal de 1988 (em seu Art. 150, inciso VI) manteve o
reconhecimento das isenções ao vedar a cobrança de impostos para patrimônios, renda ou
serviços das entidades de assistência social e educação sem fins lucrativos.
Essa relação entre Estado e sociedade civil é de longa data na história do país, no
entanto ela vem ganhando “novos” contornos, a partir da década de noventa, quando essa
parceria, sob o prisma neoliberal, passou a ser estratégica na condução das demandas sociais,
materializando a redução do Estado nesta área e ampliando o protagonismo da sociedade civil.
Esse alargamento do chamado Terceiro Setor é observado nos dados do último Censo
realizado no país, em 2010, quando se mapeou que oficialmente no Brasil existem 290,7 mil
Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos. Esse grupo representa 52,2%, mais
da metade, do total de 556.846 mil entidades sem fins lucrativos e uma parcela significativa
(5,2%) do total de 5,6 milhões de entidades públicas e privadas, lucrativas e não lucrativas

sua fonte de recursos será a ‘contribuição da caridade’, a mesma da ajuda do governante; a partir de 1935, vai
contar com créditos orçamentários adicionais, e em 1951 passa a ser prevista no orçamento geral da República.”
Cf. MESTRINER, op. cit., p. 58.
108
MESTRINER, op. cit., p. 64.
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existentes no país. Ou seja, um número significativo que movimenta bilhões em isenções,
doações e captação de recursos enquanto apoio às demandas sociais no país.
Além disso, o que se observa é que o aumento da renda e as renúncias fiscais vêm
sendo tratados, pelo executivo nacional, como ações estratégicas na superação da crise
internacional que desde 2008 assola vários países no mundo.
O Estado, nesse sentido, tem adotado um conjunto de medidas para minorar os efeitos
da crise mundial junto à economia brasileira. O aumento da renda das famílias, o emprego e
os estímulos econômicos estavam, desde então, respondendo positivamente aos benefícios
concedidos pelos créditos e pelas renúncias fiscais. Contudo, a ausência de ações mais sólidas
e autônomas, a exigência política de mudanças estruturais, a subordinação do país aos
preceitos neoliberais levaram a um esgotamento de tais medidas, o que vem dificultando o
crescimento e o desenvolvimento do país.109
As desonerações têm sido utilizadas em larga escala como política de enfrentamento da
crise mundial.110 Dados mais recentes mostram que “[...] somente em 2013, as desonerações
relativas às medidas de enfrentamento à crise e de incentivo aos investimentos do setor privado
foram estimadas em R$ 77,8 bilhões, um valor muito superior aos de 2012, R$ 46,5 bilhões.
Um expressivo aumento de 67%.”111 As desonerações sobre a folha de pagamento também
mostram números expressivos: nesse relatório é apontado que R$ 19 bilhões deixaram de ser
arrecadados com base nos dados sobre o Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas. Uma das
justificativas defendidas quanto à desoneração da contribuição patronal previdenciária das
empresas refere-se a torná-la mais apta para se competir no mercado.
Ao que consta, as desonerações vem crescendo no país: “Entre 2012 e 2014, foram
aprovadas medidas de desonerações que acarretaram em perdas na arrecadação anual de, em
média, R$ 72 bilhões. Entre 2010 e 2011, esses valores situavam-se na casa dos R$ 6
bilhões.”112
Somados a um sistema tributário que acumula distorções, no Brasil os pobres e a
classe média ficam com o maior ônus na manutenção da máquina pública. Esse desiquilíbrio

109

Os desdobramentos dessa análise levariam a ampliar o debate acerca da crise econômica que assola o Brasil
em 2015, tendo iniciado em 2014. Não há espaço, nesta pesquisa, para aprofundar tal análise em virtude de sua
complexidade e do distanciamento que esse debate teria do objeto aqui proposto.
110
A emblemática fala do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2008, ao dizer que tal crise seria uma
“marolinha” no Brasil correu o mundo, ao mostrar que no país o caótico cenário internacional estava sob controle.
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Análise da Seguridade Social 2013. Brasília: ANFIP, 2014. Disponível em:
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poderia ser reparado a partir de uma Reforma Tributária que alcançasse a renda e a
propriedade dos 10% mais ricos do país. No entanto, “Esse quadro de regressividade
tributária foi agravado ao final da década de 90. Atendendo aos acordos firmados com o
FMI, o governo optou por elevar a carga tributária para fazer frente às novas metas do
superávit primário.”113
Do outro lado da balança,
Um conjunto extenso de isenções, renúncias e regimes especiais de tributação foi
aprovado para desonerar bens de consumo da cesta básica, como arroz, feijão,
farinhas, leite e queijos e, para as empresas, desonerar investimentos em máquinas e
em equipamentos. Segmentos importantes, como de energia, também foram
beneficiados com isenções e desonerações parciais.114

Ainda de acordo com dados desse relatório, as renúncias da Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) em 2013 foram de R$ 46.142 milhões, 17,7%
maior que 2012, na ordem de R$ 39.200 milhões. Também são significativas as renúncias
sobre a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), enquanto parte do financiamento
da Seguridade Social: em 2013, o montante foi de R$ 8.789 milhões, 30% maior que no ano
anterior. Outro financiador dessa área, estabelecido constitucionalmente, provém de receitas
dos concursos de prognósticos, no entanto “[...] a maior parte da alocação desses recursos
encontra-se no Orçamento Fiscal, financiando clubes de futebol, cultura, esporte de alto
rendimento, fundo penitenciário, financiamento educacional (Programa de Crédito
Educativo), entre outros.”115 Somado a isso há ainda a subtração de 20% de toda sua receita
via Desvinculação de Receita da União (DRU), em prol do Orçamento Fiscal.
De fato,
As renúncias e os benefícios fiscais têm sido justificadas por atenderem a um
conjunto muito amplo de objetivos: contribuem para a recuperação da economia e a
retomada dos investimentos privados; ajudam a reduzir os preços dos produtos e
constituem um instrumento adicional de controle da inflação; permitem aos
segmentos industriais ou exportadores apropriarem mais rapidamente de créditos
presumidos; são instrumentos de compensação cambial, facilitando a exportação e a
competição com os produtos manufaturados provenientes do exterior.116

Observam-se outras formas de renúncia como, por exemplo, no fomento à cultura a
partir de descontos no Imposto de Renda de pessoas físicas e jurídicas ante a doação de
recursos ou patrocínio de projetos culturais. Duas leis regem essas doações e patrocínios: a
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Lei nº 8.313/1991 – conhecida como Lei Rouanet – e a Lei nº 8.685/1993 – conhecida como
Lei do Audiovisual.
A execução de benefícios fiscais, contudo, não pode resultar em perdas de direitos
sociais em nome do ajuste fiscal. Ao que consta, o Brasil vem construindo perversamente e
com êxito um Estado Mínimo para a área social, quando se observa a retração do orçamento
da Seguridade Social em proveito da política econômica, opção que não permite construí-la
enquanto política de cidadania. Nesse caso, portanto, são expressões de benefícios que se
aproximam mais da política econômica do que do cidadão, exemplo da primazia dada pelo
Estado.
A seguir, o Quadro 5 apresenta uma síntese de outros exemplos que podem compor
outras formas de benefícios.

Quadro 5
Resumo e exemplos de outras expressões de benefícios
ICMS e IPI
Operações ou fatos
geradores da obrigação
Exportações Diretas

Exportações Indiretas

Saídas ou Vendas de
Máquinas

Inúmeros produtos
como: produtos têxteis,
alimentos, grãos, cereais,
Bebidas como sucos,
vestuários, ligas
metálicas como níquel,
antimônio, artigos
ortopédicos etc.
ICMS sobre máquinas

Operações de saídas de
Produtos e Mercadorias
para a Zona Franca de
Manaus

Argumentação

Fundamentação

Produtos industrializados gozam de imunidades do IPI
e ICMS por ocasião de suas saídas para o exterior ou
enviados as empresas exportadoras para tal fim.

Art. 155, §3º Constituição
Federal
Lei Complementar nº
87/1996 Art. 3º
Art.
7º.
da
Lei
Complementar nº. 70 /91
e art. 14 da Medida
Provisória nº 2158-35, de
2001.

As Matérias Primas neles empregadas também geram a
manutenção dos Créditos na escrita fiscal para abater
em débitos desses impostos o que também reduzem a
carga tributária.
As receitas oriundas de exportações, quer sejam vendas
de mercadorias ou prestações de serviços, estão isentas
em relação à tributação das contribuições do
PIS/COFINS.
As máquinas, em grande parte, têm a alíquota do IPI
reduzida a zero, uma forma de redução desse tributo.
Também têm a manutenção dos créditos desse imposto
nas matérias-primas utilizadas para fabricar essas
maquinas.
Tem a tributação do IPI reduzida a zero,
Com a manutenção do crédito das matérias-primas

Decreto nº 7.660/2011 –
Aprova a Tabela de
Incidência do Imposto
sobre
Produtos
Industrializados – TIPI
Decreto nº 7.660/2011

A tributação a zero, temporária ou definitiva, é uma
forma de Renúncia.

Tem a alíquota do ICMS reduzida para 12 ou 7
conforme o caso, e redução das bases de cálculo do
ICMS e a manutenção dos créditos das matérias-primas
de forma integral, tudo isso reduz a carga tributária
desse imposto ICMS.
Há isenção do IPI e do ICMS com as manutenções dos
créditos desses impostos sobre as matérias-primas
neles empregadas. As isenções não são renúncias, mas
reduzem a carga tributária.

Decreto nº 45.490/2000.
Nos
demais
Estados
mantêm o assunto com
seus regulamentos
Decreto nº 45.490/2000 e
Decreto nº 7.212/2010
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Saídas de Produtos e
Mercadorias com
isenções de ICMS inúmeras situações

Importações com
Regimes especiais do
Drawback

Devolução de Imposto ao
Fabricante pelo
programa do
REINTEGRA

Linha Branca –
Geladeiras, máquinas de
lavar, fogões e outros
produtos.
Veículos
Montadoras tem direito
a crédito presumido do
IPI até 2020
Incentivo a Informática

Bens de informática e
automação

Operações ou fatos
geradores da obrigação
Receitas Financeiras de
Qualquer Natureza
Venda de Eletrônicos

Venda de Produtos
Químicos
Receita de Vendas de
Derivados do Trigo
Equipamentos
Hospitalares
Água Mineral Natural

Combustível/Etanol

Operações de saídas de
Produtos e Mercadorias
para a Zona Franca de
Manaus

Inúmeros produtos cirúrgicos e medicinais são isentos
do ICMS e com a manutenção dos créditos das suas
matérias-primas. Grande parte dos produtos
hortifrutigranjeiros é isento do ICMS o que reduz a
tributação.
As isenções não são renúncias, porém reduzem a carga
tributária.
É prevista a isenção do IPI, Imposto de Importação e
do ICMS na importação de matérias-primas para a
produção de mercadorias e produtos brasileiros a serem
exportados, quaisquer produtos – é uma forma de
reduzir os impostos e competir com países diversos.
O Fabricante terá 3% de crédito sobre o valor das
exportações que realizar restituível a seu critério: por
exemplo, se exportar 1.000.000,00, terá um crédito de
30.000,00 restituível em dinheiro ou abatimento de
débitos.
Assim, a devolução é uma forma de reduzir o custo
tributário e uma forma de renúncia à posteriori.
Redução do IPI a zero definitiva ou periodicamente.

Convênio ICMS 01/1999
com alterações.
Artigo. 14 do anexo I do
Regulamento ICMS.

Decreto-lei nº 37/1966 e
Regulamento ICMS de
SP
Decreto
nº
45.490/2000
Medida Provisória nº
540/11
com
seu
Regimento
Lei
nº
7.633/2011 e Medida
Provisória nº 651/14 com
seu Regimento Lei nº
8.304/2014

Caracteriza renúncia fiscal
Crédito presumido resultando em restituição de
tributos por via de compensação – diminuem impostos
É uma redução indireta de impostos
Redução de 50% na compra de máquinas para
fabricação de produtos de informática.
Caracteriza renúncia fiscal
As empresas que investem em atividades de pesquisa e
desenvolvimento em tecnologias da informação podem
pleitear isenção ou redução do Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI para bens de informática e
automação.
Trata-se de uma renúncia fiscal, mas a empresa terá
que pleitear ao governo.
PIS/COFINS
Argumentação
Em relação ao PIS/COFINS no regime não cumulativo,
as receitas financeiras terão redução de alíquotas para
zero.
No caso de vendas de eletrônicos semicondutores,
mostradores de informação e projetos, a alíquota do
PIS/COFINS fica reduzida a zero.
Na venda de diversos produtos químicos, relacionados
no Decreto em referência, as alíquotas do PIS/COFINS
ficaram reduzidas a zero.
As alíquotas do PIS/COFINS na venda de derivados do
trigo e farinha de trigo ficaram reduzidas a zero.
Na venda de equipamentos e materiais destinados a uso
hospitalar, laboratoriais etc., as alíquotas do
PIS/COFINS foram reduzidas a zero.
As receitas oriundas das vendas de água mineral
natural por ocasião do cálculo do PIS/COFINS terão
alíquotas zero em ambas as contribuições.
Por ocasião do cálculo do PIS/COFINS na venda de
etanol, as alíquotas dessas contribuições foram
reduzidas a zero.
Em relação ao PIS/COFINS, em se tratando das
receitas oriundas, destinadas ao consumo e
industrialização dentro da Zona Franca de Manaus, nas
vendas por pessoas jurídicas estabelecidas fora da Zona
Franca de Manaus, suas alíquotas são reduzidas a Zero.

Lei nº 12.973/2014

Lei nº 11.196/2005 e
Artigo 3º do
Decreto nº 5.798/2006
Decreto nº 5.906/2006 e
Decreto nº 7.212/2010.

Fundamentação
Decreto nº 5448/2005

Lei nº 11.484/2007

Decreto nº 6426/2008

Lei nº 11.787/2008
Art. 70 da
13.043/2014

Lei

Lei nº 12.715/2012

Lei nº 12.865/2013

Lei nº 10.996/2004

nº
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Além desses exemplos identificados, é possível reconhecer outras formas de
benefícios, como os incentivos fiscais que podem ser dedutíveis no imposto de renda de
pessoas jurídicas com base no lucro real. Há incentivos fiscais que podem ser deduzidos dos
pagamentos mensais obrigatórios, enquanto outros somente podem ser deduzidos na
Declaração de Rendimentos. Existem limites de abatimentos do imposto de renda devido
pelas empresas tributadas com base no lucro real, de uma forma geral. A seguir alguns
exemplos dessas deduções:
I – dedutíveis nos pagamentos mensais e na declaração de imposto de renda:
 PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador;
 Doação para o Fundo da Criança;
 Atividade cultural;
 Atividade Audiovisual;
 Fundo do idoso.
II – dedutíveis somente na Declaração de Rendimentos anualmente:
 Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (PDTI)
 Programa de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário (PDTA).
III – Em relação aos limites individuais e globais:
 Dedução isolada limitada a 1% do imposto devido no período:
a) Desporto;
b) Fundo da Criança e do Idoso;
c) Pronon – Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica;
d) Pronas – Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com
Deficiência;
e) Vale cultura.
 Dedução isolada limitada a 4% do imposto de renda devido no período:
a) Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT – Lei nº 6.321/76;
b) Cultura – Lei nº 8.313/91;
c) Audiovisual – Lei nº 8.685, de 1993, Art. 44 da Medida Provisória nº 2.228,
2001, Lei nº 11.437, de 2006, e Decreto nº 6.304, de 2007;
d) Incentivo ao Desporto – Lei nº 11.438, de 2006, e Lei nº 11.472, de 2007.
Além disso, as pessoas jurídicas poderão deduzir do imposto de renda devido os
valores despendidos a título de patrocínio ou doação no apoio direto a projetos desportivos e
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paradesportivos, previamente aprovados pelo Ministério do Esporte. A dedução está limitada
a 1% do imposto de renda devido, sem considerar o adicional.
Outras formas de dedução aparecem em:
 Licença-Maternidade: A pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá
deduzir do imposto de renda devido, em cada período de apuração, o total da remuneração
integral da empregada pago nos 60 dias de prorrogação de sua licença-maternidade, vedada a
dedução como despesa operacional (art. 5º. da Lei nº 11.770/08). A prorrogação é garantida à
empregada da pessoa jurídica que aderir ao Programa Empresa Cidadã.
 Programa Universidade para Todos – PROUNI – Concede isenção de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS para as Instituições de ensino superior que aderirem ao PROUNI.
A Lei foi disciplinada pela Instrução Normativa nº 1.394/13; a parcela do lucro isenta
de IRPJ é calculada com base no lucro da exploração e a isenção será calculada excluindo o
valor correspondente ao adicional de 10%.
 Propaganda Eleitoral Gratuita: A Lei nº 9.504/97 estabeleceu normas para as eleições,
determinando que as emissoras de rádio e televisão terão direito a compensação fiscal por
ceder o horário gratuito previsto nessa lei. Por ocasião da apuração do Lucro Real, a exclusão
determinada na lei deverá ser feita na apuração do lucro líquido do período.
Essa síntese desenvolvida no decorrer deste capítulo identificou que ao longo da
história os benefícios assumiram e ainda assumem diferentes modos de expressões. Foi
possível observar, até aqui, as prioridades dispensadas pelo Estado e, com base nessa
investigação, ter subsídio para analisar o papel do benefício eventual, enquanto atenção
pública estatal.

1.3 Histórico do benefício eventual117

O auxílio-funeral, auxílio-natalidade, as provisões em virtude de uma vulnerabilidade
temporária e calamidade pública, ainda que não apareçam sob essa nomenclatura, possuem um
longo histórico de inserção na agenda de atenções públicas. No âmbito da assistência social,
117

Em minha Dissertação de Mestrado fiz a narrativa do histórico do benefício eventual considerando apenas a
transição da previdência social para a assistência social, demarcando o “nascimento” desses benefícios a partir
do Decreto nº 35.448, de 01 de maio de 1954, o qual expedia o Regulamento Geral dos Institutos de
Aposentadoria e Pensões. No histórico agora apresentado propõe-se ampliar esse olhar defendendo que havia
expressões de benefícios anteriores a este período, ainda que não fossem sob a nomenclatura de auxílio-funeral e
auxílio-natalidade, os quais cumpriam um papel igual ou similar a essas provisões, e que eram ofertadas no
âmbito do seguro social e por meio de outros arranjos de atenção fora da relação contributiva.
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foram unificados sob a denominação de benefício eventual com a implementação da LOAS, em
1993. São provisões ligadas ao seguro social, mas que também podem ser reconhecidas em
outros arranjos de atenção que não requeiram contribuição direta do cidadão para acessá-las.
Desde as primeiras Caixas de Aposentadoria e Pensão e mesmo Institutos de
Aposentadoria e Pensão, no âmbito da iniciativa privada, observam-se formas de atenção ao
nascimento e ao funeral; aos trabalhadores públicos civis, militares e das autarquias havia um
campo de proteção específica e diferenciada assegurado pelo Estado; aos demais cidadãos isentos
de qualquer forma de seguro social havia formas de atenção no viés da ajuda e da caridade.
No aparato previdenciário destinado aos trabalhadores da iniciativa privada – que hoje
compõe o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), cujos benefícios são executados pelo
Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) – é possível reconhecer que até a década de
noventa havia a oferta do auxílio-natalidade, auxílio-funeral e da Renda Mensal Vitalícia
(RMV), os quais deixaram de ser ofertados, mais precisamente após 1996, a partir da
regulamentação do Benefício de Prestação Continuada (BPC), denominação que passou a
referenciar a RMV. Assim como a RMV foi implementada no âmbito da assistência social,
esperava-se que os auxílios natalidade e funeral também tivessem seu regulamento instituído,
porém isso não ocorreu.
Nessa construção de memória foi possível resgatar que desde 1926 se observa a
presença de formas de atenção ao funeral. Mais tarde, a partir da década de 1930, começa a
aparecer a atenção à natalidade, que nesse período era nomeada de auxílio-maternidade. Eram
atenções restritas às Caixas e aos Institutos, ofertadas conforme o regulamento de cada órgão.
Isso fazia com que houvesse ofertas mais generosas e outras mais restritas.
Com a promulgação do Regulamento Geral dos Institutos de Aposentadoria e Pensões,
em 1954 (Decreto nº 35.448), as várias ofertas atendidas no âmbito do seguro social passaram a
contar com uma orientação unificada a partir das garantias asseguradas nesse instrumento legal.
No corpo da lei era discriminado como essas provisões seriam concedidas e como o
segurado, vinculado a um dos Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPs), deveria fazer para
acessá-las. Em outros termos, essa legislação trouxe uniformidade para os benefícios
concedidos pelos IAPs e disciplinou essas ofertas por mais de uma década.
Somente em 1966, com a unificação de todos os Institutos de Aposentadoria e Pensão
(IAPs) e Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAPs) formando o Instituto Nacional de
Previdência Social (INPS), sob vigência da Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS) – Lei
nº 3.807, de 26 de agosto de 1960, é que todo sistema previdenciário, voltado aos
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trabalhadores da iniciativa privada, passou a seguir o mesmo regulamento, tendo uma atenção
unificada na concessão de benefícios a todos que estavam vinculados ao sistema.
Segundo Pereira, Nasser e Campos:
Tratava-se, portanto, esse rol de medidas introduzidas na LOPS, de relativos
avanços no esquema de proteção social brasileiro que, não obstante ancorado na
tradição contratual do seguro social, guiava-se pelo princípio da universalidade, no
âmbito do sistema, e inaugurava a extensão ou o alargamento do leque de
dependentes beneficiários, assim como do valor do pagamento dos auxílios, que
tinha como parâmetro básico o salário mínimo. 118

Ainda que unificado e com provisões mais generosas aos cidadãos vinculados ao
INPS, algumas categorias ainda permaneciam desprotegidas, como os autônomos e os
domésticos. No caso dos trabalhadores rurais, pouco antes dessa unificação, o “Estatuto do
Trabalhador Rural”, de 1963 (Lei nº 4.214, de 02 de março), que criou o Fundo de Assistência
ao Trabalhador Rural (FUNRURAL), passou a garantir o acesso a um conjunto de benefícios,
dentre eles a assistência à maternidade e o auxílio-funeral, com suas especificidades de
atenção, pois não faziam parte do INPS. Somente na década de setenta é que os rurícolas,
domésticos e autônomos foram de fato incorporados ao Instituo Nacional e passaram, ainda
que houvesse restrições e diferenças, a compor esse sistema de proteção social.
Por mais de duas décadas esses auxílios, no âmbito do INPS, se orientaram pela
LOPS. Mesmo com o Decreto-Lei nº 66, de 21 de novembro de 1966, que alterou as
disposições da LOPS, e a Lei nº 5.890, de 08 de junho de 1973, que alterava a legislação
previdenciária, essas provisões não sofreram alterações estruturais em suas ofertas. Em 1980,
contudo, a Lei nº 6.887, de 10 de dezembro de 1980, que alterou a legislação da previdência
social urbana, limitou o acesso cumulativo ao auxílio-natalidade entre pai e mãe vinculados
ao sistema, salvo como direito adquirido.
Somente na década de 1990 é que houve, de fato, mudanças estruturais na provisão
desses auxílios, em consonância com a conjuntura político-econômica do país, que passou a
se guiar pelo ideário neoliberal, o qual, dentre suas exigências, infligia um Estado Mínimo
para as políticas sociais.
O Plano de Benefícios da Previdência Social, promulgado pela Lei nº 8.213 em 24 de
julho de 1991, apoiado no receituário neoliberal, imprimiu alterações importantes junto aos
benefícios executados pelo INPS. No caso dos auxílios natalidade e funeral passou a vigorar o
princípio da seletividade e/ou corte de renda como meio de acesso. A partir de então, esses
118
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85

auxílios foram destinados aos segurados que recebiam até três salários mínimos vigentes na
época, e não mais a todos os cidadãos vinculados ao sistema, como regia o princípio da
universalidade.
Soma-se a isso a redução ou o achatamento que esses auxílios sofreram quanto aos
valores ofertados. O auxílio-natalidade passou então de um salário mínimo para a cota única
(mesmo que o pai e a mãe do recém-nascido fossem segurados) de cinco mil cruzeiros, o que
equivalia a 29,41% do salário mínimo da época. Já o auxílio-funeral diminuiu de dois para um
salário mínimo vigente.
Por se tratar de ofertas em transição, que iriam passar para a esfera da política de
assistência social assim que possível, isto é, assim que a mesma fosse elevada ao estatuto de
política pública e tivesse sua legislação regulamentada, a Lei nº 8.213/1991 trazia esses
auxílios junto às disposições finais e transitórias e não no artigo dezoito, juntos às demais
prestações disponíveis aos segurados e dependentes.
Essa mesma legislação assegurava ainda que essas ofertas permanecessem junto à
política previdenciária até que a assistência social, após a CF/88, de fato as assumisse por
meio da regulamentação e implementação dos seus serviços e benefícios. Em outros termos,
significa destacar que essas provisões não sofreriam cortes, o que na prática não ocorreu.
No início de 1996, quando houve a regulamentação do BPC pela União, a partir do
Decreto nº 1.744, de 08 de dezembro de 1995, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 1996,
as demais ofertas de benefícios (auxílio-natalidade e auxílio-funeral) também foram extintas
no âmbito da política previdenciária. Portanto, ocorre a extinção desses auxílios antes mesmo
de sua regulamentação na LOAS.
Contra todas as prescrições éticas e preceituações legais relacionadas à matéria, a
distribuição desses benefícios foi sustada sem nenhuma explicação, comoção social
ou aplicação de penalidades. Simplesmente, a política de Previdência deixou de
provê-los, em 1996, tão logo o BPC foi regulamentado, e a política de Assistência –
cuja atenção majoritária centrou-se neste Benefício – postergou-se de forma
injustificada a sua regulamentação para a devida operacionalização. Enquanto isso,
vários cidadãos antes contemplados com os auxílios natalidade e funeral da
Previdência Social foram excluídos do seu acesso; e, outros tantos, que deveriam ser
contemplados com esses e outros auxílios eventuais, no contexto da Assistência
Social, estão sendo, por mais de uma década, lesados em seus direitos e
desassistidos em suas legítimas necessidades.119

Os auxílios natalidade e funeral deixaram, portanto, simplesmente de ser ofertados
junto ao sistema previdenciário, de forma que sua atenção se daria pela política de assistência
social. Esse trânsito penalizou, com certeza, os trabalhadores, embora não se tenha dados
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sobre tais elementos; some-se a isto o fato de que essas provisões não foram reconhecidas
como uma transição de prover pela assistência social enquanto atenções de cobertura
existentes no INSS, embora de imediato não contributiva. A leitura corrente nessa área era a
de que existiam de forma diversificada nas gestões municipais e, em alguns casos, estaduais.
Reconhecer a provisão no âmbito da assistência social significaria alargar o alcance e acolher
os cidadãos vinculados ao sistema previdenciário sem gerar perdas nessa transição. No âmbito
da assistência social, essas provisões, reconhecidas como benefício eventual, foram reduzidas
ao considerar seu acesso, inicialmente, a partir do corte de renda de ¼ do salário mínimo, o
que seguramente focalizaria a demanda atendida.120
Como direito de proteção social, esses benefícios deveriam ser acionados a partir da
necessidade do cidadão e não pela renda. A respeito disso, Potyara Pereira manifesta-se
afirmando que o campo da assistência social:
Induziu, automaticamente, a focalização desses benefícios na pobreza extrema – ao
contrário do que acontecia quando integravam a Previdência – ratificando, assim, a
ideia equivocada de que a assistência social tem estreita relação com a indigência.
Por isso, não é de estranhar o progressivo rebaixamento do valor dos benefícios por
natalidade e morte e de sua focalização na pobreza extrema, tão logo foi anunciado
que eles sairiam da esfera da Previdência para integrar a da Assistência Social. E
mais: que deixariam de ser contributivos para ser distributivos. 121

A transferência dessas provisões da previdência social para a assistência social no
âmbito da universalidade do acesso e do reconhecimento de novas demandas caracterizou, de
início, um trato redutor no campo da assistência social, que de ação isolada passou a ser
política estatal seletiva, focalizada e restritiva.
Essas orientações iam na contramão das normativas legais reconhecidas na década de
oitenta ao referenciar a ação pública no campo da assistência social como um dever estatal e um
direito do cidadão, assegurada junto ao sistema de Seguridade Social com a Constituição Federal
de 1988. Como tal ela passou a se caracterizar como política pública responsável por três funções:
proteção social, vigilância social e a defesa dos direitos socioassistenciais, a quem dela necessitar,
sendo pautada pelos princípios de universalização, participação e descentralização.
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É de se ter presente que a cultura dominante na assistência social de ascendência
liberal e restritiva apresenta dificuldades de entendimento da proteção social como direito
extensivo a todos, permanecendo sua subordinação à condição de consumidor selecionado
pela renda antes da análise da necessidade da atenção. A pobreza não é aplicada com a
concepção de um fenômeno multifacetado. Por consequência, como afirma Potyara Pereira, o
âmbito da política tende a ficar restrito ao âmbito da indigência e miserabilidade, retirando da
mesma sua direção distributiva.
Atribuir a esses benefícios a condição de um direito socioassistencial, para que fossem
qualificados, formatados e implementados ao longo do país nessa condição, não foi suficiente
em seu imediato reconhecimento. Em grande parte, são tratados à margem da regulamentação
da política de assistência social de 1993 e da LOAS-SUAS de 2011 (Lei nº 12.435), além das
legislações subsequentes.
Embora não estejam explicitamente definidos na LOAS, os Benefícios Eventuais
constituem, na história da política social moderna, a distribuição pública de
provisões materiais ou financeiras a grupos específicos que não podem, com
recursos próprios, satisfazerem suas necessidades básicas. Trata-se de um
instrumento protetor diferenciado sob a responsabilidade do Estado que, nos termos
da LOAS, não tem um fim em si mesmo, posto que inscreve em um espectro mais
amplo e duradouro de proteção social, do qual constitui a providência mais
urgente.122

Na LOAS, em seu Art. 22, estão assegurados:
Art. 22. Entendem-se por benefícios eventuais as provisões suplementares e
provisórias que integram organicamente as garantias do SUAS e são prestadas aos
cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade
temporária e de calamidade pública.123

Contudo, até chegarem a esse formato assegurado na LOAS, seu histórico junto a
assistência social esteve já nos primeiros Projetos de Lei (PL) que buscavam regular a CF/88,
em seus artigos 203 e 204, pela promulgação da Lei Orgânica de Assistência Social.
Uma síntese desse histórico mostra que no primeiro PL (nº 3.099, de 1989, de autoria do
deputado federal Raimundo Bezerra – PMDB/CE) não havia um espaço específico destinado ao
benefício eventual no corpo do PL. Eles estavam alocados como um dos serviços
socioassistenciais com a nomeação “auxílios eventuais”. Sob a nomeação de serviços estava um
conjunto diversificado de ações voltadas a necessidades do cidadão que contava, dentre outras
atenções, com a provisão dos auxílios eventuais, destinados ao atendimento à situação de
122

PEREIRA, 2010, op. cit., p. 11.
BRASIL. Lei nº 12.435, de 6 de Julho de 2011. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 7 jul. 2011.
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12435.htm>. Acesso em: 30
jul. 2015.
123

88

nascimento, morte, emergência e vulnerabilidade temporária. Era possível que essas ofertas
fossem concedidas em dinheiro ou em “in natura”, variando o seu valor e duração, segundo a
natureza da situação, conforme descrevia o Art. 29 desse PL, cuja diversidade de problemas
deveria ser definida, regulamentada e executada no âmbito dos estados e municípios.
Após, a tramitação na Câmara dos Deputados, esse PL foi votado e aprovado pela
Comissão Temática e também pela Comissão de Finanças em 23 de maio de 1990. Na
sequência, seguiu para o Senado, onde também foi aprovado, porém o presidente em exercício
na época, Fernando Collor de Mello, não o aprovou, vetando integralmente a primeira
tentativa de se promulgar a Lei Orgânica da Assistência Social no país.
Outros projetos de lei apresentados referenciavam de alguma forma a presença do BE.
Em 1991, o PL nº 1.943, de autoria do deputado federal Geraldo Alckmin Filho (PSDB/SP),
trazia, em relação ao BE, praticamente o mesmo texto do PL de 1989, o que segundo a análise
de Pereira, Nasser e Campos “[...] reforçava a concepção original de que a eventualidade que
caracteriza a ocorrência de contingências sociais, não deve merecer um tratamento
fragmentado e desgarrado de uma política estrategicamente concertada”.124
O PL nº 1.457, de 06 de agosto de 1991, de autoria do deputado Reditário Cassol
(PP/RO), dispunha sobre a organização da assistência social, instituindo seu plano de serviços
e benefícios. O campo dos benefícios era composto pelos benefícios de prestação continuada
e serviços sociais, sendo que esses benefícios, de natureza pecuniária, eram a renda mensal, os
auxílios natalidade e funeral. A compreensão dos serviços sociais era que esses deveriam
atender, de forma emergencial e temporária, as necessidades básicas das famílias, com corte
de renda estipulado. Sua descrição referia-se a um conjunto de ações integradas que, dentre
elas, destinavam-se ao apoio nutricional, creches, noções básicas de saúde e higiene,
integração no mercado de trabalho, apoio a idosos e pessoas portadoras de deficiências, cuja
definição, regulamentação e execução eram atribuições dos estados federados, municípios e
Distrito Federal. Havia uma seção específica que discriminava sobre o auxílio-natalidade e o
auxílio-funeral, ambos concedidos a partir de corte de renda, em parcela única em até 48
horas após a apresentação da documentação solicitada.
Outro exemplo é o PL nº 3.154, de 1992, de autoria dos deputados federais Eduardo
Jorge (PT/SP), José Dirceu (PT/SP), Jandira Feghali (PCdoB/RJ) e Maria Luiza Fontenelle
(PT/CE), que trouxe maiores mudanças, embora não tenha alterado substancialmente os PL
anteriores. Segundo a análise de Pereira, Nasser e Campos, esse PL:
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[...] também não explicita o caráter eventual dos auxílios natalidade e funeral, na
medida em que os inclui na genérica categoria de benefícios e estes são
considerados, à semelhança do primeiro PL, como permanentes na sua função
subsidiária de assegurar aos destinatários da Assistência Social acesso à renda
mínima.125

Talvez sua maior contribuição fosse servir de inspiração para que o Executivo levasse
adiante a proposta de aprovar de fato a Lei Orgânica de Assistência Social e nesta, de modo
específico, reconhecer o BE. Foi com base nesse PL que vários encontros regionais foram
realizados ao longo do país, no intuito de discutir seu conteúdo, o que culminou com uma
nova versão da LOAS, a qual tramitou pelo Congresso Federal, foi analisada, debatida e
sofreu mudanças em sua estrutura até ser aprovada e promulgada pelo então presidente em
exercício, Itamar Franco, em 7 de dezembro de 1993. Contudo, a legislação aprovada em
1993 não conseguiu romper com as limitações impostas a assistência social e assegurar, no
caso dos benefícios (eventuais e continuados) uma atenção de fato universal. No caso do BE,
a focalização da demanda inicialmente em ¼ do salário mínimo restringiu seu acesso aos
cidadãos considerados extremamente pobres, e não a todos os indivíduos que vivenciassem
uma eventualidade em seu cotidiano, conforme já apontado.
Após a LOAS outras legislações subsequentes foram implementadas, e com o advento
do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), instituído em 2005, passaram a referenciar e
contar com o BE como parte do campo de proteção social. Em especial, duas legislações se
destacam: a Resolução do CNAS nº 212, de 2006, que propõe critérios orientadores para a
regulamentação da provisão de benefício eventual no âmbito da política pública de assistência
social; e o Decreto Presidencial nº 6.307, de 2007, que dispõe sobre o BE de que trata o art.
22 da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Esses e outros marcos importantes serão mais
bem analisados ao longo deste trabalho. Por ora, destaca-se que no âmbito da assistência
social a atenção acerca de episódios eventuais de desproteção social, que antes eram atendidos
pelo RGPS, e tantos outros isentos do seguro social encontram-se à margem de seu
reconhecimento legal e do cumprimento público-estatal até os dias atuais.
Isso se dá de modo diferente do que ocorre com os cidadãos vinculados aos Regimes
Próprios de Previdência Social (RPPS), que agregam os trabalhadores do funcionalismo
público, das autarquias e os militares, os quais, em grande parte, ainda contam com um campo
de proteção social mais alargado, em que é possível identificar que ainda há a presença do
auxílio natalidade e funeral. A título de exemplo, a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e
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das fundações públicas federais, garante, dentre as provisões asseguradas, a atenção aos
auxílios natalidade e funeral a esse grupo seleto de trabalhadores. Na Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO), de 2014, referente ao orçamento da União, foi possível identificar um
valor destinado aos benefícios assistenciais decorrentes do auxílio-natalidade e auxíliofuneral, alocados junto às ações da seguridade social.

Quadro 6
Ações da Seguridade Social, respectivos Programas e Órgão Orçamentário
Ação

Programa
Órgão
Valor
Programa de Gestão E Manutenção do
Ministério da Defesa
59.917,00
Ministério da Defesa
Programa de Gestão e Manutenção do
Ministério da Educação
981.261,00
Benefícios
Ministério da Educação
Assistenciais
Programa de Gestão e Manutenção do
Ministério da Previdência
5.922.922,00
Decorrentes do
Ministério da Previdência Social
Social
Auxílio-Funeral e
Programa de Gestão e Manutenção do
Ministério da Saúde
12.627.799,00
Natalidade
Ministério da Saúde
Programa de Gestão e Manutenção do
Ministério do Desenvolvimento
20.000,00
Ministério do Desenvolvimento Social e
Social e Combate à Fome
Combate à Fome
Fonte: BRASIL. Lei nº 12.952, de 20 de Janeiro de 2014. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 21 jan. 2014, p. 357.
Disponível em:
<http://www.orcamentofederal.gov.br/orcamentos-anuais/orcamento-2014/loa/Volume%20I%20-%20Consolidado.pdf>.
Acesso em: 30 jul. 2015.

Apesar de muitos avanços e importantes conquistas, ao que parece, o Estado
permanece reproduzindo uma predileção a grupos específicos, os quais usufruem uma atenção
diferenciada e contam com um campo de proteção social mais sólido do que os demais
trabalhadores (ou mesmo cidadãos) do país, conforme observado na história do
reconhecimento do BE pelo Estado Brasileiro.
Na sequência, o próximo capítulo abordará o cenário do benefício eventual da LOAS
a partir da análise de suas modalidades de oferta, cobertura e execução, buscando mostrar o
trato dispensado pelo Estado a um direito legalmente reconhecido.
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CAPÍTULO 2

O BENEFÍCIO EVENTUAL DA LOAS: SUAS MODALIDADES DE
OFERTA, COBERTURA E EXECUÇÃO
O benefício eventual passa a compor a política de assistência social a partir da LOAS,
em 1993, cuja responsabilidade público-estatal centra-se junto aos municípios, estados
federados e Distritos Federal. Na ocasião, pactuou-se o protagonismo das unidades federativas
quanto a regulamentação, gestão e financiamento de modo compartilhado a essa provisão no
campo dos direitos socioassistenciais.
A autonomia e a proximidade desses entes sobre o benefício eventual podem ser
analisadas pelo caráter dispensado a esse campo de proteção social, isto é, trata-se de uma atenção
eventual que requer presteza e prontidão em seu acesso, provisão que estaria mais próxima dos
municípios, lócus onde o cidadão se encontra e busca de imediato por apoio e proteção.
Vale destacar, logo de início, que se defende aqui ser papel dos municípios a
execução, a concessão e a implementação do benefício eventual, contando com o apoio e o
suporte por parte dos estados federados a partir da cogestão e do cofinanciamento, via
regulamentação dessas ações.
Nesse sentido, as ofertas dispensadas como benefício eventual precisam contar com o
reconhecimento público-estatal assegurando seu acesso quando necessário. Não é possível
uma atenção ocasional sem parâmetros e referências. Por meio de regulamentação, gestão e
financiamento atribui-se uma materialidade a esse campo de proteção social que se torna,
inclusive, reclamável juridicamente.
Além disso, por compreender o papel e a importância desse benefício e o que ele
representa, sua concessão face às eventualidades do cotidiano deve se orientar pela via do
direito ou, como defende Pereira, “[...] não se trata mais de praticar a caridade diante dos
infortúnios ou calamidades sofridos [...], mas de prever e programar respostas políticas
consistentes para fazer frente, como dever de cidadania, a esses acontecimentos.”126
Assim, este capítulo investiga o cenário do benefício eventual no país como uma
responsabilidade pública de proteção social a partir da gestão, regulamentação e
126
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financiamento, com destaque ao planejamento, organização e local de execução dessas
ofertas; compreensão quanto ao papel dos conselhos de assistência social e o cofinanciamento
dispensado pelos estados federados. O que se busca neste capítulo é analisar, destacar e
compreender o modo pelo qual o Estado executa esse campo de proteção social.
Esta análise caminha junto às legislações que o referenciam, busca identificar as ações
já realizadas até o momento, bem como seus desafios e limites, recorre ao resultado de
pesquisas mostrando a realidade empírica dessas ofertas em território nacional e se apoia em
obras sobre a temática examinada.

2.1 Modalidades de benefício eventual

No âmbito da assistência social estão asseguradas quatro modalidades de benefício
eventual: em virtude de nascimento, morte, situação de calamidade pública e ocorrência de
uma vulnerabilidade temporária. São provisões presentes nos municípios, que contam, ou não,
com instrumento legal que oriente sua concessão.
Sua definição nem sempre é de fácil compreensão. Pela Tabela 1, contudo, é possível
perceber que são provisões presentes junto aos municípios do país:

Tabela 1
Modalidades de benefício eventual da assistência social disponíveis
nos municípios e no DF

Auxílio-Funeral
Auxílio-Natalidade
Vulnerabilidade Temporária
Calamidade Pública

Nº de municípios
3.904
2.310
3.624
2.470

%
93
55
87
59

Fonte: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
COMBATE À FOME; SECRETARIA NACIONAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL; DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS
ASSISTENCIAIS. Relatório sobre o Levantamento Nacional de
Benefícios Eventuais. Brasília, DF, 2009. Disponível em:
<http://www.cogemas.pr.gov.br/arquivos/File/Documento/Relatorio_
BE_Final.pdf>. Acesso em: 30 maio 2015.

Pelo Censo SUAS é possível ainda observar como se comporta cada uma das
modalidades de BE. Tomando por base o período de 2012 a 2014, temos o seguinte cenário:
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Gráfico 2
Modalidades de benefício eventual da assistência social disponíveis
nos municípios e no DF pelos Censos SUAS de 2012 a 2014
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Fonte: Censo SUAS 2012, 2013 e 2014.

Na tentativa de mapear seu campo de atenção e as especificidades dessas provisões do
âmbito da assistência social será analisada, a seguir, cada uma dessas modalidades de
benefício eventual.

2.1.1 Auxílio-Natalidade

Essa atenção de proteção social é modalidade de benefício eventual instituída no
âmbito da assistência social a partir da promulgação da LOAS, em 1993, e que tem
justificativa no cuidado com a maternidade que compõe, pela Constituição Federal de 1988, o
rol dos direitos sociais afiançados pelo Estado: “Art. 6º São direitos sociais a educação, a
saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição.”127 Esse reconhecimento supõe garantir o dever público-estatal no apoio,
cuidado e proteção com o início da vida humana e de quem a concebeu.
É possível considerar o nascimento de um bebê como um acontecimento elementar do
ciclo da vida. Sua chegada permite a expressão de sentimentos e sensações que geram um
rearranjo no grupo familiar, o qual se articula intrinsecamente com as condições sociais vividas
pela família. Vários estudos acadêmicos e científicos já apontaram a importância, sobretudo, da
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relação entre mãe e filho nos primeiros meses de vida, tanto para o desenvolvimento
biopsíquico da criança quanto no estreitamento de laços afetivos entre ambos e o meio.
Considera-se que o cuidado com o início da vida deve contar com apoio da família, da
sociedade e do Estado, numa espécie de “cuidado coletivo” que atribuiria ao nascimento um
valor incondicional enquanto parte dos encargos a serem dispensados no âmbito da cidadania.
Ao Estado caberia o papel ímpar de assegurar condições para que a sociedade e a família
acolham a criança, preservando e/ou fomentando os laços familiares e sociais que se alteram em
face das mudanças trazidas a partir do nascimento de um bebê. Compreendido enquanto um
direito social, o auxílio-natalidade tem o sentido de proteger e assegurar o suporte necessário neste
momento para a mulher, os pais, a família e, claro, no cuidado necessário e indispensável ao
recém-nascido. Esta segurança afirma a condição de cidadania e reconhece que o nascimento, por
um lado, requer cuidado e proteção, por outro, significa um novo dever familiar.
No Brasil, o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), que gerencia os benefícios
majoritariamente dos trabalhadores da iniciativa privada, dispõe do salário-maternidade,
comumente conhecido como licença-maternidade, destinado a apoiar mãe e bebê (vivo ou
morto) durante 120 dias.128
Até 1993 os cidadãos vinculados ao RGPS também contavam, além do saláriomaternidade, com o auxílio-natalidade, o qual foi extinto – junto à política previdenciária
voltada aos trabalhadores da iniciativa privada – contando com sua provisão no âmbito da
assistência social.
Em alguns Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), com fundos específicos
destinados aos servidores públicos nos vários níveis da federação e das autarquias, por
exemplo, é possível identificar que as seguradas contam com a licença-gestante e ainda com o
auxílio-natalidade. Com arranjos distintos e coberturas diversas, são ofertas que reconhecem o
nascimento enquanto um acontecimento que requer cuidado e proteção.
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No âmbito do seguro social há ofertas afiançadas que protegem os cidadãos em relação ao
nascimento de um bebê (quer seja pela licença-maternidade e/ou auxílio-natalidade). Esta
segurança permite estreitar laços de cuidado e afeto na família, pois garante ao
trabalhador/contribuinte condições para tanto. A exigência, no caso, para fazer jus a esta atenção,
é estar vinculado ao sistema previdenciário por meio de contribuição prévia e direta do cidadão.
De modo diferente ocorre com centenas de trabalhadoras informais ou fora dos
regimes previdenciários, que precisam (quase) imediatamente retornar para suas atividades
laborativas após o nascimento de seus filhos. Ou seja, essas mulheres não contam com o
apoio dispensado às trabalhadoras formais, agravando-se ainda mais àquelas que possuem
laços mais restritos, instáveis ou fragilizados de suporte para este momento, o que acaba por
comprometer os laços de cuidado e de afeto entre mãe e filho no início da vida. Assim, a
provisão do auxílio-natalidade pela assistência social poderia assegurar uma relação mais
sólida de proteção aos cidadãos, mormente, desprovidos do seguro social, ainda mais se
considerarmos tratar-se de pessoas mais expostas às situações de vulnerabilidade e risco.
Ao revisitar a história do BE foi possível identificar expressões de auxílio-natalidade
dispensadas no âmbito da proteção social distributiva anterior ao reconhecimento da
assistência social enquanto política pública. Seja junto a Legião Brasileira de Assistência, a
entidades sociais, Santas Casas ou pelas damas de caridade, este cuidado, embora incerto,
geralmente compunha o rol de atenção dispensado aos cidadãos considerados “carentes” pela
sociedade, conforme narrado no Capítulo I, destacando apenas que a LBA cumpria um papel
expressivo no atendimento e apoio direcionado à questão materno-infantil.
Ao ser reconhecido no campo do direito junto a LOAS, o auxílio-natalidade deveria
contar com a prontidão e a certeza do acesso, distante do seu histórico de oferta pontual e
esporádica comumente dispensada aos cidadãos isentos do seguro social; isso permitiria
apoiar e proteger as famílias perante o nascimento de um bebê, reconhecendo o papel do
Estado nesse acolhimento e a importância do cuidado durante os ciclos da vida.
Com acesso universal no campo da proteção social distributiva, essa atenção
destinaria-se aos cidadãos que vivenciassem o nascimento enquanto uma ocorrência eventual,
que requer os devidos cuidados e proteção. No entanto, parece não haver, por parte da política
de assistência social, a compreensão suficiente e necessária de seu papel no sentido de
assegurá-la. A figura do “enxovalzinho do bebê”, quando existente, por vezes, resume a oferta
dispensada, além do acesso, via de regra, ser moldado por critérios que definem seu públicoalvo. A leitura que se faz, contudo, é que o auxílio-natalidade vai além dessa forma básica de
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provisão. É possível, inclusive, garantir uma atenção semelhante à que é garantida no âmbito
do seguro social.
No Censo SUAS é possível identificar o trato dispensado pelos municípios na atenção
ao auxílio-natalidade. Desde 2011 essa ferramenta tem monitorado se os municípios atendem
com benefício eventual e como se encontra essa atenção. No caso do auxílio-natalidade, a
Tabela 2 traz uma síntese relativa ao cenário de concessão dessa oferta em âmbito municipal.

Tabela 2 Concessão do auxílio-natalidade pelos municípios
a partir dos Censos SUAS 2011 a 2014
2011
2012
2013
Nº
%
Nº
%
Nº
%
3028
56
2920
55
3709
68
SIM
2063
38
2085
39
1733
32
NÃO
325
6
310
6
0
0
NR i
Base
5416
100
5315
100
5442
100
Fonte: Censo SUAS 2011, 2012, 2013 e 2014.
i
– Não Respondeu

2014
Nº
%
3860
69
1660
30
50
1
5570
100

A maior parte dos municípios concede o auxílio-natalidade, segundo dados do Censo
SUAS, isto independentemente de haver regulamentação. O que se nota é que tal provisão
vem tendo um crescimento, apesar de ligeira queda em 2012, além de não ser uma realidade
em 100% da municipalidade.
Esse reconhecimento é importante, mas se torna importante destacar qual a
compreensão que o município possui acerca dessa oferta e o modo como ocorre sua
concessão: se no âmbito do direito e, com isso, os elementos necessários para sua garantia,
como a gestão, financiamento, regulamentação e cooperação dos estados federados, ou se tal
atenção (ainda) se dá de forma aleatória e ao acaso, executada sem parâmetros e
referências.129
O Gráfico 3 mostra o cenário do auxílio-natalidade entre os anos de 2011 e 2014 a
partir do Censo SUAS.
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A análise e a investigação individualizada acerca dessa atenção poderia indicar essa resposta. Nesta pesquisa,
será apresentada no Capítulo 3 a realidade de São Paulo, mostrando como essas e as demais modalidades de BE
são executadas pelo município e pelo estado paulista.
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Gráfico 3
Concessão do auxílio-natalidade monitorado pelos Censos SUAS
2011 a 2014
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Fonte: Censo SUAS 2011, 2012, 2013 e 2014.

O Gráfico 3 ilustra o movimento de concessão do auxílio-natalidade pelos Censos
SUAS 2011 a 2014. Sem analisar a compreensão dessa modalidade de atenção, é possível
observar que houve crescimento nesse período, ainda que ela permaneça inferior às demais
modalidades de BE.

2.1.2 Auxílio-Funeral

O auxílio-funeral afiançado na LOAS é uma das provisões compulsórias a serem
dispensadas pela assistência social como direito do cidadão e dever do Estado. Compreender
o papel que esta atenção pode assumir permite identificar o seu alcance no âmbito da proteção
social, reconhecer as incongruências em sua execução e seus limites diante da ocorrência de
um óbito na família, ainda mais se considerarmos que tal episódio pode alterar os laços e a
dinâmica familiar, especialmente em virtude de seu caráter imprevisível, eventual e
inesperado.
Inicialmente, é necessário, nesta análise, demarcar a diferença entre o sepultamento,
compreendido como o enterro do corpo morto – a partir de todo seu rito, burocracia e história
– e o auxílio-funeral no âmbito da assistência social, apreendido como um suporte, proteção e
apoio à família do morto, principalmente se este desempenhava o papel de arrimo da família.
Assim, de início, defende-se o auxílio-funeral na assistência social não como o pagador de
taxas de cemitério ou o facilitador da burocracia acerca do sepultamento, mas, sim, como uma
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atenção nos moldes de proteção social que garanta apoio e suporte à família diante desse
momento, por vezes, inesperado e atípico em seu cotidiano.
Quanto ao sepultamento, ao percorrer a história foi possível identificar que o cuidado
com o morto e a vivência do luto constituem-se em episódios dos mais longínquos na história
da humanidade, permeados por ritos, tradições e costumes específicos de cada época,
sociedade e cultura, que não se limitavam (e limitam) ao enterro do corpo morto em si.
Com a chegada dos portugueses no Brasil e a imposição do catolicismo como sua
religião oficial, a busca pela salvação da alma passou a compor os ritos fúnebres da “boa
morte”. Era comum, até o século XIX, os mortos serem enterrados no interior de igrejas ou
em outros lugares considerados sagrados, pois se acreditava que isso permitiria a tão almejada
salvação da alma no dia do Juízo Final.
A Igreja Católica preocupava-se com a alma, embora boa parte da sociedade atribuísse
um valor social ao corpo, pois este, mesmo sem vida, era carregado de símbolos que os
diferenciavam uns dos outros. “[...] Nem mesmo diante da morte os corpos são iguais, já que
ainda carregam consigo as marcas das diferentes situações que tiveram em vida.”130 Ou seja,
as diferenças sociais (por classe, raça, idade e condição socioeconômica) não cessavam com o
advento da morte, ao contrário, permaneciam imprimindo as contradições sociais existentes
na sociedade e vivenciadas pelas pessoas ao longo da vida.
Nesse sentido, a “boa morte” era a extensão dessas diferenças em vida: as famílias
mais afortunadas cuidavam, com os devidos méritos e pompas, de seus falecidos, assegurando
que o rito fúnebre preservasse sua memória, lhe desse todo conforto durante o “descanso
eterno” e lhe garantisse o Reino dos Céus. Não à toa, os ricos eram enterrados em lugares
privilegiados no interior das Igrejas, compreendidos como mais próximos do altar ou dos
santos intercessores, por acreditar que, assim, estariam seguros e protegidos no Dia do Juízo
Final.
O momento da morte era, muitas vezes, organizado e preparado antecipadamente. Era
comum observar as pessoas mais abastadas escreverem testamentos em que indicavam como
deveria ser o funeral, o cortejo, a cerimônia de enterro. Neste contexto, inclusive, a morte se
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CAMARGO, Luís Soares. Viver e Morrer em São Paulo – A vida, as doenças e a morte na cidade do século XIX.
Tese (Doutorado em História Social) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP, São Paulo, 2007, p.
398. O autor é historiador, mestre e doutor em História Social pela PUC-SP. Tem experiência nas áreas de História
(com ênfase em História do Brasil), Arquivos e Patrimônio Histórico, Administração Pública nas áreas de Cultura e
Turismo, atuando principalmente nos seguintes temas: higiene, saúde pública, doenças e morte, cidade e cultura.
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constituía num verdadeiro “encontro social” entendido “[...] como uma oportunidade para a
afirmação de fortuna e poder.”131
A velhice “[...] era caracterizada pela preparação para a morte por meio do Rosário
à noite, testamento e missa diária.”132 Também era comum, nessa reta final da vida, reparar
velhos pecados da carne, era o momento em que “[...] pais reconheciam filhos tidos de
relações ilícitas e homens casavam com amásias, às vezes ex-escravas, fazendo-as herdeiras
legítimas.”133
Aos pobres, a vivência da morte configurava-se sempre como um verdadeiro
problema. Por serem desprovidos de bens, a solução, no caso, era apelar para a caridade alheia
a fim de garantir que seus entes queridos fossem enterrados condignamente e em solo
sagrado, “[...] mesmo que isso implicasse em conseguir uma sepultura em lugar menos
privilegiado, como o adro ou o cemitério intra-muros.”134 Preocupados com a salvação da
alma, “[...] quando a família não conseguia auxílio para sepultar os seus mortos em solo
sagrado, a solução encontrada era abandoná-los à porta de uma igreja ou sepultá-los,
clandestinamente nos cemitérios paroquiais (intra-muros) de madrugada.”135
Por sua vez, os escravos, indigentes, presos, pessoas condenadas à morte, vítimas de
doenças contagiosas ou que professassem outra religião eram enterradas em lugares ainda
mais distantes das cidades. A eles não se dava o direito de serem sepultados em solo sagrado
por não serem socialmente aceitos nesses espaços, pois não eram considerados cristãos.
Durante a Colônia, o Império e também a República é possível identificar diversas
formas de auxílio e apoio dispensadas às pessoas perante a perda de um ente querido, o que
em geral se dava por meio de ações caritativas ou por incipientes instrumentos legais.
Sepultar os mortos era uma das 14 Obras da Misericórdia conduzidas pelas Santas
Casas. Era através delas que parte dos indigentes, pobres e excluídos recebia guarida, por
meio da compaixão de seus mantenedores em relação ao sofrimento alheio no momento do
131

PAGOTO, Amanda Aparecida. Do âmbito sagrado da Igreja ao Cemitério Público – Transformações
Fúnebres em São Paulo 1850/1860. Dissertação (Mestrado em História Social) – Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo – PUC-SP, São Paulo, 2002, p. 73. A autora é historiadora, com mestrado em História
Social pela PUC-SP.
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Fragmento extraído de um artigo de 1836, no Diário da Bahia, que definia os vários estágios do ciclo da vida:
a velhice se localizava entre 64 e 70 anos, momento em que as pessoas deveriam preparar e organizar sua morte.
Cf. REIS, João José. O cotidiano da morte no Brasil Oitocentista. In: ALENCASTRO, Luiz Felipe (Org.).
História da vida privada no Brasil: Império. v. 2. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p. 101. O autor é
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REIS, op. cit., p. 106.
134
PAGOTO, op. cit., p. 75.
135
Ibid.

100

“descanso eterno”. A Igreja também procurava ser piedosa diante do fim da vida. Apesar das
altas taxas cobradas para enterrar os mortos em solos sagrados, ela buscava acolher os pobres
mesmo que em lugares menos privilegiados. A resistência católica se voltava sobre os não
cristãos, em geral os protestantes, na grande maioria imigrantes ou descendentes alemães, que
professavam outra crença – o luteranismo; isto os levou a construírem seus próprios
cemitérios para enterrar seus mortos.
Ao longo do século XIX, o local onde enterrar os mortos passou a sofrer grandes
interferências, tanto por parte da Igreja Católica quanto pelas pressões e ideias políticosanitárias, as quais passaram a interferir nos enterros que eram realizados. Os cemitérios
passaram a ser um lugar comum para enterrar os mortos e foram construídos afastados do
espaço urbano, seguindo algumas orientações: os caixões deveriam ser individuais, os
túmulos separados e lacrados e precisaria haver prazo limite para o enterro do morto,
evitando-se possíveis contágios, doenças, miasmas, entre outras ocorrências em virtude da
presença do corpo morto.
No final do século XIX a formação das Sociedades de Ajuda Mútua (ou Socorro
Mútuo) – Mutualismo – enquanto organizações de grupo da própria sociedade, buscava apoiar
seus membros em face da ausência de um Estado Provedor e em razão das precárias
condições vividas pelos trabalhadores, mormente em consequência da exploração do sistema
capitalista. Esse apoio era um alento que socorria as pessoas em virtude dos baixos salários e
diante de despesas extras ocorridas em seu cotidiano, como casamento, aniversários, lazer,
nascimento dos filhos, batizados, invalidez, doenças, morte etc.
O cuidado e o trato com a morte eram bastante apreciados pelas agremiações
existentes, as quais buscavam dar os devidos méritos aos falecidos e apoiar sua família
perante os infortúnios do cotidiano, conforme já apontado. No entanto, a partir do séc. XIX
dar um destino ao corpo sem vida passou a ser reconhecido como uma competência de saúde
pública na esfera municipal.136
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O costume da população de enterrar seus mortos dentro das Igrejas passa a sofrer mudanças com o advento do
Iluminismo, o qual influenciou as ideias higienistas e o comportamento da medicina acerca do mal que o cadáver causaria
aos vivos. Ao longo do século XIX a teoria dos miasmas, como ficou conhecida, tornou-se uma influência mais presente
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Estados Unidos do Brasil (de 24 de Fevereiro de 1891). Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 24 fev.1981; Art. 72; §
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REIS, op. cit.; ROSA, Edna Teresinha. A relação das áreas de cemitérios públicos com o crescimento urbano.
Dissertação (Mestrado em Geografia) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2003.
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No âmbito da assistência social, afiançar o auxílio-funeral se refere a apoiar, cuidar,
proteger a família e indivíduos que perdem seus entes queridos. Não se trata apenas de
isenções de taxas, pagamento dos ritos fúnebres, concessão do translado ou do sepultamento
do corpo, uma vez que esse apoio se vincula a dar uma destinação ao corpo sem vida,
preservando a dignidade da pessoa e compreendendo a morte como parte dos ciclos da vida.
Trata-se de procedimentos acerca do destino do corpo morto que não são da alçada da
assistência. Ao mesmo tempo, foi isto que a passagem deste tópico buscou ressaltar: o
sepultamento – e todos os seus procedimentos – requer uma atenção específica, um cuidado
próprio, um destino correto, os quais se aproximam mais do âmbito da saúde pública, dos
cemitérios, serviços funerários (públicos ou privados) e órgãos congêneres, que não têm a ver
com assistência social.
Caberia, sim, junto à assistência social, apoiar a família que sofre o impacto da morte a
partir de um auxílio-funeral, pois, muitas vezes, essa ocorrência contribui para um desarranjo
familiar em virtude de sua ocorrência inesperada. Como parte do benefício eventual, é uma
atenção provisória que busca dar apoio ao cidadão que, ao vivenciar este episódio, terá seus
laços familiares e afetivos preservados.
Formas de atenção nesses moldes e no âmbito estatal vinculam-se primeiramente junto
à classe trabalhadora, seja da iniciativa pública ou privada. É possível identificar formas de
atenção nas incipientes legislações que passam a regular um campo de proteção social
destinado ao trabalhador com vínculo formal de trabalho.
Segundo o Relatório sobre o Levantamento Nacional de Benefícios Eventuais de 2009,
o auxílio-funeral é a modalidade de benefício eventual mais presente nos municípios, o que
pode significar que a assistência social vem se comportando como pagadora das taxas que
envolvem o óbito e/ou como facilitadora da burocracia acerca do funeral.
No Censo SUAS também é possível identificar a presença dessa atenção na maioria
dos municípios.

Tabela 3
Concessão do auxílio-funeral pelos municípios a partir
dos Censos SUAS 2011 a 2014
2011
2012
2013
Nº
%
Nº
%
Nº
%
4862
90
4675
88
5249
96
SIM
229
4
330
6
193
4
NÃO
325
6
310
6
0
0
NR1
Base
5416
100
5315
100
5442
100
Fonte: Censo SUAS 2011, 2012, 2013 e 2014.
1
– Não Respondeu

2014
Nº
%
5289
95
231
4
50
1
5570
100
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Como se vê, os municípios declaram um percentual significativo quanto à concessão
do auxílio-funeral.

Gráfico 4
Concessão do auxílio-funeral monitorado pelos Censos
SUAS 2011 a 2014
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Fonte: Censo SUAS 2011, 2012, 2013 e 2014.

Sem analisar aqui o campo de regulamentação dessas ofertas, a preocupação neste
momento refere-se à compreensão que se faz desse benefício. A defesa desta pesquisa centrase em compreendê-lo como um apoio voltado para a família, buscando resguardar os laços
afetivos e garantir proteção social ante a vivência desse episódio atípico e ocasional na vida
do cidadão. Essa defesa compreende a assistência social como política de proteção social, não
como mediadora da burocracia estatal quanto aos tramites que envolvem o óbito.

2.1.3 Vulnerabilidade Temporária

Outra modalidade de concessão do BE não tem uma definição do fato gerador, mas de
desproteção social em virtude da situação de vulnerabilidade temporária. Talvez essa seja a
modalidade de benefício eventual mais difícil de definir e delimitar, em grande parte em virtude
de seu caráter singular. No entanto, entende-se a importância de aproximar sua qualificação e
natureza ao campo de proteção social a ser dispensado pela política de assistência social e suas
seguranças sociais, uma vez que, em face dessa ausência de especificidade, se tem, na prática,
atendido às mais diversas situações nessa modalidade de BE.
Essa assertiva se confirma ao analisar as pesquisas referenciadas até aqui e consultar o
banco de dados dos Censos SUAS, os quais mostram provisões diversificadas que não se
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limitam a assistência social, como fotos, documentos, pagamento de taxas, aparelhos de
saúde, passagens, auxílio-aluguel, cesta básica, entre tantas outras ofertas. Por sua imprecisão,
recebe a incumbência de atender demandas que são recusadas ou não concedidas em outras
áreas, como o exemplo do aparelho de oxigênio apresentado nas considerações iniciais deste
trabalho – supõe-se que ocorrências como aquela sejam uma realidade ao longo do país.
Nesse sentido, a compreensão inicial é a de destacar a especificidade do fato, sendo
este o desencadeador da situação vivenciada, gerando certa insegurança que deve ser
transitiva; a rigor, a eventualidade em si carrega uma carga geradora de vulnerabilidade que
conta com a ação estatal em seu enfrentamento.
O entendimento, então, é o de que a ocorrência de um episódio, atípico na vida do
cidadão, reproduz (ou agrava) um momento de instabilidade, o qual requer apoio quanto ao
seu enfrentamento. Trata-se, portanto, de olhar e compreender o benefício eventual como
parte do campo de proteção social; nesse caso, não é uma atenção em relação à vivência
contínua de vulnerabilidade, ainda que essa possa também acarretar episódios inesperados que
requeiram provisão e proteção estatal. É preciso demarcar a diferença entre a vivência
permanente da situação de vulnerabilidade e a temporariedade atribuída a esse contexto em
virtude de um episódio específico. Ou seja, uma situação de vulnerabilidade social é diferente
de uma situação vulnerabilidade temporária, associando a primeira com a ideia de condição e
a segunda como um evento.
O enfrentamento e a superação da situação de vulnerabilidade social requerem contar
com um campo de proteção social mais alargado e estruturado, composto por bens e serviços
materializados por meio dos programas, projetos, benefícios e equipamentos das várias
políticas públicas. Não é possível o Estado furtar-se de suas competências e deveres nem
tampouco transferir para o próprio indivíduo e familiares a responsabilidade de superar a
situação vivenciada. Trata-se de condições objetivas necessárias, concretamente postas, no
sentido de apoiar os cidadãos em suas vulnerabilidades sociais.
Defende-se, como já apontado, que tratar como provisórias, eventuais e pontuais
situações que reclamam um cuidado mais ampliado, ou seja, que não se resolvem com BE, é
uma forma do Estado se eximir de seus deveres, além disso configura-se como afronta aos
direitos sociais.
De modo mais amplo, ciclos de vida, situações de vulnerabilidades sociais, por vezes
são geracionais e, enquanto parte do ciclo de pobreza, não se referem a um campo específico
de atuação. Demandam uma atenção que, a partir da compreensão de totalidade, se daria de
modo intersetorial, demarcando que não é apenas competência da assistência social o cuidado
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com o pobre e a pobreza, bem como a superação e o enfrentamento das situações de
vulnerabilidade vividas pelos indivíduos.
O apoio às situações de vulnerabilidade temporária, previsto como campo de atenção
por parte do benefício eventual, requer considerar que a ocorrência de um episódio atípico na
vida do cidadão permite construir fragilidades ou elevá-las. Nesse sentido, a eventualidade
não se restringe às situações de miséria e pobreza, pode, isto sim, ser mais severa nesses
contextos. Essa temporariedade atribuída ao fato ocorrido e, consequentemente, à situação
(que deve ser) provisória de vulnerabilidade conta com a presença do Estado em sua
superação. Reconhecido como agente protetor, as ações estatais devem (ou deveriam) apoiar o
cidadão diante de uma eventualidade prevista como campo de intervenção por parte da
assistência social.
O BE é parte integrante no apoio às situações de desproteção social por
vulnerabilidade temporária em virtude de um episódio atípico preestabelecido. O exercício
aqui é demarcar quais seriam as situações concretamente postas que podem contar com esta
política pública, bem como seu campo de atuação e possibilidades de intervenção. Além
disso, requer pensar que no âmbito da política de assistência social, para além da
compreensão de vulnerabilidade restrita ao campo econômico, busca-se reconhecê-la como
um fenômeno multifacetado, com várias dimensões que podem ser identificadas nas relações
afetivas, sociais e familiares. Vivências de situações de insegurança não se restringem apenas
aos cidadãos pobres, mas impactam de modo distinto conforme o suporte e a rede de proteção
que o indivíduo dispõe para enfrentar e lidar com a situação existente. Reconhece-se ainda
que a superação da situação de vulnerabilidade vivenciada pelo cidadão não se limita ao seu
esforço pessoal de superação. Essas considerações reforçam a identificação quanto ao papel
do Estado nesse campo de proteção social. Nesse sentido,
Aldaíza Sposati insiste na necessidade de que a concepção de vulnerabilidade, como
objeto de atenção da assistência social, seja alargada para além da dimensão
material, se reportando a questões afetas à sociabilidade e à dimensão relacional
como igualmente importantes para configurar demandas que exigem respostas da
assistência social.137

O conceito de vulnerabilidade e quais provisões a assistência social especificamente
deve prover não foram amplamente desdobrados na PNAS. A definição mais alargada do
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TORRES, Abigail Silvestre. Segurança de convívio e de convivência: direito de proteção na Assistência Social.
Tese (Doutorado em Serviço Social) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2013, p. 173. A
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conceito voltado para essa área é algo que requer ser construído. O campo de imprecisões
ainda permanece grande, o que faz necessário, no seu enfrentamento, ampliar esse debate
acerca dos conceitos que não foram suficientemente definidos.
No Decreto nº 6.307/07 há uma aproximação conceitual quanto à compreensão de
vulnerabilidade temporária.
Art. 7o A situação de vulnerabilidade temporária caracteriza-se pelo advento de
riscos, perdas e danos à integridade pessoal e familiar, assim entendidos:
I - riscos: ameaça de sérios padecimentos;
II - perdas: privação de bens e de segurança material; e
III - danos: agravos sociais e ofensa.
Parágrafo único. Os riscos, as perdas e os danos podem decorrer:
I - da falta de:
a) acesso a condições e meios para suprir a reprodução social cotidiana do solicitante
e de sua família, principalmente a de alimentação;
b) documentação; e
c) domicílio;
II - da situação de abandono ou da impossibilidade de garantir abrigo aos filhos;
III - da perda circunstancial decorrente da ruptura de vínculos familiares, da presença
de violência física ou psicológica na família ou de situações de ameaça à vida;
IV - de desastres e de calamidade pública; e
V - de outras situações sociais que comprometam a sobrevivência. 138

Ainda que possa ser uma compreensão generalista de vulnerabilidade temporária, tratase de um passo a mais no sentido de dar materialidade ao conceito e aproximá-lo da política de
assistência social. No intuito de contribuir com este debate e pensar as especificidades da
assistência social, identifica-se que as vulnerabilidades temporárias e calamidades públicas
afiançadas no Art. 22 podem ainda ser, até certo ponto, mapeadas, previstas e estar
regulamentadas a partir do diagnóstico in loco do próprio território e do auxílio de dados
estatísticos, como Censo (do IBGE e do SUAS), pesquisa de informações básicas municipais
(Munic), Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), além de informações
municipais e estaduais, tendo como referência a LOAS e as legislações subsequentes.
As legislações já instituídas trazem referências importantes para se pensar tais
provisões a partir de dada realidade no sentido de, a partir desta captação e análise, mapear o
campo de atenção do benefício eventual e definir a abrangência de sua oferta.
As seguranças sociais, afiançadas na PNAS, ainda que generalistas, também trazem
sua contribuição na definição quanto ao campo de atenção do benefício eventual. Assim, é
possível pensar uma provisão que garanta autonomia, rendimento, convívio ou acolhida para
o indivíduo e seus familiares.

138

BRASIL. Decreto nº 6.307, de 14 de Dezembro de 2007. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 dez.
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Segundo o Censo SUAS, essa modalidade de atenção é concedida nos municípios e
monitorada a partir de 2012.

Tabela 4
Concessão do auxílio para vulnerabilidade
temporária pelos municípios a partir dos Censos SUAS
2012 a 2014
2012
2013
Nº
%
Nº
%
4336
82
4960
91
SIM
669
12
482
9
NÃO
NRi
310
6
0
0
Base
5315
100
5442
100
Fonte: Censo SUAS 2011, 2012, 2013 e 2014.
i
– Não Respondeu

2014
Nº
4980
540
50
5570

%
89
10
1
100

Em grande parte, esse percentual de atenção se dá por meio de ofertas diversificadas
mapeadas pelo Relatório sobre o Levantamento Nacional de Benefícios Eventuais de 2009;
ele foi identificado em Bovolenta (2010) e aparece no banco de dados do Censo SUAS entre
2012 a 2014. O próprio Relatório apresenta a diversidade de ofertas acerca dessas
circunstâncias: fotos, segunda via de documentos, agasalhos, vestuário, cobertores, móveis,
utensílios domésticos, pagamentos de taxas, geração de emprego e renda, aparelhos
ortopédicos, órteses, próteses, óculos, dentadura, apoio financeiro para o tratamento de saúde
fora do município, cadeira de rodas, muletas, fraldas geriátricas, pagamentos de exames
médicos, medicamentos, transporte de doentes, ajudas técnicas, tecnologias assistidas para
pessoas com deficiências, auxílio-alimentação, cesta básica, leite em pó, dietas especiais,
auxílio-construção, pagamento de aluguel, uniforme, material escolar, passagens, materiais
esportivos, entre outros.
Essa realidade reforça a necessidade de qualificar e delimitar a natureza dessas
provisões a fim de não servirem de álibi para prover as omissões das outras áreas públicas ou
ainda reproduzir condutas avessas ao direito.
A ilustração dos percentuais de concessão para vulnerabilidade temporária pode ser
observada no Gráfico 5.
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Gráfico 5
Concessão do auxílio para vulnerabilidade
temporária monitorado pelos Censos SUAS
2012 a 2014
92%
90%
88%
86%
84%
82%
80%
78%
76%
2012

2013

2014

Fonte: Censo SUAS 2012, 2013 e 2014.

O Gráfico 5 ilustra o movimento de concessão do auxílio para situação de
vulnerabilidade temporária pelos Censos SUAS 2012 a 2014. É possível observar o
crescimento e queda dessa atenção durante esse período.

2.1.4 Calamidade Pública

A atenção com benefício eventual às situações reconhecidas como sendo de
calamidade pública é também prevista na LOAS, em seu Art. 22. O desafio em questão é
pensar o que caracteriza esta ocorrência no âmbito da assistência social. Ao investigar junto à
produção legal e acadêmica da área, observou-se uma lacuna neste campo de debate, cuja
análise precisa ser fomentada.
A situação de calamidade pública, compreendida de modo mais alargado, requer
considerar que esta não causa apenas danos materiais, ela permite (ou eleva) a ocorrência de
danos emocionais, físicos e psíquicos, mormente aos cidadãos mais expostos ou que vivem
em condições mais vulneráveis. Não raro é observar que a vivência desse episódio é
estrutural; repetidas vezes identificamos grupos e/ou regiões mais suscetíveis ou expostos a
tais ocorrências.
A ressalva que se faz logo de início, no entanto, é não tratar como eventuais os
episódios que comumente ocorrem em determinados lugares ou com certa frequência. Nesse
caso, são ocorrências que necessitam de planejamento da política pública, e que por vezes não
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se limitam à política de assistência social e precisam de respostas mais complexas e efetivas
por parte do Estado.
Mariana Siena traz em seu trabalho de doutorado contribuições importantes para se
pensar o atendimento social destinado às situações de desastre – compreendidas aqui como
uma das formas de calamidade pública existente. O aporte de sua pesquisa pode trazer
significativos elementos que auxiliem no imbróglio em questão.
Quando passei a encarar o desastre como um tipo de crise crônica, atrelado a um
processo sociohistórico longo de vulnerabilização, pude entender que o desastre
persistia, não enquanto durassem as chuvas, mas enquanto os grupos
vulnerabilizados não tinham garantidos os seus direitos de cidadania. E, mais
precisamente, que o desastre já estava instaurado antes mesmo das chuvas 139

De fato, alguns grupos estão mais expostos a situações de calamidade pública por
viver uma situação permanente de vulnerabilidade social, a qual se agrava em virtude de uma
ocorrência eventual. Esta assertiva ressalta a importância de demarcar o papel do benefício
eventual para a calamidade pública, de modo que essa atenção não se comporte como um
lenitivo para as violações de direitos que são permanentes.
Siena enfatiza o papel da assistência social nessas ocorrências e defende que, apesar
desta política estar presente em quase todos os episódios de desastre, não é sua função dar
todas as respostas. De início, a defesa civil é o órgão responsável pelo socorro imediato e pela
coordenação das ações existentes. No entanto, a autora relata que nem todos os municípios
contam com esse serviço.
Nos municípios brasileiros, a assistência social tem uma presença institucional
significativamente maior em relação à defesa civil. Para ilustrar tal descompasso,
atenta-se que 99,9% dos municípios brasileiros possuem estrutura organizacional
para tratar da política de assistência social enquanto que 59,26% dos municípios
possuem unidade de defesa civil (IBGE 2010).140

Essa realidade também aparece no Relatório sobre o Levantamento Nacional de
Benefícios Eventuais, de 2009, quando se registrou que em 51% dos municípios inexistia o
serviço de defesa civil estruturado. Ou seja, é possível supor que em alguns lugares a
assistência social cumpra o papel delegado à defesa civil, coordenando as ações de socorro às
emergências, mesmo que ela não tenha todo suporte e condições necessárias para tal.
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Em relação ao benefício eventual, a atenção refere-se à ocorrência em si. No Decreto nº
6.307/07 há referências quanto aos episódios de calamidade pública que requerem atenção por
parte da assistência social.
[...] Para fins deste Decreto, entende-se por estado de calamidade pública o
reconhecimento pelo poder público de situação anormal, advinda de baixas ou altas
temperaturas, tempestades, enchentes, inversão térmica, desabamentos, incêndios,
epidemias, causando sérios danos à comunidade afetada, inclusive à incolumidade
ou à vida de seus integrantes.141

No âmbito da assistência social foi aprovado em 2009 o Serviço de Proteção em
Situações de Calamidade e Emergências enquanto parte da proteção especial afiançada pelo
SUAS, cuja incumbência centrou-se no enfrentamento de situações de Calamidades Públicas
e Emergências reconhecidas pelo Ministério da Integração Nacional. O serviço está previsto
na Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009, que aprovou a Tipificação Nacional
de Serviços Socioassistenciais, e é regulamentado pela Portaria MDS nº 90, de 3 de setembro
de 2013. A finalidade do serviço é assegurar provisões de ambiente físico, recursos materiais,
recursos humanos e trabalho social. Todas essas provisões devem ser empregadas na
manutenção de abrigos temporários como estratégia de resposta a esses eventos.
Por meio dessa Portaria todos os estados, o Distrito Federal e os municípios podem
receber recursos para planejar e/ou socorrer situações de calamidade pública. Nesse mesmo
documento é possível identificar o valor do cofinanciamento e as referências usadas. No caso, os
critérios guiam-se pela quantidade de pessoas desabrigadas e/ou desalojadas; intensidade da
emergência ou calamidade; grau de vulnerabilidade a partir do percentual da população atingida;
regularização do BE regulamentado no município ou Distrito Federal; o valor de referência atual é
R$ 20.000,00 mensais, transferidos fundo a fundo, para cada grupo de 50 pessoas atingidas.
Assim como as demais modalidades de benefício eventual, a atenção nos casos de
calamidade pública demanda a certeza e a presteza de prontidão diante do fato ocorrido. No
campo dos direitos deve ser algo que preserve a dignidade e a cidadania dos indivíduos
envolvidos, distante do que fora identificado por Siena em sua pesquisa.
Todavia, seja com a presença da defesa civil, seja com a presença da assistência
social, o atendimento público de resposta ao “momento trágico”, a atenção social,
para aqueles grupos afetados tem se caracterizado pela precariedade. Ou seja,
recorrente tem sido um tipo de atendimento que se baliza pelo reino das
necessidades (e não dos direitos), não ultrapassando, assim, o suprimento das
carências, no qual o provimento com colchões e cestas-básicas a tais grupos sociais
afetados seja considerado suficiente pelo ente público.142
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A ocorrência da seca também requer atenção especial por parte do Estado, o qual se
utiliza da articulação das várias políticas públicas para o seu enfrentamento, contando, de
início, com a operação de carros-pipa, programas de transferência de renda e bolsa estiagem.
Assim, como um apoio concreto a essa realidade, a União criou um portal de internet –
“Observatório da Seca” – em que o gestor municipal consulta as políticas e ações que podem
ser acionadas em face dessa ocorrência.

Figura 5
Imagem ilustrativa do site “Observatório da Seca”

Fonte: Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/observatoriodaseca/>. Acesso em: 31 out. 2015.

Além disso, o Decreto nº 7.223/10 prevê ainda a antecipação do calendário de
pagamento do Benefício de Prestação Continuada – BPC aos beneficiários de municípios em
estado de calamidade pública.
A seguir, o Quadro 7 apresenta uma síntese das legislações que atendem as situações
de calamidade pública a partir da CF/88.
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Quadro 7
Síntese das legislações que tratam de calamidade pública e emergência a partir da CF/88

Constituição Federal 1988

Código de Ética do Assistente Social –
Resolução CFESS nº 273 de 13/03/93
LOAS – 1993 com alterações da Lei do
SUAS – Lei nº 12.435 de 06/07/11
PNAS – Política Nacional de Assistência
Social – 2004
Lei nº 10.954 de 29/09/04 – Institui, no
âmbito do Programa de Resposta aos
Desastres, o Auxílio Emergencial
Financeiro para atendimento à
população atingida por desastres,
residentes nos Municípios em estado de
calamidade pública ou situação de
emergência
Decreto nº 6.307 de 14/12/07 – Dispõe
sobre os benefícios eventuais de que
trata o art. 22 da LOAS

Resolução CNAS nº 109 de 11/11/09 –
Aprova a Tipificação Nacional de
Serviços Socioassistenciais

Decreto nº 7.223 de 29/06/10 – Altera
artigos no Regulamento da Previdência
Social

Decreto nº 7.257 de 04/08/10 – Dispõe
sobre o Sistema Nacional de Defesa
Civil - SINDEC, sobre o reconhecimento
de situação de emergência e estado de
calamidade pública, sobre as
transferências de recursos para ações de
socorro, assistência às vítimas,
restabelecimento de serviços essenciais e
reconstrução nas áreas atingidas por
desastre

Art. 136. II – [...] ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na
hipótese de calamidade pública, respondendo a União pelos danos e custos
decorrentes. [...]
Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos
compulsórios:
I – para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade
pública, de guerra externa ou sua iminência; [...]
Art. 167. XI § 3º A abertura de crédito extraordinário somente será admitida
para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de
guerra, comoção interna ou calamidade pública.
Art. 3º São deveres do assistente social: [...] participar de programas de
socorro à população em situação de calamidade pública, no atendimento e
defesa de seus interesses e necessidades.
Art. 22 Entendem-se por benefícios eventuais as provisões suplementares e
provisórias que integram organicamente as garantias do Suas e são prestadas
aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de
vulnerabilidade temporária e de calamidade pública.
Benefícios da assistência social: Benefício de Prestação Continuada (BPC),
Benefícios Eventuais (calamidade pública) e Transferência de Renda.
Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Programa de Resposta aos Desastres do
Ministério da Integração Nacional, o Auxílio Emergencial Financeiro,
destinado a socorrer e a assistir famílias com renda mensal média de até 2
(dois) salários mínimos, atingidas por desastres, no Distrito Federal e nos
Municípios em estado de calamidade pública ou em situação de emergência
reconhecidos pelo Governo Federal, mediante portaria do Ministro de Estado
da Integração Nacional.
Art. 8º Para atendimento de vítimas de calamidade pública, poderá ser criado
benefício eventual de modo a assegurar-lhes a sobrevivência e a reconstrução
de sua autonomia. Parágrafo único. Para os fins deste Decreto, entende-se por
estado de calamidade pública o reconhecimento pelo poder público de
situação anormal, advinda de baixas ou altas temperaturas, tempestades,
enchentes, inversão térmica, desabamentos, incêndios, epidemias, causando
sérios danos à comunidade afetada, inclusive à incolumidade ou à vida de
seus integrantes.
Reconhece: Serviço de proteção em situações de calamidades públicas e
emergências. O serviço promove apoio e proteção à população atingida por
situações de emergência e calamidade pública, com a oferta de alojamentos
provisórios, atenções e provisões materiais, conforme as necessidades
detectadas. Assegura a realização de articulações e a participação em ações
conjuntas de caráter intersetorial para a minimização dos danos ocasionados e
o provimento das necessidades verificadas.
Art. 169 § 1º Excepcionalmente, nos casos de estado de calamidade pública
decorrente de desastres naturais, reconhecidos por ato do Governo Federal, o
INSS poderá, nos termos de ato do Ministro de Estado da Previdência Social,
antecipar aos beneficiários domiciliados nos respectivos municípios.
Art. 1º O Poder Executivo federal apoiará, de forma complementar, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios em situação de emergência ou
estado de calamidade pública, provocados por desastres.
Art. 2º Para os efeitos deste Decreto, considera-se:
I - defesa civil: conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e
recuperativas destinadas a evitar desastres e minimizar seus impactos para a
população e restabelecer a normalidade social;
II - desastre: resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo
homem sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos,
materiais ou ambientais e conseqüentes prejuízos econômicos e sociais;
III - situação de emergência: situação anormal, provocada por desastres,
causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento parcial da
capacidade de resposta do poder público do ente atingido;
IV - estado de calamidade pública: situação anormal, provocada por
desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento
substancial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido [...].
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Lei nº 12.340 de 01/12/10 – Dispõe sobre
as transferências de recursos da União
aos órgãos e entidades dos Estados,
Distrito Federal e Municípios para a
execução de ações de prevenção em
áreas de risco de desastres e de resposta
e de recuperação em áreas atingidas por
desastres e sobre o Fundo Nacional para
Calamidades Públicas, Proteção e Defesa
Civil

Lei nº 12.409 de 25/05/11 – atribuições
do Fundo de Compensação de Variações
Salariais – FCVS

Lei nº. 12.608 de 10/04/12 – Institui a
Política Nacional de Proteção e Defesa
Civil
Instrução Normativa nº 01 de 24/08/12 –
Estabelece procedimentos e critérios
para a decretação de situação de
emergência ou estado de calamidade
pública pelos Municípios, Estados e pelo
Distrito Federal, e para o
reconhecimento federal das situações de
anormalidade decretadas pelos entes
federativos

Portaria interministerial nº 02 de
06/12/12 – Institui o Protocolo Nacional
Conjunto para Proteção Integral a
Crianças e Adolescentes, Pessoas Idosas
e Pessoas com Deficiência em Situação
de Riscos e Desastres
Resolução nº 33 de 12/12/12 – Aprova a
Norma Operacional Básica do Sistema
Único de Assistência Social –NOB-SUAS
Resolução nº 07 de 17/05/13 – Dispõe
sobre parâmetros e critérios para
transferências de recursos do
cofinanciamento federal para a oferta do
Serviço de Proteção em Situações de
Calamidades Públicas e de Emergências
no âmbito do Sistema Único de
Assistência Social – SUAS
Resolução nº 12 de 11/06/13 – Aprova os
parâmetros e critérios para
transferências de recursos do
cofinanciamento federal para a oferta do
Serviço de Proteção em Situações de
Calamidades Públicas e de Emergências
no âmbito do Sistema Único de
Assistência Social – SUAS
Portaria nº 90 de 03/09/13 – Dispõe
sobre os parâmetros e procedimentos
relativos ao cofinanciamento federal
para oferta do Serviço de Proteção em
Situações de Calamidades Públicas e
Emergências.

Art. 3º O Poder Executivo federal apoiará, de forma complementar, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios em situação de emergência ou
estado de calamidade pública, por meio dos mecanismos previstos nesta Lei.

Art. 4º Fica a União autorizada a conceder subvenção econômica ao Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e ao Banco do
Nordeste do Brasil - BNB, sob a modalidade de equalização de taxas de juros,
em operações de financiamento contratadas até 31 de dezembro de 2013,
destinadas a capital de giro e investimento de sociedades empresariais,
cooperativas, empresários individuais e pessoas físicas ou jurídicas
caracterizadas como produtores rurais, localizados em Municípios atingidos
por desastres naturais que tiverem a situação de emergência ou estado de
calamidade pública reconhecidos pelo Poder Executivo federal.
Art. 1º Esta Lei institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil PNPDEC, dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil - CONPDEC,
autoriza a criação de sistema de informações e monitoramento de desastres.
Ministério da Integração Nacional aponta critérios para decretação e
reconhecimento de situação de emergência ou estado de calamidade
pública.

[...] O Protocolo Nacional Conjunto para a Proteção Integral a Crianças e
Adolescentes, Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência em Situação de
Riscos e Desastres, com os seguintes objetivos:
I - assegurar a proteção integral aos direitos de crianças e adolescentes,
pessoas idosas e pessoas com deficiência, em situação de riscos e desastres,
com objetivo de reduzir a vulnerabilidade a que estiverem expostos; e
II - orientar os agentes públicos, a sociedade civil, o setor privado e as
agências de cooperação internacional que atuem em situação de riscos e
desastres no desenvolvimento de ações de preparação, prevenção, resposta e
recuperação, nos três níveis da Federação.
Art. 55 A União tem por responsabilidade: [...] IV - o cofinanciamento dos
serviços, programas e projetos socioassistenciais, inclusive em casos
emergenciais e de calamidade pública.
Assegura parâmetros, objetivos, atribuições dos entes e cofinanciamento
para a oferta de serviços de proteção em situação de calamidades
públicas e emergências.

Art. 1º Aprovar os parâmetros e critérios para transferências de recursos do
cofinanciamento federal aos Estados, Municípios e Distrito Federal para a
oferta do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de
Emergências no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.
Anexo: Adicional de 10% para municípios com os Benefícios Eventuais
regulamentados.

Art. 1º Dispor sobre os parâmetros e procedimentos para o cofinanciamento
federal do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e
Emergências no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.
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Lei nº 12.983 – 02/06/14 – Altera a Lei
no 12.340, de 1o de dezembro de 2010,
para dispor sobre as transferências de
recursos da União aos órgãos e entidades
dos Estados, Distrito Federal e
Municípios para a execução de ações de
prevenção em áreas de risco e de
resposta e recuperação em áreas
atingidas por desastres e sobre o Fundo
Nacional para Calamidades Públicas,
Proteção e Defesa Civil e altera outras
legislações.

Art. 4º São obrigatórias as transferências da União aos órgãos e entidades dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para a execução de ações de
prevenção em áreas de risco de desastres e de resposta e de recuperação em
áreas atingidas ou com o risco de serem atingidas por desastres, observados
os requisitos e procedimentos estabelecidos pela legislação aplicável.

Além dessas referências legais e compreendendo a importância do tema, alguns
eventos tentam dar mais visibilidade à temática e de modo específico relacionando-a com o
papel do Serviço Social e também das políticas sociais. Foi o que aconteceu no 4º Fórum de
Assistência Social do Ministério da Defesa, realizado em 2012 no Rio de Janeiro, quando se
analisou e debateu sobre o trabalho dos assistentes sociais nas situações de emergência,
desastres e calamidades públicas e a forma de enfrentamento dessas ocorrências por meio das
ações estatais. Tal evento contou com a presença do conjunto CRESS/CFESS, que avaliou a
importância do profissional, os desafios existentes e a necessidade de aprofundar a temática.
Na realidade dos municípios, portanto, é possível identificar que há formas de atenção
e concessão de auxílios voltados para a situação de calamidade pública, conforme o
mapeamento do Censo SUAS, descrito na Tabela 5.

Tabela 5
Concessão do auxílio para calamidade pública pelos municípios a
partir dos Censos SUAS 2011 a 2014
2011
2012
Nº
%
Nº
%
3693
68
3240
61
SIM
1398
26
1765
33
NÃO
325
6
310
6
NR1
Base
5416
100
5315
100
Fonte: Censo SUAS 2011, 2012, 2013 e 2014.
1
– Não Respondeu

2013
Nº
%
3960
73
1482
27
0
0
5442
100

2014
Nº
%
3807
68
1713
31
50
1
5570
100

O cenário de concessão do BE para calamidade pública pode ser observado no Gráfico 6.
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Gráfico 6
Concessão do auxílio para calamidade pública monitorado
pelos Censos SUAS 2011 a 2014
74%
72%
70%
68%
66%
64%
62%
60%
58%
56%
54%
2011

2012

2013

2014

Fonte: Censo SUAS 2011, 2012, 2013 e 2014.

Por meio do Relatório sobre o Levantamento Nacional de Benefícios Eventuais, de
2009, do Censo SUAS e das demais pesquisas referenciadas nesta tese é possível identificar a
variedade de benefícios concedidos, os quais atendem a uma diversidade de necessidades
sociais. São provisões que, a rigor, não são da alçada da assistência social, mas que em
virtude da ausência de seu reconhecimento e regulamentação ficam a mercê das ocorrências
existentes, da subjetividade do profissional quanto à avaliação do caso, da disponibilidade de
recursos para serem atendidos e, por fim, das indicações político-partidárias que podem
definir os cidadãos a serem atendidos e de que modo. Ou seja, cenário que caminha na
contramão do direito e do próprio reconhecimento desse campo de atenção e de suas
especificidades.

2.2 A presença da cesta básica na assistência social

A concessão de alimentos é um dos legados históricos da assistência social
identificada desde as primeiras formas de prestação de auxílio e que persiste nos dias atuais.
“Dar de comer aos famintos” era, aliás, uma das Quatorze Obras de Misericórdia praticadas
pelos “homens bons” no exercício da misericórdia para com os pobres e miseráveis.
Atualmente materializada pela cesta básica, os dados de realidade permitem observar
sua presença expressiva na categoria de BE. No Relatório sobre Levantamento Nacional de
BE de 2009, do MDS e CNAS, em 91% dos munícipios e DF havia a concessão de cesta
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básica para a situação de vulnerabilidade temporária e em 90% para as ocorrências de
calamidade pública, sendo esta a oferta mais concedida em cada um desses episódios.
Nos Censos SUAS de 2010 a 2014 a cesta básica também aparece como a oferta mais
concedida em cada ano analisado. Em 2014, 62% dos CRAS atendiam os cidadãos com cesta
básica. Junto à gestão estadual ela também apareceu. Alguns estados referenciaram a cesta
básica como uma das formas de atenção do BE; foi o caso do Acre, Amapá e Mato Grosso.
É necessário atentar-se se a cesta básica não vem cumprindo nesse contexto o papel de
amenizar o sofrimento do cidadão diante da ausência de respostas mais efetivas por parte do
Estado na execução de serviços, programas e benefícios socioassistenciais que os protejam e
lhes atendam em suas desproteções sociais. Em outros termos, como a demanda se apresenta,
por vezes, complexa, a concessão de cesta básica parece aliviar e confortar as adversidades
vividas. Isto é, como o Estado se propõe a ser mínimo para a área social, prover alimentação,
enquanto indispensável para a sobrevivência humana, parece ser o lenitivo necessário para
que o indivíduo supere a situação vivenciada por si só. Por vezes, o que se observa é uma
provisão em si, isto é, o cidadão não é acompanhado ou mesmo encaminhado em suas
necessidades a serviços socioassistenciais complementares. É possível que a atenção do
Estado se resuma (quando existente) na provisão de alimentos.
A compreensão a ser fomentada, no entanto, é a de que a alimentação é um direito
fundamental em si, sem necessidade de estar entremeada por outras áreas, como vem
ocorrendo em grande parte com a assistência social.
Assim, é preciso lembrar que desde 2006, a partir da Lei Orgânica de Segurança
Alimentar e Nutricional – LOSAN (Lei nº 11.346), que propõe construir um Sistema Nacional
de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), a alimentação passou a ser reconhecida como
um direito fundamental da Constituição Federal (Emenda Constitucional nº 64/2010). Com
base nos princípios da participação social e intersetorialidade, o SISAN, por meio de diversos
setores governamentais e da sociedade civil, busca promover, em todo o país, o Direito
Humano a Alimentação Adequada (DHAA), através da promoção, formulação e articulação
de diversas ações e programas da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
(PNSAN), bem como o monitoramento e a avaliação da situação alimentar e nutricional da
população brasileira.
Segundo dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura
(FAO), em 2014 o Brasil teria saído do Mapa da Fome Mundial a partir de um conjunto de
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ações. Esse dado é apresentado no Mapeamento de Segurança Alimentar e Nutricional
(MAPASAN) realizado em 2014 pelo MDS em território nacional.143
Os resultados alcançados se devem a um conjunto de medidas em diferentes setores,
como a ampliação do poder de compra do salário mínimo, o aumento do acesso ao
emprego, o fortalecimento dos programas de transferência de renda às famílias de
baixa renda, a consolidação dos sistemas universais de educação e saúde, a
ampliação do Programa Nacional de Alimentação Escolar e ao fortalecimento dos
programas de agricultura familiar no país.144

O reconhecimento da alimentação (adequada) enquanto um direito intrínseco à
condição humana assegurou uma área específica e própria para garantir seu acesso. De modo
mais amplo, significa considerar que não é somente por meio da cesta básica que o cidadão
tem seu direito assegurado. Ações mais amplas, concretas e intersetoriais devem compor o
campo da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), como a realização de programas e
políticas dessa área, monitoramento das ações realizadas a partir, por exemplo: da agricultura
familiar (compras institucionais e Programa de Aquisição de Alimentos); da convivência com
o semiárido – acesso à agua; do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA); do Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); da Segurança Alimentar e Nutricional junto ao
Sistema Prisional e às instituições de longa permanência.
Outras ações podem ser fomentadas por meio das Câmaras Intersetoriais de Segurança
Alimentar e Nutricional (CAISAN), instâncias que coordenam os órgãos públicos
responsáveis pela execução da política, e construídas nas Conferências e nos Conselhos de
Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), a fim de garantir a participação da sociedade
civil na elaboração de diretrizes para a execução da Política Nacional de Segurança Alimentar
e Nutricional. Como exemplo, conforme o MAPASAN: apoio logístico para transporte de
alimentos produzidos por agricultores familiares; assistência técnica e extensão rural para
agricultura familiar (ATER); doação de alimentos, cestas de alimentos ou subsídios aos
alimentos (industrializados, em grãos ou in natura); capacitação, fomento ou incentivo à
produção agroecológica; ações de educação alimentar e nutricional; apoio às práticas de
agricultura urbana; implantação de cisternas para acesso à água. Além da construção de
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O objetivo foi levantar informações acerca de diferentes aspectos do SISAN, sendo realizado pela Secretaria
Nacional de Segurança Alimentar (SESAN) e Secretaria de Avaliação e Gestão de Informação (SAGI). A partir
de um questionário eletrônico, gestores municipais, estaduais e do Distrito Federal puderam responder sobre a
identificação e caracterização dos órgãos gestores da Política de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), das
institucionalidades do Controle Social estabelecido e da disponibilidade de equipamentos públicos nessa área.
144
BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. MAPASAN 2014: Mapeamento de
Segurança Alimentar e Nutricional. Brasília, DF: MDS. Secretaria de Avaliação e Gestão de Informação;
Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, 2015, p. 14.
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Restaurantes

Populares;

Cozinhas

Comunitárias;

Abastecimento,

distribuição

e

comercialização de alimentos a partir dos Bancos de Alimentos.
Há, portanto, um conjunto de ações a ser desenvolvido que compreende a alimentação
de modo mais alargado, o que contribui para a defesa deste trabalho de que não é dever da
assistência social a concessão de cesta básica, como garantia alimentar permanente e contínua.
Os números do MAPASAN145 mostram que o reconhecimento da alimentação,
enquanto área própria de ação, ainda requer empenho e dedicação a fim se consolidar-se
plenamente. Embora todos os estados da federação tenham declarado possuir Câmaras
Intersetoriais de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN) estruturadas, as quais buscam
coordenar os órgãos públicos responsáveis pela execução da política, apenas 25% das UFs
(Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul) dispõem de
recursos exclusivos para suas ações.
A maior parte dos estados e o DF já formalizaram o SISAN por meio de lei; apenas os
estados do Acre, Mato Grosso e São Paulo ainda não publicaram suas leis estaduais de
Segurança Alimentar e Nutricional, porém somente os estados de Minas Gerais, Pernambuco,
Ceará, Paraná, Santa Catarina e Maranhão e o DF relataram ter Planos de Segurança
Alimentar e Nutricional.
No caso dos municípios, 181 declaram possuir as Câmaras Intersetoriais; destes,
apenas 10% declararam que dispõem de recursos orçamentários para a gestão de suas ações;
81% não possuem receita própria e 9% não souberam responder.
Interessante, por fim, observar que a esfera federal ainda é a instância que mais investe
nos Restaurantes Populares, com 46%, seguida dos municípios, com 17%, e dos estados, com
13%, além de outras combinações: 8% municípios e MDS; 4% município e estado; 2% estado e
MDS; 3% iniciativa privada; 1% município e iniciativa privada; e 6% outras maneiras. As
cozinhas comunitárias ofertam refeições em regiões de maior vulnerabilidade e são previstas
como ações do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional: 37% das cozinhas
comunitárias também são financiadas pelo MDS; os estados federados financiam 4%. Além
disso, o MDS também é o maior financiador dos Bancos de Alimentos, em 43% dos dados
apresentados.
Se levarmos em consideração que a alimentação é uma área própria de ação, essa
contradição permanece sendo reproduzida pelo próprio órgão que coordena a política de
assistência social. Na execução orçamentária do MDS em 2014, dos R$ 68.607.635.321,00
145

Dos 26 estados mais Distrito Federal, 23 contribuíram com informações para este levantamento (exceto
Amapá, Goiás e Rio Grande do Norte). No caso dos municípios, foram 1.628 respondentes.
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destinados a esta pasta, R$ 2.518.170.390,00 foram assegurados a Secretaria Nacional de
Segurança Alimentar (SESAN). Ou seja, a alimentação mantém relações bem próximas com a
assistência social, dificultando seu reconhecimento enquanto área própria de ação que requer,
inclusive, receita específica em sua gestão e execução. Além disso, não deve permanecer
utilizando ou subtraindo recursos, estrutura e gestão da assistência social para atividades e
ações que, a rigor, não são da alçada dessa área.
Ao conceber e defender, ainda, que a alimentação é um direito social humano, é
preocupante admitir que haja famílias e/ou indivíduos em pleno terceiro milênio que ainda
sejam vítimas da fome ou sem acesso a uma alimentação (adequada), apesar de alguns
avanços apontados no MAPASAN.
A realidade desigual vivenciada por centenas de brasileiros aponta exemplos de que a
fome ainda compõe o nosso cenário. Isso pode ser observado, por exemplo, em matéria
jornalística apresentada pelo Jornal “Folha de São Paulo” denunciando que em Tocantins,
“Um dos maiores celeiros de grãos do país, o Estado viu seu número de milionários crescer
510% na última década, mas 172 mil ainda passam fome”146. O sucesso do agronegócio se
contrasta com a realidade das famílias, em grande parte descendentes de escravos, que sofrem
dificuldades diárias para garantir seu sustento. Segundo a reportagem, antes da expansão das
fazendas era possível plantar alimentos para subsistência, porém, com a redução do espaço, a
agricultura familiar e o extrativismo tradicional foram (e estão) comprometidos.
É papel do Estado, de modo incondicional, no mínimo garantir alimentação a todos os
cidadãos do país, seja via redução da taxação de impostos sobre os itens básicos de
subsistência (que, via de regra, compõem a cesta básica)147, seja garantindo equipamentos e
serviços que atendam e amenizem a fome, como asseguradas no campo da Segurança
Alimentar e Nutricional. Ações que compreendem que alimentação não é uma atenção
eventual, mas, sim, permanente e contínua, haja vista considerar que todo ser humano precisa
se alimentar todos os dias de sua vida, durante todo o ano, o que requer uma atenção
146

Fonte: MASSUELA, Amanda; RANGEL, Anna. No Tocantins, há fome enquanto número de milionários
cresce 510%. Folha de S. Paulo, editoria de treinamento, 07 jun. 2015. Disponível em:
<http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/06/1638650-no-tocantins-populacao-passa-fome-enquantonumero-de-milionarios-cresce-510-em-dez-anos.shtml>. Acesso em: 07 jun. 2015.
147
Quanto a isso, em 2013 o governo federal desonerou impostos sobre itens que compõem a cesta básica,
zerando a incidência de PIS/PASEP-COFINS e de IPI de 16 itens: carnes (bovina, suína, aves e peixes), arroz,
feijão, ovo, leite integral, café, açúcar, farinhas, pão, óleo, manteiga, frutas, legumes, sabonete, papel higiênico e
pasta de dentes. A partir dessa medida anunciada, o governo abriu mão de R$ 7,3 bilhões em impostos ao ano, dos
quais R$ 6,8 bilhões relativos a PIS/COFINS e R$ 572 milhões a IPI. Somente em 2013, a renúncia fiscal foi de R$ 5,5
bilhões, segundo as contas do governo. Informações disponíveis em: MENDES, Priscilla. Dilma anuncia na TV
desoneração de produtos da cesta básica. G1, Brasília, 08 mar. 2013. Disponível em:
<http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/03/dilma-anuncia-na-tv-desoneracao-total-de-produtos-da-cestabasica.html>. Acesso em: 13 jun. 2015.
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estruturada e integrada no porte de uma política pública. Essas considerações permitem
compreender e defender que nesses moldes a cesta básica não é um benefício eventual da
assistência social, apesar de sua expressiva presença nessa área.

2.3 Cobertura do benefício eventual

Neste debate também se destaca o alcance do BE quanto a sua cobertura como uma
proteção de natureza definida e duração determinada, que pode ter desdobramentos de tempo,
valor e circunstância, de acordo com o agravo da situação enfrentada.
O caráter eventual dessa provisão é compreendido como temporário em contraponto
ao que é duradouro e contínuo. Quando uma demanda requer um cuidado permanente ou um
acompanhamento sistemático, considera-se que apenas o BE não é suficiente para atendê-la.
Nesse caso, deve haver uma articulação entre ações que cumpram o papel de assegurar essa
atenção continuada, inclusive contando com o apoio e suporte de outras políticas sociais, uma
vez que uma eventualidade pode transcender o campo da assistência social.
O debate quanto à eventualidade faz retomar uma antiga leitura da assistência social
como política que provê respostas emergenciais, pontuais, como se estivesse relacionada a
uma função de alívio. No entanto, a hierarquia de proteções ofertadas pela assistência social
como política de proteção social integrante da Seguridade Social lhe exige um nível de
entendimento resolutivo e qualitativo em suas respostas. Uma das formas de efetivar essa
nova condição é a do caráter integrado e complementar entre as ofertas. Uma família sujeita a
uma desproteção social pode estar inscrita no CadÚnico, ser beneficiária de transferência de
renda, frequentar serviços socioassistenciais, entre os quais o PAIF, voltado para a atuação
integral da família, e ser demandatária de BE, sendo essa atenção eventual como apoio e
suporte a eventualidade, mas o acompanhamento é contínuo na perspectiva da proteção
integral.
A demarcação de tempo desse benefício, isto é, sua duração ou período que o cidadão
contará com o apoio público estatal, não é de fácil leitura e precisão. Incorrer no risco de
provisão aquém ou além da finalidade desse campo de proteção social pode descaracterizá-lo
na condição de um benefício eventual.
A Resolução nº 212/06 referencia esse benefício como sendo prestações temporárias,
porém não diz exatamente qual é o período compreendido como temporário, isto é, se o
benefício deve durar uma semana, um mês, um ano etc. O termo em si diz respeito a algo que
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dura por algum tempo, sinônimo de algo transitivo, provisório, passageiro, efêmero,
contingente e transitório. O Decreto nº 6.307/07 também não traz nenhuma menção ao tempo
de duração desse benefício, assim como as demais legislações subsequentes, que não definem
o tempo de duração do BE.
Essa definição de tempo deve ser analisada, debatida e construída pelos conselhos de
assistência social (dos estados federados, municípios e Distrito Federal) no processo de
regulamentação desse benefício. Isso permite explicar porque não há uma definição específica
e pronta no âmbito das legislações nacionais.
Em minha Dissertação de Mestrado, já referenciada, a pesquisa abordava o tempo de
duração desse benefício junto aos municípios da DRADS Mogiana, conforme se pode
observar na Tabela 6.

Tabela 6
Tempo do BE junto aos municípios da DRADS Mogiana148

Uma única vez
De 2 a 6 meses
Menos de 2 meses
De 6 meses a 1 ano
Atendimento contínuo ao idoso e à criança, conforme a necessidade
Mais tempo, quanto for necessário
Não apresentou
Total

Quantidade

%

2
3
2
3
1
1
3
15

13,3
20
13,3
20
6,7
6,7
20
100

Fonte: BOVOLENTA, 2010, op. cit., p. 113.

Este exemplo permite identificar a variedade de compreensão quanto ao tempo
dispensado por esse benefício. A rigor, não é possível atribuir “certo” ou “errado” a essas
definições, uma vez que são provisões que devem estar em consonância com a realidade,
ocorrências e especificidades locais. No entanto, as condições de “atendimento contínuo ao
idoso e à criança, conforme a necessidade” e “mais tempo, quanto for necessário” não são
identificadas como casos de BE. Na realidade, são provisões que se aproximam mais de uma
atenção continuada e permanente, o que descaracteriza a condição de eventual.
O BPC da LOAS define dois anos como atenção continuada, podendo esta ser
prorrogada após nova avaliação do caso. Essa medida pode ser uma referência para se pensar
uma atenção eventual, considerando um tempo inferior a esse. Além disso, o
148

Essas referências apontadas se baseiam no formulário organizado pela Secretaria Estadual de Assistência e
Desenvolvimento Social (SEADS) referente à elaboração do Plano Municipal de Assistência Social (PMAS).
Poucas mudanças foram realizadas nele para a pesquisa de mestrado, apenas optou-se por questões mais
detalhadas, por entender-se que dariam melhor visibilidade ao contexto na região.
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acompanhamento familiar também pode servir de parâmetro na definição do tempo desse
benefício, isso por compreender que a vivência de uma eventualidade tem impactos diferentes
em cada grupo familiar, isto é, cada um pode reagir de uma forma em dado momento perante
uma situação que fuja de seu cotidiano. A partir de um “Plano de Acompanhamento Familiar”
nos moldes previstos pelo PAIF, o profissional poderia monitorar o papel e a necessidade do
BE junto ao grupo familiar. Esse acompanhamento, aliás, deve ser permanente no âmbito do
SUAS, esporádico, no caso, só o benefício eventual previsto na LOAS; a atenção do Estado
deve ser permanente e continuada.
As formas de ofertas desse benefício, se via transferência monetária e/ou por meio de
bens materiais, também são uma definição de competência dos conselhos de assistência
social, que, baseados em seu orçamento e prioridades, deliberam sobre ele e asseguram o
montante destinado para provê-lo.
No âmbito previdenciário da iniciativa privada, o auxílio-natalidade era ofertado na
forma de um salário mínimo e o auxílio-funeral, por sua vez, era concedido na forma de dois
salários, apesar de ambas as ofertas passarem por fases distintas de valor até deixarem de ser
providas na década de 1990, quando os valores haviam sido significativamente reduzidos.
Junto à assistência social essas ofertas não foram de fato definidas, como já pontuado,
porém aqui vale destacar que parece imperar nessa área a defesa de benefício na forma de
bens materiais, isto é, parece haver certa resistência de ofertas em pecúnia. Ao menos foi isso
que ficou confirmado no Relatório sobre o Levantamento Nacional de Benefícios Eventuais
realizado em 2009 pelo MDS e CNAS para identificar as formas de oferta dos auxílios
natalidade e funeral.

Tabela 7
Formas de oferta dos auxílios natalidade e funeral mapeadas pelo Relatório sobre o
Levantamento Nacional de Benefícios Eventuais
Formas de oferta

Na forma de transferência monetária, distribuição de bens e ressarcimento
Somente na forma de distribuição de bens
Somente na forma de ressarcimento
Somente na forma de transferência monetária
Total de Municípios

AuxílioNatalidade
Nº
%
389
16,8
1.739
75,3
29
1,3
153
6,6
2.310
100

AuxílioFuneral
Nº
%
725
18,6
2.160
55,3
289
7,4
730
18,7
3.904
100

Fonte: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME; SECRETARIA
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS.
Relatório sobre o Levantamento Nacional de Benefícios Eventuais. Brasília, DF, 2009. Disponível
em: <http://www.cogemas.pr.gov.br/arquivos/File/Documento/Relatorio_BE_Final.pdf>. Acesso em: 30
maio 2015.
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Possivelmente essa resistência quanto à provisão em auxílio financeiro se explique pelo
legado da assistência social em atender pessoas consideradas incultas na administração de
recursos financeiros. Ou seja, “o pobre” (e não o cidadão) pode não saber usar adequadamente a
transferência monetária que recebeu ou “cair em tentação” e utilizar esses recursos para outras
finalidades. Esta leitura ajuda a explicar a predileção do Estado em priorizar a distribuição de
bens materiais ante a transferência monetária. Todavia, defende-se aqui que não é uma
competência estatal fiscalizar ou controlar o modo como o benefício repassado ao cidadão será
utilizado pelo mesmo. Esse comportamento, sua reiteração e defesa, evidencia um Estado
Tutelador que não reconhece a autonomia do indivíduo, tratando-o como incapaz de administrar
seus recursos financeiros e de estabelecer suas prioridades e necessidades.
Nesse mesmo relatório há o mapeamento quanto ao valor dispensado pelos municípios
para atenção em auxílios natalidade e funeral.

Tabela 8
Faixa de valor dos auxílios natalidade e funeral
mapeada pelo Relatório sobre o Levantamento Nacional de
Benefícios Eventuais
Faixa de valor do auxílio

AuxílioNatalidade
Nº
%
1.233
53,4
843
36,5
196
8,5
38
1,6
2.310
100

Auxílio-Funeral

Nº
%
Até ½ salário mínimo
1.038
26,6
Entre ½ e 1 salário mínimo
1.795
46
Entre 1 e 2 salários mínimos
924
23,7
Mais de 2 salários mínimos
147
3,8
Total de Municípios
3.904
100
Fonte: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
COMBATE À FOME, 2009, op. cit.

As faixas de menor valor mostram-se mais presentes, reiterando a compreensão da
atenção mínima dispensada pelo Estado. Soma-se a isso que o acesso a esses benefícios, na
prática, parece ser bem restrito, ofertado, via de regra, a partir de critérios de seleção e/ou
testes de meios, conforme dados do Relatório sobre o Levantamento Nacional de Benefícios
Eventuais de 2009.

123

Tabela 9
Critérios de definição do público para acesso ao benefício eventual
Nº de
municípios
1.050
1.901
341
2.272
517

Renda per capita: menor que ¼ de salário mínimo
Renda per capita: entre ¼ e ½ salário mínimo
Renda per capita: acima de ½ salário mínimo
Prioridade para público do Bolsa Família, BPC e outros programas de assistência social
Outro
Fonte: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME, 2009, op. cit.

%
25
45
8
54
12

A resposta seletiva dada pela assistência social aos cidadãos limita seu acesso e
endossa a compreensão de política focalizada. A utilização de critérios (por corte de renda,
por exemplo, como exposto na Tabela 9) como definição do público-alvo de suas provisões é,
a rigor, a antítese do direito. Seletividade que caminha na contramão da universalidade,
conforme já apontou Pereira, nesta pesquisa, ao considerar que essa focalização leva à ideia
equivocada de que a assistência social tem estreita relação com a pobreza e a miséria e não
com a proteção social.
Na reflexão que realizei no Mestrado, o acesso restritivo e focalizado também foi
identificado. Na ocasião, 47% dos municípios utilizavam como critério de concessão a
situação de contingência social; 40% usavam renda per capita igual à utilizada para o
programa Bolsa Família; 33% tinham como referência a situação de calamidade pública; 27%
se baseavam na renda per capita de até ¼ do salário mínimo; 13% usavam a renda per capita
de até ½ salário mínimo e famílias inseridas no CadÚnico; e, por fim, 6% contavam com a
avaliação do profissional.
Na perspectiva do direito, as provisões da política de assistência social, em específico
o BE, não devem passar por julgamento moral ou de comportamento, por relações de
hierarquia entre profissional e usuário ou colocar o critério de renda como impedimento ao
seu acesso. Ao que parece, vivencia-se um discurso do direito escorado em uma prática
altamente seletiva, que por vezes é investigativa, levanta suspeitas e desqualifica o cidadão
nomeando-o de “acomodado”, explanando o discurso da “porta de saída”, o que aproxima a
concepção de proteção social à ideia de dependência. Ou seja, desvia-se a compreensão da
assistência social enquanto um direito para o entendimento de “um mal necessário”, que gera
dependentes. Essas incongruências permitem o exercício de análises bastante particulares por
parte do profissional, muitas vezes sem nenhum ordenamento, sustentadas por rígidos
controles de seleção e critérios de elegibilidade.
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Esse comportamento contribui para fragilizar uma política que prevê proteção social.
No caso do BE, tensiona a certeza do acesso que o direito deveria garantir, ou seja, não há
nenhuma segurança de que o cidadão terá apoio em face de uma eventualidade em sua vida;
os critérios de seleção, via de regra, definirão se ele é, ou não, público-alvo das ações
dispensadas pelo poder público, quando estiver diante de uma situação inusual.
Ao que parece, a desresponsabilização do Estado na área social, que é de modo
específico uma marca na política de assistência social, hoje se materializa por rígidos critérios
de inclusão. Isto permite afirmar que as novas concepções construídas ao longo da história na
perspectiva do direito e da cidadania, asseguradas a partir da redemocratização do país, não
foram suficientes para mudar a conduta de “antigas” práticas, tanto na gestão quanto na
execução das políticas sociais.
A defesa que se faz, nesta pesquisa, é quanto à compreensão do papel e da importância
que o BE pode assumir na vida das pessoas no sentido de não serem tratadas de modo
residual, isto é, com tempo mínimo, valor simbólico e acesso limitado. Urge, assim, a
necessidade de aprofundar e fomentar esse debate, sobretudo no sentido de assegurar um
direito que cumpra o papel alargado e universal de proteger o cidadão em face das
eventualidades do cotidiano.

2.4 Caminhos dos dispositivos de regulamentação

Desde o reconhecimento do BE no âmbito da assistência social, em 1993, atribuiu-se
aos conselhos de assistência social (municipal, estadual e do Distrito Federal) a
responsabilidade sobre sua normatização e orientação por meio da regulamentação.
A regulamentação desse campo de atenção é fundamental para a edificação da
cidadania, pois ela atribui transparência e possibilidade de controle social, estabelecendo o
que será ofertado, quais seus parâmetros, suas referências, a dotação orçamentária, padrão de
cobertura aos beneficiários, fluxos de atendimento etc., pactuados nos conselhos de
assistência social a partir de um instrumento legal. Esse reconhecimento possibilita dar mais
visibilidade à atenção dispensada de modo a que tanto o cidadão requerente quanto o
trabalhador do SUAS possam identificar qual é o bem a ser ofertado, seus requisitos, quem
tem direito e o modo de acessá-lo. No entanto, regulamentar não é o suficiente para
reconhecer e implementar o BE, mas seguramente trata-se de um importante instrumento de
pressão em seu processo de reconhecimento e implementação.
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Destacar o papel da regulamentação não se limita a uma análise ou olhar legalista. É
mais do que isso, é ter base legal, até mesmo para a cobrança de seu cumprimento e do
reconhecimento de uma atenção público-estatal. O instrumento legal não é apenas um
documento em si, mas a expectativa de sua possibilidade de efetivação, implementação e
execução. Significa uma segurança social a ser requerida. É, ainda, afirmar que o Estado
incorpora suas atribuições, garante os direitos do cidadão e cumpre o papel a ele estabelecido.
Nesse ordenamento é preciso recordar que a Carta Magna reconheceu a autonomia de
cada ente federativo no cumprimento dos preceitos legais por meio da descentralização
político-administrativa. Após mais de duas décadas em que o modelo ditatorial do país
operava pela gestão vertical e centralizada, um novo horizonte de gestão se apresentava. O art.
18 da Constituição Federal de 1988 tratou dessa conquista ao considerar que “A organização
político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados,
o Distrito Federal e os Munícipios, todos autônomos nos termos desta Constituição.”149 Isto
é, a nova Constituição atribuiu horizontalidade aos entes federados, demarcando suas
competências, encargos, direitos e seu papel específico junto a federação, a partir da
articulação, integração e cooperação entre as ações, que foram sendo incorporadas em
legislações subsequentes.
É possível, como defende Pereira150, que seja em virtude dessa descentralização
político-administrativa que o BE tenha ficado a cargo dos municípios, dos estados e do
Distrito Federal – enquanto o BPC, parte da Renda Mensal Vitalícia (RMV), ficou sob
incumbência da União –, pois foi interpretado como provisão que, pelo caráter eventual,
ocasional e dada sua premência de atenção, estaria mais próximo do cotidiano do cidadão, por
isso sua atenção deveria ser garantida, rápida e precisa.
Entretanto, o fato de ter o BE afiançado junto aos municípios, estados federados e DF
é permeado por avanços e limites no que tange ao reconhecimento de um direito. Avança-se
ao considerar as peculiaridades de cada município e região e a sua autonomia na identificação
de suas necessidades e desproteções sociais, reconhecendo o direito mais próximo do cidadão;
e limita-se em virtude dos próprios impasses locais de ordem econômica, política, social,
entre outros, que dificultam sua execução e reproduzem o legado de atenções improvisadas e
pontuais.
Seria possível iniciar o reconhecimento do benefício eventual a partir do município,
por ser este o lócus mais próximo do cidadão, onde se identificam suas demandas sociais.
149
150

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Rio de Janeiro: Expressão e Cultura, 2002, p. 36.
PEREIRA, 2010, op. cit.
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Nada impede, no entanto, uma qualificação conjunta, uma vez que se trata de uma
corresponsabilidade não só no financiamento, mas também na gestão e regulamentação desse
benefício. Contudo, diante da letargia de parte dos estados federados, esse reconhecimento
poderia cumprir o papel de pressionar esses entes no cumprimento de seu dever sob essa
demanda. Ao Governo Federal, por meio do CNAS, coube estabelecer prazos e critérios para
que esse benefício seja implementado em todo o país.
A junção de forças entre os entes federados neste ordenamento caminharia no sentido
de preservar as especificidades de cada área, garantindo o direito do cidadão, o que permite
dar mais visibilidade e transparência ao que é típico e inerente a cada política pública, de
modo a limitar ou cessar o “jogo de empurra” entre as áreas, a sobreposição ou omissão de
atenção dispensada pelo Estado nesse campo legítimo de proteção social.
Entretanto, a Lei do SUAS (Lei nº 12.435/11), dentre outras alterações, suprimiu o
termo “regulamentados”, substituindo-o por “definidos”. O Quadro 8 mostra o texto, antes e
depois dessa legislação.

Quadro 8
Art. 22 da LOAS e suas mudanças
Art. 22 Entende-se por benefícios eventuais aqueles que visam ao pagamento de auxílio por natalidade
ou morte às famílias cuja renda mensal per capita seja inferior ¼ (um quarto) do salário mínimo.
§1º A concessão e o valor dos benefícios de que trata este artigo serão regulamentados pelos
LOAS – 1993
Conselhos de Assistência Social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante
(Lei nº 8.742)
critérios e prazos definidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS. [...]
Art. 22. Entendem-se por benefícios eventuais as provisões suplementares e provisórias que
integram organicamente as garantias do Suas e são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude
Lei do SUAS – 2011 de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública.
§ 1º A concessão e o valor dos benefícios de que trata este artigo serão definidos pelos Estados,
(Lei nº 12.435)
Distrito Federal e Municípios e previstos nas respectivas leis orçamentárias anuais, com base em
critérios e prazos definidos pelos respectivos Conselhos de Assistência Social. [...]
Fonte: BRASIL. Lei n. 8.742, de 7 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS). In: CONSELHO
REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 9ª Região – Gestão 2002-2005 (Org.). Legislação
brasileira para o serviço social: coletânea de leis, decretos e regulamentos para instrumentação da (o) assistente social. São
Paulo: O Conselho, 2004, p. 88-89; BRASIL. Lei n. 12.435, de 6 de julho de 2011. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 7
jul. 2011. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12435.htm>. Acesso em: 30 jul.
2015. Negritos da autora.

A Lei do SUAS, portanto, atribui aos Conselhos de Assistência Social o papel de
definir a concessão e o valor do BE. Essa definição envolve decidir, decretar, delimitar,
demarcar, determinar, esclarecer, explicar, interpretar e precisar essas ofertas.
No corpo da LOAS permanece, em seus Art. 13, 14 e 15 – sobre as competências dos
estados, Distrito Federal e municípios –, o papel de destinar recursos financeiros para custeio
do pagamento do BE de que trata o Art. 22, mediante critérios estabelecidos pelos conselhos
de assistência social.
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Na prática, o cumprimento dessa responsabilidade não foi instantâneo pelos
municípios, estados federados e Distrito Federal no processo de implementação do BE, mas
tal dispositivo estimula um conjunto de ações e legislações que referencia a regulamentação
do BE na direção de analisar, pressionar, fomentar e promover o processo de reconhecimento
desse campo de proteção social. A União, no movimento de pressionar o reconhecimento
desse campo de atenção, tem acumulado algumas iniciativas.
Na década de 1990, o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) realizou
alguns debates, encontros e encomendou pesquisas sobre o BE que tinham por finalidade
auxiliar as discussões do CNAS. O Quadro 9 traz uma síntese das principais ações.

Quadro 9
Síntese das principais ações realizadas pelo MDS e CNAS no reconhecimento do BE
Ano

Ações

1993

Instituição na LOAS dos auxílios natalidade e funeral – Art. 22. Oriundos da política previdenciária foram
denominados de benefício eventual.
Pesquisa realizada pelo NEPPOS151 e CEAM152 no sentido de conhecer a atual conjuntura desse benefício no âmbito da
política pública de assistência social. Encomendada pelo Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), buscava auxiliar
os debates ocorridos no CNAS.
O CNAS elaborou um documento de trabalho a partir ao art. 22 da LOAS no sentido de orientar suas discussões
referentes à criação de uma proposta para sua normatização.
Reunião Ampliada no CNAS a fim de avaliar a pesquisa realizada em 1996 e dar encaminhamento rumo à
regulamentação do benefício eventual.
Elaboração da Minuta de Resolução pelo CNAS a fim de regulamentar esse benefício153.
Elaboração pelo CNAS de um documento sobre as referências básicas para a concessão desse benefício, no sentido de
auxiliar os municípios para sua implementação.
1ª Pesquisa Nacional realizada pelo MDS no sentido de conhecer a implementação do benefício eventual. Houve a
participação de 626 municípios de 11 estados brasileiros154.
Prestação de consultoria pela Profa. Potyara ao Departamento de Benefícios Assistenciais do MDS.
Elaboração pelo MDS da Minuta de Portaria, que resultou no Decreto de 2007.
Promulgação da Resolução 212 pelo CNAS, que propõe critérios orientadores para a regulamentação da provisão dos
benefícios eventuais no âmbito da política pública de assistência social.
Promulgação do Decreto Presidencial nº 6.307, que dispõe sobre os benefícios eventuais de que trata o art. 22 da LOAS.
Instituição da Resolução nº 07 pela CIT, que estabelece procedimentos para gestão integrada dos serviços, benefícios
socioassistenciais e transferências de renda.
Promulgação da Resolução nº 109 do CNAS referente à tipificação dos serviços socioassistenciais. Nesse documento o
benefício eventual encontra-se na categoria de “serviços de proteção em situação de calamidades públicas e de
emergências”.
2ª Pesquisa Nacional realizada pelo MDS e CNAS sobre a implementação do benefício eventual, da qual resultou o
“Relatório sobre o Levantamento Nacional dos Benefícios Eventuais”. Nessa pesquisa, buscou-se mapear a situação
nacional desse benefício; houve a participação de 75% dos municípios brasileiros.
Resolução nª 39 de 9 de dezembro de 2010, que dispõe sobre o processo de reordenamento dos Benefícios Eventuais no
âmbito da Política de Assistência Social em relação à Política de Saúde.
Consultoria realizada junto ao MDS por meio do Departamento de Benefícios Assistenciais (DBA) a fim de se efetuar um
estudo sobre a regulamentação dos Benefícios Eventuais (BEs) junto aos municípios brasileiros e propor documento que
oriente e subsidie os municípios no processo de regulamentação, oferta e concessão do BE.

1996

1997
1999

2004

2006
2007

2009

2010

151

NEPPOS – Núcleo de Estudos e Pesquisa em Política Social (UnB) coordenado pela Profa. Dra. Potyara. A.P. Pereira.
CEAM – Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da UnB – diretor: Nielson de Paula Pires.
153
“Essa minuta foi submetida à apreciação da Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência e Assistência
Social, recebendo, ao mesmo tempo pareceres favoráveis e desfavoráveis. Os favoráveis diziam respeito à definição
de prazos pelo CNAS para regulamentação dos Benefícios Eventuais no âmbito dos Conselhos Estaduais,
Municipais e do Distrito Federal; mas, os desfavoráveis concerniam à determinação de prazos para o início de
pagamento de tais benefícios, dada a autonomia dos entes federados neste aspecto.” (PEREIRA, 2010, p. 21)
154
Participaram dessa pesquisa os seguintes estados: Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco,
Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Goiás e Maranhão.
152
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2011

2012

2013

2014

Implementação da Lei nº 12.435 de 6 de julho de 2011, que altera a Lei nº 8.742 de 7 de dezembro de 1993 e dispõe
sobre a organização da Assistência Social. Esta legislação traz alterações no Art. 22 da LOAS, o qual dispõe sobre os
benefícios eventuais.
Consultoria realizada junto ao MDS por meio do Departamento de Benefícios Assistenciais (DBA) a fim de analisar as
informações coletadas no Levantamento Nacional de 2009, Censo SUAS 2010 e Censo SUAS 2011 acerca da
identificação do local da oferta do benefício eventual no âmbito da Proteção Social Básica, Proteção Social Especial de
Média e Alta Complexidade e junto à rede socioassistencial, propondo orientações técnicas para sua regulamentação e
financiamento.
Consultoria realizada junto ao MDS por meio da Rede Privada do SUAS para definir parâmetros para a oferta de
serviços e benefícios socioassistenciais por entidades de assistência social.
Consultoria realizada junto ao MDS por meio do Departamento de Benefícios Assistenciais (DBA) sobre a definição do BE,
no âmbito da Política Nacional de Assistência Social, nos casos de vulnerabilidade e calamidade pública.
Consultoria realizada junto ao MDS por meio do Departamento de Benefícios Assistenciais (DBA) para elaborar estudo
sobre a relação entre a oferta e demanda do BE, contendo a análise e proposições quanto à prestação desse benefício,
compreendendo aspectos de gestão e operacionalização – concessão, encaminhamento, dispensação –, integração com
outros benefícios de transferência de renda, programas, serviços socioassistenciais e de outras políticas públicas, bem
como a participação dos estados e conselhos de assistência social.

Fonte: BOVOLENTA, Gisele Aparecida. Os benefícios eventuais previstos na LOAS: o que são e como estão.
Serviço Social e Sociedade, São Paulo, n. 106, p. 365-387, abr.-jun. 2011. adaptado.

Por mais de uma década houve um acúmulo de iniciativas que trouxeram
contribuições importantes no ordenamento do BE, no entanto é possível afirmar que só após
2006, já com a implementação do SUAS, é que o BE vem tendo mais visibilidade. Como
mecanismo de fomento e pressão ao processo de regulamentação e definição do BE, o CNAS
editou a Resolução nº 212, em 19 de outubro, apontando critérios orientadores para a
regulamentação da provisão de BE no âmbito da política de assistência social. Esse
documento trouxe como referência o estabelecimento de prazos e critérios orientadores para a
regulamentação do BE junto aos entes responsáveis, orientando as competências das unidades
federativas e as circunstâncias desse benefício.
Em relação aos prazos para cumprimento desse dever, a Resolução nº 212/06 os
estabeleceu a fim de estimular, acelerar e fomentar a regulamentação do BE nos municípios
brasileiros: “A regulamentação dos benefícios eventuais e a sua inclusão na lei orçamentária
do Distrito Federal e dos municípios dar-se-ão no prazo de até doze meses e sua
implementação até vinte e quatro meses, a contar da data da publicação dessa Resolução”.155
Esse documento foi publicado em 2006, portanto os municípios teriam até 2008 –
“vinte e quatro meses” – como prevê a Resolução, para qualificar e ordenar o BE em seu
território de responsabilidade. No entanto, esses prazos foram ignorados por grande parte das
cidades, penalizando o cidadão nesse acesso: tanto a demanda que antes era atendida via
política previdenciária quanto os não segurados, que seriam reconhecidos e contemplados
com tal oferta no âmbito do direito. Ante a ausência e negligência público-estatal não houve

155

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Conselho Nacional de Assistência
Social. Resolução nº 212, de 19 de outubro de 2006. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 27 out. 2006. Seção
1. Disponível em: <http://www.mds.gov.br/cnas/legislacao/resolucoes/arquivos-2006/CNAS%202006%20%20212%20-%2019.10.2006.doc/view>. Acesso em: 20 mar. 2015. Art. 14.
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nenhuma sanção ao Estado; ao contrário disso, qualquer forma de penalização tem recaído
sobre o cidadão que não pode contar com esse acesso de proteção social.
Esse descumprimento legal pode ser compreendido como uma desmedida violação de
direitos e parece ter passado despercebido ou foi ignorado pela gestão do direito público e o
acesso à justiça. O poder público não cumpre o que lhe é devido e a penalização incide sobre
o cidadão, pela negação do direito; isto endossa ainda mais a iniquidade social tão
amplamente difundida no país e demarca atribuir “pesos” distintos na aplicação das
legislações brasileiras.
Com a promulgação do Decreto nº 6.307, de 14 de dezembro de 2007, deu-se maior
materialidade conceitual ao BE, reconhecendo-o como parte integrante das garantias do
SUAS. O movimento de fomento da União permanecia em sua trajetória de pressionar as
demais unidades federativas no reconhecimento e regulamentação desse benefício.
É possível afirmar que essas legislações balizaram a pressão e o estímulo da União no
reconhecimento e ordenamento desse benefício junto aos municípios, estados federados e
Distrito Federal e que provavelmente serviram de base à promoção de algumas regulações
ocorridas no país a partir de então.
Essa situação ficou explícita no Relatório sobre o Levantamento Nacional de
Benefícios Eventuais realizado em 2009 quanto à situação da regulamentação do BE nos
municípios e no Distrito Federal. Foi identificado que 29% dos municípios possuíam essa
atenção regulamentada, segundo os parâmetros das legislações especificas, isto é, a LOAS, a
Resolução do CNAS nº 212 de 2006 e o Decreto nº 6.307 de 2007. No caso, essas duas
últimas são compreendidas como possível objeto de pressão, uma vez que, neste
levantamento, dos 29% dos municípios que regulamentaram o BE, 65% o fizeram após 2007,
o que supõe considerar a força e importância dessas legislações nesse processo de
ordenamento.
Na pesquisa de mestrado, a realidade do BE na DRADS Mogiana mostrou a
significativa ausência de regulamentação, pois apenas 13% dos municípios haviam
regulamentado esse benefício. A incoerência e inconstância quanto ao entendimento legal do
BE e o distanciamento em relação a sua compreensão como um direito social mostraram que
os municípios pesquisados não sabiam qualificar e apresentar a quais situações o BE se
destinava.
Junto a DRADS Mogiana havia, portanto, um percentual de regulamentação ainda
menor, se comparado aos dados nacionais, principalmente ao considerar que se tratava de
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municípios de um dos estados da federação com os melhores índices econômicos e sociais do
país.
A aplicação do BE, entretanto, não se mostra provável a essa concessão. Ao que
parece há certa resistência nesse reconhecimento, pois regulamenta-lo seria uma ruptura com
uma prática antiga de concessão de auxílios. A própria presença das primeiras-damas na
assistência social é um fator de barreira nesse reconhecimento, o que se soma a outros
empecilhos locais de ordem política/partidária, econômica, cultural etc.
Em âmbito municipal, o Censo SUAS, entre os anos de 2011 e 2014, mapeou o
percentual de regulamentações existentes para BE.

Tabela 10
Percentual de regulamentação do BE de 2011 a 2014 pelos
Conselhos Municipais de Assistência Social (CMAS)
Existência de regulamentação

2011

2012

2013iii

2014

SIM (%)
42
43
49
49
NÃO (%)
58
57
51
51
Universo (%)i
94
93
95
96
Universo (Nº)ii
5254
5178
5269
5366
Fonte: Censos SUAS 2011, 2012, 2013 e 2014.
i
– Percentual correspondente ao número total de CMAS existentes no país,
considerando que todos os municípios possuem um CMAS
ii
– Número absoluto de CMAS respondentes
iii
– A partir de 1º de janeiro de 2013 houve o reconhecimento de cinco novos
municípios no país, são eles: Pescaria Brava e Balneário Rincão em Santa
Catarina; Mojuí dos Campos, no Pará; Pinto Bandeira, no Rio Grande do Sul e
Paraíso das Águas, no Mato Grosso do Sul, totalizando 5.570 municípios no
Brasil.

Os números apresentados na Tabela 10 permitem observar que a regulamentação do
BE pelos Conselhos Municipais de Assistência Social (CMAS) não atinge a 50% dos
respondentes, segundo os Censos SUAS de 2011 a 2014, embora haja um crescimento e
depois uma manutenção desses percentuais.
No Censo SUAS de 2014 é ainda possível identificar por meio de qual instrumento
normativo os municípios reconheceram o BE.
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Tabela 11
Instrumento de regulamentação do BE, por modalidade, pelo órgão gestor municipal
no Censo SUAS 2014
Lei
Nº
3.414
2.617
2.408
3.129

%
61
47
43
56

Decreto
Nº
%
231
4
172
3
214
4
201
4

Auxílio-Funeral
Auxílio-Natalidade
BE para situação de calamidade pública
BE para famílias em situação de vulnerabilidade
temporária
Fonte: Censo SUAS 2014.
Universo: 5.570 municípios
Obs.: Em cada tipo houve municípios que não responderam a questão em números diferentes.

Portaria
Nº
%
37
1
23
0,5
23
0,5
35
1

Outro
Nº
%
364
7
312
6
250
5
334
6

Pela Tabela 11 é possível reconhecer quais instrumentos normativos foram utilizados
pelos municípios para regulamentar o BE. Grande parte deles refere-se a leis que dão mais
concretude a esse campo de proteção social por terem maior poder legal.
Pelo Censo SUAS 2014 é ainda possível reconhecer que a maioria dos municípios
implementa o BE após a instituição do SUAS e do conjunto de referência e legislações que se
efetivam.

Gráfico 7
Ano dos instrumentos legais que regulamentam o BE por modalidade em %
16 %
14 %
12 %
10 %
8%
6%
4%
2%
0%

Auxílio-Funeral
Auxílio-Natalidade
Calamidade Pública
Vulnerabilidade Temporária

Fonte: Censo SUAS 2014.

O Gráfico 7 mostra os cenários das modalidades de BE por ano que foram
regulamentados. Mesmo que não seja uma crescente, a partir do SUAS e das legislações e
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referências subsequentes a ele se observa um aumento quanto a implementação e
reconhecimento do BE. O Sistema Único o compreende como parte do campo de proteção
social e, por isso, o referencia em seu campo de atenção. Essa realidade é muito parecida com
a dos dados expostos no Relatório sobre o Levantamento Nacional dos Benefícios Eventuais,
em 2009, quando se observou um aumento de regulamentação após 2005.
Em relação à regulamentação em âmbito estadual, o Censo SUAS, entre 2011 e 2014,
apresenta movimentos de ausências, permanências e retrocessos nesse processo.

Quadro 10
Regulamentação do BE pelos Conselhos Estaduais de Assistência Social
(CEAS) e do DF de 2011 a 2014156
Região
Permanência
Ausência
Norte
AP
RO, AC, AM, RR
Nordeste
CE, PI, BA, MA
RN, PB, PE, AL, SE
Sudeste
MG, RJ
SP
Sul
PR, SC
RS
Centro Oeste
MS, MT, GO, DF
Fonte: Censo SUAS 2011, 2012, 2013 e 2014.

Retrocesso
PA, TO
ES

Tomando como referência o ano do último Censo SUAS, 2014, é possível tecer
algumas considerações sobre a realidade do BE junto aos estados federados.
Dos 26 estados e o Distrito Federal, 14 relataram possuir regulamentação estadual para
BE. Destes, Tocantins consta como regulamentado, porém, como a legislação não foi
localizada, ela foi solicitada ao estado via Lei de Acesso à Informação; a resposta obtida foi:
“Os beneficios eventuais ainda não estão regulamentados, todavia, essa temática é pauta de
discussão na Comissão Intergestores Biparte - CIB, para deliberação e posterior
regulamentação.”157 Em 14 estados persiste a ausência de regulamentação (RO, AC, AM,
RR, RN, PB, AL, SE, SP, RS, PA, TO e ES). As regiões Norte e Nordeste concentram o
maior número de estados sem regulamentação, com 11 estados, somam-se a esses outros três,
sendo dois na região Sudeste e um na Sul.

156

Essa variação de informação observada nos Censos SUAS não será tão destacada nesta análise por considerar
as mudanças de gestão, as quais podem interpretar e tratar de modo diferente a gestão pública ou mesmo por
haver erro de informação e/ou digitação no repasse e armazenamento dos dados registrados.
157
Informação obtida via Lei de Acesso à Informação e respondida por Caio Diniz Aidano de Souza em 27 de
março de 2015 (Protocolo nº 2015150).
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Gráfico 8
Ausência de regulamentação do BE por região do Brasil
1
2

6

Região Norte
Região Nordeste
5

Região Sudeste
Região Sul

Fonte: Censo SUAS 2014.

Os estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Alagoas, Sergipe, São Paulo e Rio Grande do Sul se mostraram negligentes em
todos os Censos SUAS. O Pará e o Espírito Santo158, por outro lado, declaram ter essa atenção
regulamentada em outros Censos SUAS, mas em 2014 a realidade apresentada foi de ausência
de regulamentação; Tocantins consta com regulamentação em 2011, 2012 e 2014, mas em
contato com esse estado não houve essa confirmação, como descrito. Essa identificação pode
supor uma ausência de conhecimento e comprometimento por parte de quem gerência a
política pública.
Ademais, do ponto de vista da gestão das políticas públicas, a não regulamentação
dos Bes caracteriza um procedimento politicamente incorreto e traiçoeiro, conhecido
como não-ação governamental, porque, paradoxalmente, produz efeitos sociais mais
danosos do que qualquer tentativa de intervenção pública. Isso porque, a não-ação,
por ser aparentemente inexistente, não é identificada, controlada e avaliada e, por
isso, dá margem ao surgimento de ações improvisadas, intuitivas, quando não
inconsequentes ou até oportunistas.159

Tão logo esses benefícios foram afiançados no corpo da LOAS deveria ter ocorrido
seu processo de regulamentação e reconhecimento, principalmente durante a transição dos
auxílios natalidade e funeral, os quais deixaram de compor a política previdenciária contando
com sua prontidão no âmbito da política de assistência social, de modo a não gerar sanções e
penalizações aos cidadãos outrora atendidos. Essa transição ficou assegurada no Art. 40 da
LOAS, destacando em seu inciso 1º que: “A transferência dos beneficiários do sistema
previdenciário para a assistência social deve ser estabelecida de forma que o atendimento à
população não sofra solução de continuidade.”160

158

Vale ressaltar, aqui, que o Espírito Santo regulamentou em 2012 a Lei do SUAS no estado (Lei nº 9.966) e
que nessa legislação há uma seção dedicada ao BE.
159
PEREIRA, 2010, op. cit., p. 17.
160
BRASIL, 1993, op. cit., p. 93.

134

Todavia, conforme destacou Pereira:
Contra todas as prescrições éticas e preceituações legais relacionadas à matéria, a
distribuição desses benefícios foi sustada sem nenhuma explicação, comoção social
ou aplicação de penalidades. Simplesmente, a política de Previdência deixou de
provê-los, em 1996, tão logo o BPC foi regulamentado, e a política de Assistência –
cuja atenção majoritária centrou-se neste Benefício – postergou-se de forma
injustificada a sua regulamentação para a devida operacionalização. Enquanto isso,
vários cidadãos antes contemplados com os auxílios natalidade e funeral da
Previdência Social foram excluídos do seu acesso; e, outros tantos, que deveriam ser
contemplados com esses e outros auxílios eventuais, no contexto da Assistência
Social, estão sendo, por mais de uma década, lesados em seus direitos e
desassistidos em suas legítimas necessidades.161

O contexto sócio-político do Brasil pode contribuir para que se entenda essa
procrastinação quanto à implementação do BE em todo o país. Sérgio Buarque de Holanda,
em “O homem cordial”, traz algumas considerações que podem contribuir com essa análise.
Afirma que as relações de compadrio, amizade e simpatia moldam parte significativa das
relações sociais num país marcado pelo legado autoritário, clientelista e patrimonialista. Isto
é, o campo do favor predomina ao do direito.
O legado clientelista nos moldes apontados pelo historiador José Murilo Carvalho fez
e ainda faz parte da nossa história e, por vezes, orienta o rumo das ações. “Clientelismo seria
um atributo variável de grandes sistemas políticos. Tais sistemas podem conter maior ou
menor dose de clientelismo nas relações entre atores políticos.”162
Essas limitações compõem o campo de dificuldades encontradas pelos municípios
como impeditivos no processo de reconhecimento e regulamentação do BE, conforme foi
mapeado pela pesquisa nacional de 2009 e compôs o Relatório Nacional sobre o BE, ambos
sintetizados na Tabela 12. Segundo esse documento, havia um conjunto de dificuldades para
se instituir normas que regulamentam o BE.

161

PEREIRA, 2010. op. cit., p. 18.
CARVALHO, José Murilo de. Mandonismo, Coronelismo, Clientelismo: uma discussão conceitual.
In:______. Pontos e bordados: escritos de história e política. Belo Horizonte: UFMG, 1998, p. 134. O autor é
sociólogo, mestre e doutor em Ciência Política. Professor, pesquisador e autor de várias obras com ênfase em
História do Brasil Império e Primeira República.
162
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Tabela 12
Dificuldades na concessão do BE e na instituição de normas que o regulamentam
Municípios
Nº
%
Dificuldade em transferir para outras políticas as responsabilidades antes assumidas como BE
1.388
33,3
Dificuldade em garantir recursos para a oferta de BE
1.350
32,3
Dificuldade na definição dos tipos de BE a serem operados no município
1.345
32,2
Dificuldades jurídicas
860
20,6
Dificuldade em obter dados que subsidiem as decisões sobre o BE no município
789
18,9
Dificuldade na interpretação das legislações federais sobre BE
728
17,4
Dificuldades políticas com outras áreas de executivo municipal
497
11,9
Dificuldades políticas com o poder legislativo
445
10,7
Dificuldades com a área de contabilidade do município
398
9,5
Dificuldade de articulação com o Conselho Municipal ou do DF de Assistência Social
178
4,3
Ausência de cofinanciamento do Estado
3.412
81,7
Pouco financiamento do município
2.411
57,8
É difícil romper com antigas práticas
2.249
53,9
Áreas setoriais se recusam em assumir demandas que não são próprias da assistência social
1.587
38
Infraestrutura inadequada / recursos humanos insuficientes
1.305
31,3
Outros
448
10,7
Fonte: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME, 2009, op. cit.

É parte da realidade dos municípios, portanto, a vivência de empecilhos com a área
jurídica, de contabilidade, com o poder legislativo, além de outras áreas do poder executivo:
dificuldades conceituais sobre o BE, de fazer a leitura quanto à realidade do município, bem
como de obter dados que subsidiem essas provisões, quanto à compreensão das legislações
federais sobre o BE, na articulação com o conselho de assistência social, obstáculos para
assegurar recursos na oferta desse benefício, em transferir para outras políticas sociais
atenções antes assumidas pela assistência social, entre outros.
Outras limitações também se mostraram presentes nesse mapeamento nacional e
podem, do mesmo modo, impactar no planejamento das ações voltadas à concessão do BE,
como o pouco financiamento no município, a ausência de cofinanciamento estadual, a
resistência das demais políticas sociais em assumir demandas que não são da assistência
social, a dificuldade de romper com práticas antigas, a existência de infraestrutura inadequada
e recursos humanos insuficientes etc.
Na contramão deste cenário, a gestão em sua organização precisa ser contínua e
permanente no apoio aos episódios que são ocasionais, enfatizando, mais uma vez, que
eventual deve ser a situação vivenciada e não a resposta do órgão estatal.
Mesmo diante dessas incongruências, algumas ações já se fizeram presentes no intuito
de pressionar ou estimular o reconhecimento do BE, como já apresentado. Todavia, a situação
ainda permanece desordenada em grande parte dos municípios e estados brasileiros. Por mais
de duas décadas e mesmo no advento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) esses
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benefícios vêm sendo tratados à margem da LOAS e das legislações subsequentes,
desconsiderando seu caráter de direito no campo da proteção social.
Na prática, o modelo brasileiro de gestão pública permite criar um distanciamento
entre a execução e a formulação da política pública. Em grande parte, os cargos de gestão são
indicações políticas e não técnicas, o que pode fragilizar a política pública em exercício se
não houver uma clara e definida compreensão do seu papel por parte do gestor público.
É possível afirmar que essa realidade vem contribuindo para a não regulamentação do
BE junto aos municípios, uma vez que, quando não há regulamentação, se pode atender quem
se quer atender (ou se indica), como quiser (com recursos provenientes ou remanejados), e
essa atenção pode ocorrer do modo que for mais conveniente. Por vezes, diante da ausência de
transparência dessa oferta, as ações públicas se orientem por arranjos político-partidários,
barganhas clientelistas ou tornam-se “moeda de troca” por políticos e/ou gestores públicos
descompromissados com os direitos sociais. Ou seja, a ausência de reconhecimento dessa
categoria de benefícios dá margem para que a ‘cordialidade’, já descrita por Sergio Buarque
de Holanda, guie a concessão desses benefícios, justamente por não haver prontidão,
transparência e especificidade de atenção. Este cenário pode levar a:
[...] práticas assistencialistas e clientelistas em torno de demandas eventuais, já que,
para a satisfação dessas demandas, não existiam normas-padrão regulamentadas e
compatíveis com o conteúdo da LOAS e da PNAS-SUAS. Em decorrência, não é
casual que a prática da concessão dos Benefícios Eventuais venha apresentando as
seguintes tendências: cada governo municipal os concebem, denominam, provêem e
administram, de acordo com o seu entendimento, valendo-se quase sempre do senso
comum para, dentro de suas possibilidades financeiras e gerenciais, atender
contingências sociais prementes. Tem-se, assim, num espaço não desprezível de
participação da Assistência Social como política pública e direito de cidadania a
condenável prática do assistencialismo que, além de desafiar os recentes avanços no
campo assistencial, vem se afirmando como um não-direito social.163

Ainda que a regulamentação em si não assegure o direito, sua importância centra-se
em reconhecer a atenção, atribuir-lhe segurança jurídica, permitir sua transparência e controle
social, algo que poderia, inclusive, impactar nas relações de pessoalidade e clientelismo
sustentadas pela meritocracia, relações de “caso a caso” ou “quem indica”, ao contrário do
que vem ocorrendo em parte do país, ao prover o BE enquanto uma “ajuda” incerta e pontual.
Em grande medida, a atenção dispensada pela “generosidade do gestor”, solícito no apoio aos
“carentes” diante de seus infortúnios. A regulamentação, por outro lado, tem uma força em si,
que sua inexistência gera uma disparidade, desigualdade e incerteza de acesso, permitindo a
concessão associada “a pessoa de”, que demarca certo poder. Nesse sentido, o BE pode
163

PEREIRA, 2010, op. cit., p. 19.
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cumprir um papel nada republicano sustentado numa relação personalista que não se limita ao
agente político; por vezes, o profissional (servidor público) também imprime uma ação
vertical ao executar uma prática distante do caráter de direito.
Em outros termos, é possível analisar que a presença um campo de atenção sem
reconhecimento e instrumento legal, provido enquanto política de governo e não de Estado,
pode ser uma manobra tendenciosa e proposital no sentido de servir aos interesses e alianças
construídas; isso mostra que os gestores públicos da política de assistência social não
compreendem o seu campo de atuação na perspectiva do direito ou, ainda, que essa área não é
prioridade no exercício de seu mandato.
Em alguns casos é possível que haja interesses para que a situação permaneça como
está e até contribua com o status quo, ao manter um eleitorado ordeiro e obediente que recebe,
em troca de seu apoio político-partidário, as benesses do poder público concretizadas a partir
de ofertas sem parâmetros e referências orientadas pelo paternalismo de quem as concede e
pela aceitação de quem as recebe.
Em contrapartida, o Quadro 11 apresenta as legislações estaduais e do DF que
regulamentam o BE, as quais se encontram em Anexo.

Quadro 11
Legislação que regulamenta o BE nos estados federados
Estado
AP

MA

PI
CE

MG
RJ
PR
SC
MS

Legislação
Decreto nº 5.522 de 05/12/2011 – Regulamenta os procedimentos para a concessão, fiscalização e supervisão
dos benefícios eventuais no Estado do Amapá.
Decreto nº 6.342 de 08/11/2013 – Altera o Decreto nº 5.522/11.
Resolução nº 04, de 10/07/2015 – Altera a Resolução CIB nº 05, de 08 de agosto de 2014, que dispõe sobre o
Cofinanciamento Estadual para Benefícios Assistenciais Eventuais nas modalidades natalidade e funeral para
pactuação de critérios e procedimentos para o Exercício 2015.
Resolução CEAS/PI nº 003/2009 – Dispõe sobre critérios de partilha para benefícios eventuais - auxílio
natalidade e funeral.
Portaria nº 224/2009 – Dispõe sobre a forma de repasse dos recursos do cofinanciamento estadual dos serviços
e benefícios eventuais socioassistenciais a municípios e sua prestação de contas, por meio do Plano de Ação e do
Relatório Demonstrativo de Execução Técnico, Físico e financeiro, no âmbito do Sistema Único de Assistência
Social – SUAS.
Além disso, via Lei de Acesso à Informação o estado respondeu: “Os municípios atendidos com
cofinanciamento de Benefícios Eventuais são priorizados obedecendo aos critérios pactuados na Comissão
Intergestora Bipartite (CIB), deliberados pelo Conselho Estadual de Assistência Social levando em
consideração o Porte Populacional e o Índice de Vulnerabilidade Municipal Composto (IVMC), elaborado pelo
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), divulgado através das Notas Técnicas do
IPECE/ Nº 23 e Nº 52 de novembro de 2012”i
Resolução CEAS nº 373/2011 – Dispõe sobre a regulação e o cofinanciamento estadual dos benefícios eventuais.
Resolução CEAS nº 28/12 – Propõe critérios orientadores para a regulamentação da provisão de benefícios
eventuais no âmbito da política pública de assistência social no estado do Rio de Janeiro.
Deliberação CEAS nº 045/2013 – Art. 1º - Pela regulamentação para o cofinanciamento estadual dos benefícios
eventuais.
Resolução nº 04 de 14 de abril de 2015 – Aprova a destinação de recursos financeiros aos municípios, a título
de participação no custeio dos Benefícios Eventuais, pelo Governo Estadual para o exercício de 2015.
Deliberação CEAS nº 232/14 – Dispõe sobre a aprovação da sistemática do cofinanciamento do Fundo
Estadual de Assistência Social do Mato Grosso do Sul – FEAS/MS exercício 2015.
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MT

GO

DF

Resolução CEAS nº 020/2013 – Aprova a Resolução n.º 06 de 23 de setembro de 2013, procedente da
Comissão de Intergestores Bipartite do estado de Mato Grosso, referente à pactuação sobre cofinanciamento dos
Serviços de Proteção especial, Benefícios Eventuais e Gestão do SUAS nos Municípios.
Resolução CEAS nº 10/12 – Dispõe sobre as normas para a regulamentação dos benefícios eventuais no âmbito
do Estado de Goiás.
Resolução CIB nº 08/13 – Dispõe sobre a sistemática de cofinanciamento do Fundo Estadual de Assistência
Social para os exercícios de 2013/2014.
Portaria nº 140 de 18 de outubro de 2010 – Regulamenta a concessão de benefícios eventuais no âmbito da
política de assistência social do Distrito Federal.
Resolução CAS/DF nº 64/12 – Estabelece critérios e prazo para a concessão de benefícios eventuais no âmbito
da Política de Assistência Social do Distrito Federal.

Obs.: Informações referentes ao ano de 2015.
– Informação obtida via Lei de Acesso à Informação e respondida pelo estado do Ceará em 20 de janeiro de 2015 – Protocolo nº 0541657.

i

Apesar da situação de permanência do estado da Bahia, contando com a
regulamentação do BE, a legislação referenciada pelo mesmo relaciona-se às normativas
nacionais.164
Ao investigar as informações fornecidas pelos estados federados quanto à
regulamentação do BE, elas aproximam-se de uma realidade que se torna ainda mais
emblemática. Identifica-se aí a ausência de transparência nas informações acerca do BE. As
legislações destacadas mostram que se trata de um campo de atenção que ainda requer muita
análise e compreensão.
Nessas legislações é possível identificar: as modalidades de benefícios reconhecidos, o
alcance de provisão do BE, o modo como é apoiado o município, os critérios de referência
para repasse financeiro e o valor do BE.
Algumas legislações referem-se especificamente ao trato do BE, como nos estados do
Amapá, Maranhão, Piauí, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Goiás, além
do DF. Outras, porém, agregam o BE junto a diferentes formas de atenção, como os serviços
socioassistenciais, ao repasse do FEAS ao FMAS, por exemplo, como ocorre nas legislações
do Ceará, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Há, portanto, regulamentações específicas e
outras que estabelecem vínculos.

2.5 Considerações sobre a Gestão do BE

A gestão do BE é parte integrante do reconhecimento desse campo de proteção social.
O papel de gerenciar e administrar uma dada atenção requer assegurar alguns elementos

164

Informação obtida via Lei de Acesso à Informação e respondida por Rosemeire Teixeira (Coordenadora
Estadual de Proteção Social Básica) em 23 de janeiro de 2015 (Protocolo nº 665569).
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indispensáveis ao seu exercício, como: coordenação, planejamento, organização, fluxo, modo
e local de execução etc.
A assistente social Ana Lígia Gomes, em consultoria realizada ao MDS, apontou algumas
proposições e recomendações para compor as orientações técnicas para os ajustes necessários com
vistas à confecção de um novo regulamento sobre BE; dentre elas, defendeu que
O Planejamento, a previsão orçamentária e as metas para benefícios eventuais
devem constar do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentária, da Lei
Orçamentária do Município e do Plano Municipal de Assistência Social com
discriminação do que sejam bens ou pecúnia. 165

É preciso sempre ressaltar que o eventual se centra na ocorrência do fato, não no
cumprimento do dever estatal, o que faz desse encargo uma provisão que precisa ser
planejada, orçada e gerida para garantir de fato esse direito social. Se há previsibilidade do
fato, isto é, se algo comumente ocorre em determinado lugar, não se trata de um episódio
casual, como, por exemplo, as cheias do Rio Xingu no Pará que deixam anualmente centenas
de pessoas desalojadas. É importante considerar, no caso do BE, que não se deve tratar como
eventual uma ocorrência que é fruto da falta de planejamento do poder público, uma vez que
essas provisões (eventuais e cotidianas) precisam ser previstas e planejadas, a fim de se tornar
um direito reclamável e apoiar o cidadão quando necessário e conforme a ocorrência
existente. No entanto, a dificuldade de planejamento na gestão pública esbarra na gestão do
BE, que acaba se comportando mais como um improviso do que como um direito.
Parece haver um certo “vício” no âmbito estatal de pensar a ação, por vezes, após o
seu acontecimento. No campo da assistência social isto se traduz em considerar que suas
intervenções se comportam muito mais como sendo “curativas” do que “preventivas”, ou seja,
os trabalhadores dessa área comumente vivem um constante “pronto-atendimento” das
demandas sociais que cotidianamente incidem sobre seus espaços de trabalho.
Planejar as ações é parte da garantia de direitos, é considerar que o Estado reconhece
suas atribuições e os direitos de cidadania; por outro lado, identifica-se que o exercício de
planejamento ainda é um grande desafio na gestão pública, seja pela dificuldade de seu
reconhecimento e elaboração, seja pelo cumprimento das ações estatais que lhes são devidas.
A ausência de planejamento pode contribuir para uma execução incoerente quanto às
orientações legais e à garantia de direitos ou para arranjos diversos que não deem
165

GOMES, Ana Lígia. Subsídios para orientações técnicas sobre a caracterização de provisões dos Benefícios
Eventuais em situações de vulnerabilidade temporária e calamidade pública, bem como quanto a sua
regulamentação, gestão e prestação. Quarto Produto. [Brasília, DF], 2015, p. 73. A autora é assistente social e
mestre em Serviço Social pela PUC-SP. Foi Secretária Nacional de Assistência Social, Diretora de Benefícios e
assessora do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
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transparência às ofertas atendidas. Sem planejamento, por vezes, não é possível identificar a
demanda (atendida e reprimida), o orçamento, o fluxo e o modo de execução etc.
A forma como o BE é executado nos municípios e DF pode trazer indicativos de como
é gerido e executado.
Tabela 13
Situação da execução do BE nos municípios e DF
Municípios
Nº
%
1.449
34,7
1.383
33,1

Execução em conformidade às diretrizes da LOAS, Decreto nº 6.307/07 e Resolução CNAS nº 212/06
São oferecidos de forma integrada a outras provisões da política de assistência social e outras políticas
públicas
São oferecidos de forma que garantam a qualidade e prontidão de respostas aos usuários, bem como
1.100
espaços para manifestação e defesa de seus direitos
São constantemente divulgados e a população sabe onde encontrar o serviço
848
São oferecidos de forma que não atendam ou atendam parcialmente as atuais diretrizes nacionais
842
Regulamentação em conformidade às diretrizes nacionais, porém sua execução está em desacordo
169
com as diretrizes regulamentadas
Fonte: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME, 2009, op. cit.

26,4
20,3
20,2
4

Segundo os dados do Relatório Nacional sobre o BE, 20% dos municípios e DF
ofertam o BE sem terem as diretrizes nacionais como referência ou as mesmas são
parcialmente atendidas. Essa realidade requer uma aproximação no sentido de identificar
quais seriam os parâmetros em que esses municípios se apoiam no trato do BE: se no campo
dos direitos ou da benesse.
O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) prevê um trabalho
com famílias a partir de uma ação continuada da política de assistência social, na perspectiva
da atenção integral. Esse programa tem o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)
como lócus, prioritário e exclusivo, de execução de seu plano de ação enquanto parte da
organização dos serviços que o integram. O Estado, nesse sentido, possui papel específico
“[...] na oferta do serviço responsável pelo acompanhamento das famílias.”166 Essa
exclusividade supõe compromisso em assegurar ao núcleo familiar a centralidade das ações
permitindo empoderar sua capacidade protetiva.
Neste sentido, os benefícios eventuais podem configurar-se como elementos
potencializadores da proteção ofertada pelos serviços de natureza básica ou especial,
contribuindo, desta forma, com o fortalecimento das potencialidades de indivíduos e
familiares, dos vínculos familiares e da convivência e participação comunitária. 167

166

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME; SECRETARIA NACIONAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Orientações técnicas sobre o
PAIF: O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF, segundo a Tipificação Nacional de
Serviços Socioassistenciais. v 1. Brasília, DF, 2012, p. 22.
167
Ibid., p. 37.
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Desse modo, seus beneficiários devem ter acesso afiançado ao Serviço de Proteção e
Atendimento Integral à Família. Essa garantia prevê planejamento e organização por parte da
política pública. Que supõe ações articuladas, integradas, geridas a partir de referências e
parâmetros, contando com orçamento e controle social. No Censo SUAS 2014, o
monitoramento sobre os CRAS mostrou o cenário referente ao BE.

Tabela 14
Ações do PAIF voltadas ao BE: encaminhamento e acompanhamento das famílias

Acompanhamento das
famílias atendidas com
BE
Encaminhamento para
obtenção de BE

S

2010
Nº
%
5379
79

2011
Nº
%
5993
80

2012
Nº
%
6246
81

2013
Nº
%
6690 85

Nº
6935

%
86

N

1422

1482

1479

1193

1153

14

21

20

19

15

2014

S

6038

89

6821

91

7109

92

7253

92

7462

92

N

763

11

654

9

616

8

630

8

626

8

7475

100

7725

100

7883

100

8088

100

Base
6801
100
Fonte: Censo SUAS 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.
Legenda: S: Sim; N: Não.

A Tabela 14 apresenta o cenário existente quanto ao acompanhamento e
encaminhamento das famílias na atenção ao BE pelo Serviço de Proteção e Atendimento
Integral à Família. Essas ações são monitoradas junto aos CRAS pelos Censos SUAS de 2010
a 2014.
A ilustração desse cenário pode ser observada no Gráfico 9.
Gráfico 9
Acompanhamento e Encaminhamento das famílias para BE pelos Censos SUAS
2010 a 2014
95%
90%
85%
80%
75%
Acompanhamento do BE

70%
2010

2011

2012

2013

2014

Fonte: Censo SUAS 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.
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Sem

analisar

especificamente

a

compreensão

de

“acompanhamento”

e

“encaminhamento” é possível notar um percentual expressivo na realização dessas funções.
Em outros termos, significa considerar que esses números são importantes e apresentam uma
realidade que requer uma investigação mais próxima no sentido de compreender de fato o que
os Centros de Referência executam nesse campo de proteção social. Observando apenas os
números, os percentuais apresentados, ainda que não correspondam à totalidade, são positivos
no sentido de considerar que as famílias beneficiárias são acompanhadas e em dado momento
são encaminhadas para a concessão de BE.
Os percentuais de encaminhamento acima de 90% mostram o reconhecimento do BE
pelo CRAS, isto é, o serviço identifica esse benefício no âmbito da política de assistência
social independentemente de seus aspectos conceituais e da existência de regulamentação.
Todavia, esses números também podem ser analisados como insuficiência desses serviços em
atender a demanda existente. Se os CRAS são unidades público-estatais, é possível
considerar, nesse caso, que o Estado não consegue atender toda a demanda existente, ao
menos toda a demanda do território, o que se faz necessário recorrer aos encaminhamentos, a
outros serviços de atendimento, como tentativa de assegurar essa atenção ao cidadão.
No que diz respeito ao acompanhamento das famílias beneficiárias, os percentuais
acima de 80% podem ser analisados à luz do Protocolo de Gestão Integrada de Serviços,
Benefícios e Transferências de Renda no âmbito do Sistema Único de Assistência Social
(SUAS), que prevê a integração entre serviços e benefícios. Ou seja, se considerarmos os
benefícios em sua função transitiva e os serviços como atenção contínua, essa integração
supõe uma totalidade de atenção, isto é, assegura proteção integral com vias à emancipação
do indivíduo e de sua família no enfrentamento da situação vivenciada.
Em 2009, a Comissão Intergestora Tripartite (CIT) pactuou a Resolução nº 07, em 10
de setembro, como sendo um “Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e
Transferências de Renda no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)”.168
Considerando as competências e atribuições da CIT, a partir das legislações da política
de assistência social, reconhecendo seus segmentos mais vulneráveis e seu público prioritário
e enfatizando o papel das seguranças sociais e o acompanhamento e atenção de suas ações, o
168

A Comissão Intergestores Tripartite – CIT é um espaço de articulação entre os gestores (federal, estaduais e
municipais) com o objetivo de viabilizar a Política de Assistência Social; caracteriza-se como instância de
negociação e pactuação quanto aos aspectos operacionais da gestão do Sistema Descentralizado e Participativo da
Assistência Social. As denominadas “Comissão Intergestores Tripartite” (CIT) e “Comissão Intergestores Bipartite”
(CIB) têm caráter deliberativo no âmbito operacional na gestão da política. A CIT é constituída pelas três instâncias
gestoras do sistema: a União, representada pela então Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS), os estados,
representados pelo FONSEAS, e os municípios, representados pelo CONGEMAS. Disponível em:
<http://www.mds.gov.br/cnas/legislacao/resolucoes-cit>. Acesso em: 20 jan. 2016.
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Protocolo buscou “[...] acordar procedimentos para a gestão integrada dos serviços,
benefícios e transferências de renda para o atendimento das famílias do PBF, PETI e BPC no
âmbito do SUAS.”169 Ou seja, reconhecendo a importância da integração entre serviços e
benefícios, tal documento trouxe referências sobre essa articulação.
Na prática, o Protocolo pactuado procurou fortalecer o caráter protetivo das famílias,
sobretudo aquelas expostas a situações de vulnerabilidade e risco. Nesse sentido, o documento
em questão trouxe orientações que buscaram organizar a prestação dos serviços, a otimização
dos recursos, a efetivação e o acesso dos usuários aos direitos de cidadania, no sentido de
integrar serviços e benefícios socioassistenciais, a fim de dar mais consistência ao campo de
proteção social dispensado aos cidadãos.
A concessão do BE via CRAS também foi alvo de monitoramento por parte dos
Censos SUAS de 2009 a 2014. A Tabela 15 apresenta este cenário:

Tabela 15
Concessão de BE no CRAS
2009
Nº
%

2010
Nº

2011
%

Nº

É feita
49
3444
51
4299
concessão S 2814
de BE
nesse
51
3357
49
3176
N 2984
CRAS
Base
5798 100
6801
100
7475
Fonte: Censo SUAS 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.
Legenda: S: Sim; N: Não

2012

2013

2014

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

58

4669

60

4970

63

5506

68

42

3056

40

2913

37

2582

32

100

7725

100

7883

100

8088

100

A Tabela 15 mostra que, de modo crescente, é feita a concessão do BE nos CRAS. Em
2014, 68% dos CRAS concederam esse benefício.
Este cenário requer pensar o papel desempenhado pelos CRAS no âmbito do SUAS.
Ou seja, é importante refletir sobre o (possível) acúmulo de funções dispensadas ao Centro de
Referência, o que pode descaracterizar sua finalidade e o exercício de suas funções, tornandoo um “balcão de entrega” de diversas formas de BE.
Conceder BE nos CRAS, se não for de modo planejado, organizado e estruturado,
incorre em acumular ainda mais funções nesse serviço. A rigor, não há impedimentos para
que o BE seja concedido no CRAS, considerando, sobretudo, esse serviço socioassistencial
como a “porta de entrada” para o acesso à política de assistência social no território. Nas
169

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Comissão Intergestora Tripartite (CIT).
Resolução CIT nº 07 de 10 de set. de 2009. Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e
Transferências de Renda no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), Brasília, DF. Disponível
em: <http://www.mds.gov.br/suas/noticias/protocolo_de_gestao_internet.pdf/view>. Acesso em: 20 abr. 2015.
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“Orientações técnicas sobre o PAIF” há inclusive a preocupação em reconhecer que a oferta
de BE pelos CRAS não pode prejudicar a oferta do PAIF e tampouco deve ser uma prática
que segregue ou degrade seus beneficiários.
No caso de município/DF que fizer opção pela oferta de benefícios eventuais no
CRAS, a concessão deverá se orientar pela regulação específica normatizada por lei
municipal/distrital e implementada pela Secretaria Municipal (ou do DF), com
critérios de acesso transparentes e que possam ser explicitados para qualquer usuário
do CRAS. Neste caso, há que se prever, para essa finalidade, profissional (ais) para
além da equipe técnica de referência do CRAS e espaço físico específico (para
estoque dos benefícios eventuais – caso seja necessário), de forma a não prejudicar a
oferta do PAIF no CRAS. Ressalta-se que o processo de concessão de benefícios
assistenciais não deve ser uma prática que segrega ou degrada seus beneficiários. 170

As modalidades de BE concedidas no CRAS também compuseram o quadro analítico
dos Censos SUAS de 2010 a 2014.

Tabela 16
Modalidades de BE concedidas no CRAS

BE
AuxílioFuneral
AuxílioNatalidade
Auxílio
alimentar
(cesta básica)

S

2010
Nº
%
2100
31

2011
Nº
%
2555
34

2012
Nº
%
2801
39

2013
Nº
%
3150
40

2014
Nº
%
3589
44

N
S

1344
1525

20
22

1744
1937

24
26

1868
2189

6
31

1820
2538

23
32

1917
2978

24
37

N

1919

29

2362

32

2480

34

2432

31

2528

31

S

3054

45

3837

52

4144

58

4398

56

5015

62

N

390

6

462

6

525

7

572

7

491

6

S

1291

19

2179

29

2201

31

2275

29

2572

32

N
S

2153
1291

32
20

2120
1543

29
21

2468
1701

34
24

2695
1709

34
22

2934
1921

36
24

N

2153

31

2756

37

2968

41

3261

41

3585

44

Passagens

Outros
i

3357
49
3176
42
2556
35
2913
37
2582
32
NR
Base
6801
100
7475
100
7225
100 7883 100
8088
100
Fonte: Censo SUAS 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.
i
NR: Não Respondeu. O número de municípios que não respondeu foi o mesmo em cada um dos benefícios
referidos dentro do mesmo ano.
Legenda: S: Sim; N: Não

Interessante observar a existência da concessão dessas ofertas junto ao CRAS, sendo
em maior percentual a atenção voltada ao auxílio relacionado à segurança alimentar, em
grande parte na figura da cesta básica. Em todos os Censos SUAS o auxílio à segurança
alimentar é o benefício mais concedido. Em relação a outras formas de atenção concedidas
como BE e dispensadas pelos CRAS, os dados do Censo SUAS registram uma infinidade de
ofertas.
170

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME, 2012, op. cit., p. 40.
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Outro ponto em destaque refere-se à concessão de BE pelos estados federados. A
defesa, nesta análise, é de que compete aos municípios o papel de conceder o BE, sendo tal
atribuição realizada em colaboração com os estados federados. Essa colaboração é
compreendida como cogestão e cofinanciamento, por meio de regulamentação própria que
discrimine a relação de cooperação entre os entes de modo a não privilegiar alianças políticopartidárias, mas, ao contrário, permitir que todos os municípios tenham os mesmos direitos e
recebam as mesmas atenções preservando o direito de cidadania e as especificidades locais.
Há, no entanto, pelas informações dos Censos SUAS, registros quanto à concessão do
BE pelos estados federados. Em relação a isso, é possível agrupar os estados em ao menos
três grupos: um primeiro que mostra que em que todos os anos do Censo SUAS (2010-2014)
havia a concessão do BE, são eles: Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Tocantins, Piauí e Rio
de Janeiro. Destes, apenas o Amapá, Piauí e Rio de Janeiro possui o BE regulamentado pelo
Conselho Estadual de Assistência Social.
A ausência de concessão, por sua vez, é identificada num segundo grupo, formado por
estados que em todos os Censos SUAS relataram que a gestão estadual não concede BE, são
eles: Alagoas, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Destes, apenas Santa Catarina
regulamentou esta atenção.
Nessa teia de confusões, os estados de Alagoas, São Paulo e Rio Grande do Sul trazem
uma realidade também perversa aos cidadãos, não reconhecendo, de nenhum modo, o direito
ao BE, uma vez que junto a esses entes esta atenção não está regulamentada e nem é
concedida. Isto pode sobrecarregar seus municípios, que acabam respondendo sozinhos por
esta provisão. Ou seja, esses estados ignoram seu papel de corresponsáveis na gestão,
regulamentação e financiamento do BE há mais de vinte anos, conforme pactuado na LOAS e
nas legislações subsequentes.
Um último grupo parece apresentar uma gestão estadual caótica, que ora concede
esses benefícios, ora esta atenção é negada. São eles: Rondônia, Pará, Maranhã, Ceará, Rio
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Isto pode evidenciar a ausência ou fragilidade de
instrumentos normativos que não possuem força de lei para tornar esta atenção um direito
reclamável e reconhecido. Destes, os estados de RO, RN, PB, PE e SE não possuem esta
atenção regulamentada no âmbito do Conselho Estadual, mas eventualmente a concedem; CE,
BA, MG, MS e MT, por sua vez, regulamentaram esses benefícios e do mesmo modo não
possuem uma concessão assegurada. Esse imbróglio não garante a certeza do acesso que
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eventualmente é concedido, o que contribui para o negligenciamento estatal a um direito
social.
No caso do BE, esses estados que não o concedem e que o cofinanciam por meio de
regulamentaçãp própria são os exemplos que se defende serem os corretos nesse campo de
atenção.
Mesmo compreendendo e defendendo que a concessão do BE é uma incumbência
municipal, no Censo SUAS é possível identificar as ofertas concedidas pelos estados
federados. As opções descritas, que permitem múltiplas respostas, referenciam o auxíliofuneral, o auxílio-natalidade, o BE para situação de calamidade pública e outras atenções, as
quais deveriam ser descritas. A síntese aparece no Gráfico 10.

Gráfico 10
Modalidades de BE concedidas pelo órgão gestor estadual

2014
2013
2012
2011
2010
0%
Outros

10%

20%

30%

BE para calimidade pública

40%

50%

Auxílio-Natalidade

60%

70%

Auxílio-Funeral

Fonte: Censo SUAS 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.

A atenção mais expressiva, dispensada pela gestão estadual, volta-se para a situação de
calamidade pública, em torno de 60%, apesar da queda em 2014. No entanto, as provisões
compulsórias expressas na LOAS desde 1993 (auxílio-natalidade e auxílio-funeral)
representam menos de 50% das ofertas concedidas pelos estados federados, tendo o ano de
2012 com os melhores resultados: 37% dos estados concederam auxílio-funeral e 35%
atenderam com auxílio-natalidade.
Esse imbróglio se amplia ao observar as outras provisões presentes na categoria de BE
concedidas pelos estados federados.
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Quadro 12
Outras provisões concedidas pelo órgão gestor estadual na categoria de BE
ESTADO
AC

2010

2011
Auxílio colchão,
auxílio cesta básica

AM

2012
Cesta básica

2013

2014

Passagens fluviais

Concessão de kit
bebê

Sem especificar
Aluguel Social,
Auxílio
Alimentação

AP

Passagens aéreas e
terrestres

Passagem terrestre
para migrante, filtro,
fralda geriátrica
Passagens aéreas e
terrestres

Cadeira de rodas,
DNA

DNA, Cadeira de
rodas

Auxílio Funeral em
alguns casos de
falecimento de
brasileiros fora do
País ou em outros
Estados
Aluguel social

Sem especificar

TO

PI
CE

Cadeira de rodas
(em transição para a
Secretaria de
Saúde)

RN

PE

Auxílio moradia

ES

RJ

DNA

Recambiamentoi

Concessão de
benefícios
eventuais para
retorno de
famílias e
indivíduos
abrigados para
seus estados de
origem

Concessão de
benefícios
eventuais para
retorno de
famílias e
indivíduos
abrigados para
seus estados de
origem/aluguel
social

Sem especificar
Sem especificar
MS
Cesta básica
Cesta básica
Cestas básicas
MT
Fonte: Censo SUAS 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.
i
– Trabalho de retorno das crianças, que circulam no grande Rio, aos municípios de origem.

O Quadro 12 permite observar a variedade de ofertas concedidas pelos estados
federados. Parece ser uma “marca” da política de assistência social prestar o apoio que é
negado em outras políticas sociais.
Na região Norte observa-se uma ênfase da atenção ao transporte, o que é plenamente
inteligível dada as distâncias e dificuldades de acesso nessa região. Também se prioriza a
atenção a alimentação, calamidade, aluguel social e provisões da política de saúde. A atenção
com filtro identificada em Tocantins pode ser um indicativo da ausência de infraestrutura.
No Nordeste parece haver um predomínio das atenções do campo da saúde, como
cadeira de rodas e teste de DNA, mas também se identifica provisões com transporte e
auxílio-moradia. Na realidade, nenhuma dessas concessões é da alçada da assistência social.
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No Sudeste há uma prevalência das atenções com aluguel social, transporte e translado
do corpo morto. No Centro Oeste, por sua vez, predomina a atenção com cesta básica.
A Tabela 17 faz um comparativo entre a concessão do BE e sua regulamentação pelo
órgão gestor municipal, de acordo com o Censo SUAS 2014.

Tabela 17
Concessão e Regulamentação de BE, por modalidade, pelo órgão gestor municipal
no Censo SUAS 2014

Auxílio-Funeral
Auxílio-Natalidade
BE para situação de calamidade pública
BE para famílias em situação de vulnerabilidade
temporária
Fonte: Censo SUAS 2014.
Universo: 5.570 municípios

Concessão de BE
Nº
%
5.289
95
3.860
69
3.807
68
4.980
89

Regulamentação de BE
Nº
%
4.046
73
3.124
56
2.895
52
3.699
66

Os dados da Tabela 17 permitem observar que o percentual de concessão, em todas as
modalidades de benefícios, é maior que o percentual de regulamentação, algo que pode ser
preocupante em relação ao modo como se dá tal concessão, uma vez que não há referências e
parâmetros legais que disciplinem sua oferta.
Sabe-se que esta área tem seu legado marcado por atenções generalistas, comuns e
diversificadas, por vezes oriundas das diversas políticas setoriais. Em outros termos, aquilo
que as demais políticas sociais não atendiam (ou atendem) acabava desaguando na assistência
social, num processo de desresponsabilização e “jogo de empurra”. Portanto, ter referências e
parâmetros é fundamental no intento de definir seu campo de atenção. Afirmar seu conteúdo e
suas particularidades é considerado por Sposati “[...] condição nodal para soldar o
paradigma do direito na assistência social.”171
As reflexões apresentadas pela autora revelam os entraves existentes ao assumir o
alcance dessa área, ao reconhecê-la enquanto “[...] objeto histórico e geograficamente
situado”172, parte de um processo de reprodução social, histórica e política que demarca o
nível de política social adotada no país.
No Brasil,
A inclusão, em 1988, da assistência social como campo próprio na seguridade
social, decorreu mais da decisão política do grupo de “transição democrática” do
final da ditadura militar em tratar a gestão da Previdência Social expurgada do que
171

SPOSATI, Aldaíza. Especificidade e intersetorialidade da política de assistência social. Serviço Social e
Sociedade, n. 77, ano 25, p. 30-53, mar. 2004, p. 36.
172
Ibid., p. 31.
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não era stricto sensu seguro social. A constituição político-institucional da
assistência social na seguridade social se deu pela negativa, isto é, passou a ser do
campo da assistência social o que não era da Previdência por não ser benefício de
contribuições prévias.173

Ao que parece, o legado de incertezas e imbróglios, conceituais e práticos, não foi
superado e nem mesmo reparado com a CF/88, dadas as condições de reconhecimento dessa
política pública; o caminho de afiançá-la pela “negativa” dificultou a construção de sua
identidade e das devidas atribuições e competências junto ao poder público em sua provisão.
Consequentemente, é preciso ter presente que a instalação da área da assistência
social como política de seguridade social não resultou de um processo político pela
ampliação do pacto social brasileiro. Não ficou claro a princípio que esta decisão
geraria novas responsabilidades públicas e sociais para com a população que não
alcança o seguro social por não ter relação formal de trabalho. 174

Sem essa especificidade e conteúdo próprio, a assistência social aproximou-se
enquanto “[...] processante de outras políticas sociais”175, isto é, como área complementar ou
auxiliar das demais, destinada a fazer a mediação do cidadão: “[...] isto significaria dizer que
ela não opera provisões, mas processos”176, sendo “[...] genérica nas atenções e específica na
clientela.”177
Nesse contexto, reconhece-se que o caminho que vem construindo identidade para a
assistência social aponta avanços e se orienta na contramão de seu legado histórico e das
orientações ideológico-políticas. O esforço neoliberal para concebê-la como focalizada, a
partir das orientações de um Estado Mínimo, se soma ao apego conservador de tratá-la
enquanto tutela, benesse, voluntariado, assistencialismo, clientelismo, entre outras formas, o
que tensiona seu papel enquanto política pública. A efetivação de sua especificidade e
conteúdo lhe permite constituir-se enquanto política de proteção social, composta por uma
rede de serviços e benefícios, afiançadora de seguranças sociais que se tornam reclamáveis
por parte do cidadão ao se tornarem transparentes e concretas.
É válido ainda, nesta análise, apresentar, a título de exemplo e aproveitando que o
Censo SUAS de 2011 traz uma discriminação das ofertas concedidas, o imbróglio acerca do
cenário existente.

173

SPOSATI, 2004, op. cit., p. 33.
Ibid.
175
Ibid., p. 39.
176
Ibid.
177
Ibid.
174

150

Tabela 18
BE para vulnerabilidade temporária no Censo SUAS 2011
BENEFÍCIOS
Fotos
Segunda via de documentos
Agasalhos/vestuários/cobertores/móveis/colchão/utensílios domésticos
Pagamento de taxas, conta de água, energia elétrica e gás
Órteses e próteses
Meios auxiliares de locomoção (cadeira de rodas e muletas)
Apoio financeiro para tratamento de saúde fora do domicílio
Transporte de doentes
Fraldas geriátricas
Pagamentos de exames médicos
Medicamentos
Cestas básicas
Leite, leite em pó/dietas especiais
Auxílio-construção
Pagamento de aluguel/aluguel social
Uniforme/material escolar
Passagens
Outros

SIM
Nº
%
2284 42
3766 70
3171 59
1586 29
1487 27
1588 29
1498 28
1501 28
1934 36
1211 22
1310 24
4594 85
2294 42
2208 41
1890 35
754
14
3566 66
1551 28

NÃO
Nº
%
2604
48
1122
20
1717
31
3302
61
3401
63
3300
61
3390
62
3387
62
2954
54
3677
68
3578
66
294
5
2594
48
2680
49
2998
55
4134
76
1322
24
3337
62

Base: 5.416 municípios – Censo SUAS 2011.
528 municípios não responderam a esta questão, ou seja, 10%.

O cenário observado na Tabela 18 mostra o universo de atenção compreendido, pela
gestão municipal, enquanto benefício eventual da assistência social a partir de ofertas prédefinidas pelo Censo SUAS. O Relatório Nacional realizado pelo MDS e CNAS, dois anos
antes, já sinalizava um cenário semelhante a este, apesar das legislações que vêm sendo
instituídas após a LOAS.

2.6 O papel do Financiamento no BE

Há de se considerar, neste debate, o orçamento destinado à assistência social, a fim de
compreendermos as prioridades da gestão pública. Como exemplo, em âmbito federal o
financiamento dessa área se mantém com pouco mais de 1% do PIB (em 2013, foi de 1,34%),
incluindo as transferências de renda, os serviços do SUAS e os benefícios continuados da
LOAS (cf. Gráfico 1). A título de comparação, a previdência social, no mesmo período,
atingiu o volume de 7,4% do PIB, segundo dados apresentados no Projeto de Lei
Orçamentária para 2015.
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Some-se a isso, que “[...] mais de 60% da carga tributária permanecem como receita
do Governo Federal”178, ou seja, “[...] os recursos permanecem extremamente concentrados e
centralizados, contrariando a orientação constitucional da descentralização.”179
Além de concentrados na União – o ente federativo com maior capacidade de
tributação e de financiamento –, também há concentração na alocação dos recursos
nos serviços da dívida pública – juros, encargos e amortizações, rubrica com
destinação sempre maior que todo o recurso da seguridade social [...]. 180

Enquanto oferta no âmbito do direito, o BE deve contar com a participação dos
estados federados, ou seja, o custeio desse benefício deve ser compartilhado entre os entes
responsáveis por sua provisão.
O inciso primeiro da LOAS, já descrito aqui, reconhecia como incumbência dos
municípios, estados federados e Distrito Federal definir a concessão do BE. Assegurar
financiamento é um dos mecanismos do Estado para cumprir seu papel e garantir os direitos
por meio da oferta de serviços e benefícios socioassistenciais. No âmbito da assistência social,
desde a CF/88 já se referenciava o dever estatal em assegurar recursos públicos para essa
política social, algo que com o SUAS teve uma dimensão alargada.
No entanto, a estrutura orçamentária em vigência no Brasil, no caso da assistência
social, reconhece a atenção estatal por segmento e não enquanto níveis de proteção social:
básica e especial, conforme os níveis de complexidade do SUAS. Essa realidade mascara as
necessidades da própria política e não é compatível com a Lei Orgânica da Assistência Social,
a Política Nacional de Assistência Social, a Norma Operacional Básica do SUAS, além de
outras referências legais que possuem um olhar mais alargado para o papel do financiamento.
Essa incongruência orçamentária, aliás, é um dos grandes desafios da política de
assistência social, sobretudo ao considerar o financiamento como um dos eixos estruturantes do
Sistema Único. Sposati apontou essa incongruência considerando que “O paradoxo instalado é
que a legislação do orçamento público brasileiro, institucionalizada ao tempo de Getúlio
Vargas, em 1933, [...], especifica a assistência social como uma função de governo.”181

178

BEHRING, Elaine; BOSCHETTI, Ivanete. Política social: fundamentos e história. São Paulo: Cortez, 2007,
p. 165. Elaine Behring é assistente social, mestre e doutora em Serviço Social pela UFRJ e professora adjunta da
UERJ. Autora de várias obras com ênfase em política social, orçamento público, seguridade social, assistência
social e trabalho. Ivanete Boschetti é assistente social, mestre em Política Social, doutora em Sociologia.
Professora da UnB, pesquisadora e autora de várias obras, com ênfase em política social, seguridade social e
trabalho e serviço social.
179
Ibid.
180
Ibid.
181
SPOSATI, Aldaíza. Sistema Único: modo federativo ou subordinativo na gestão do SUAS. Katálysis,
Florianópolis. v. 18. n. 1, p. 50-61, jan.-jun. 2015, p. 56.
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Data de 14 de abril de 1999, por meio da Portaria nº 42, a legislação que atualiza a
discriminação da despesa orçamentária por funções de que trata a Lei nº 4.320, de 17 de
março de 1964,182 estabelecendo os conceitos de função, subfunção, programa, projeto,
atividade e operações especiais. Nessa legislação a assistência social é referenciada na função
08, que é subdivida em 4 subfunções.

Quadro 13
Função assistência social
08 – Função: Assistência Social
241 - Assistência ao Idoso
242 - Assistência ao Portador de Deficiência
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
244 - Assistência Comunitária
Fonte: BRASIL. Ministério do Orçamento e Gestão. Decreto
nº 42, de 14 de abril de 1999. Dário Oficial da União,
Brasília,
DF,
15
abr.
1999.
Disponível
em:
<http://www3.tesouro.gov.br/legislacao/download/contabilida
de/portaria42.pdf>. Acesso em: 30 jul. 2015.

Outras legislações que vieram na sequência referenciaram as competências estatais sob
o orçamento público. No caso da assistência social, ainda permanece esse arranjo para
organizar os recursos a serem utilizados nessa área. Algo, como já afirmado, que caminha na
contramão das referências do SUAS, uma vez que o Sistema Único garante e assegura
proteção social, modo pelo qual o orçamento deveria ser organizado.
No caso do BE, essa atenção não é uma incumbência apenas municipal, mas um dever
que deve ser compartilhado com os estados federados quanto a gestão e financiamento.
Todavia, no mais das vezes, a morosidade nesse trato esbarra na inércia dos entes federados
ao reconhecer suas competências, endossando o “jogo de empurra” dos deveres afiançados ao
invés da cooperação da gestão pública assegurada no âmbito do Pacto Federativo. Na prática,
observa-se significativa ausência por parte dos estados federados, ao contrário do que previa o
Art. 15 da Resolução 212/2006: “O Estado definirá a sua participação no co-financiamento
dos benefícios eventuais junto aos seus Municípios [...].” Essa participação se dará a partir de:
I – identificação dos benefícios eventuais implementados em seus Municípios,
verificando se os mesmos estão em conformidade com as regulamentações específicas;
II – levantamento da situação de vulnerabilidade e risco social de seus Municípios e
índices de mortalidade e de natalidade; e
III – discussão junto à CIB e aos Conselhos Estaduais de Assistência Social. 183
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BRASIL. Lei no 4.320, de 17 de março de 1964. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 mar. 1964.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4320.htm>. Acesso em: 13 ago. 2015.
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BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Conselho Nacional de Assistência
Social. Resolução nº 212, de 19 de outubro de 2006. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 27 out. 2006. Seção
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Essas considerações são necessárias a fim de demarcar o papel dos estados federados
nessa provisão. Esse mesmo artigo ainda complementa, em seu parágrafo único, que: “O
resultado desse processo deverá determinar um percentual de recursos a ser repassado a
cada Munícipio, em um prazo de oito meses após a publicação desta Resolução.” Esses
prazos são simplesmente ignorados por grande parte dos estados da federação.
O cenário do cofinanciamento estadual ao longo de todo monitoramento realizado
pelos Censos SUAS de 2010 a 2014 mostra uma provisão de incertezas. Seus dados são
representativos para analisar o cofinanciamento dispensado pelos órgãos gestores estaduais na
implementação do BE. Estados como RO, AC, AM, RR, PA, AP, RN, PB, PE, SE, RJ, PR,
SC e MT apresentam uma cooperação inconstante em que ora auxiliam seus respectivos
municípios, ora esta atenção parece ficar a cargo da gestão municipal, pois não declararam
cofinanciar esta provisão ou, por alguma razão, não apresentaram de fato a realidade
existente, deixando “em branco” a questão.
Em outros estados da federação, como TO, AL, SP e RS, a omissão da gestão estadual
apresenta-se de modo explícito quanto a ausência de cooperação nessa incumbência, negando
de modo claro um direito socioassistencial, ao declarar, em todos os Censos SUAS
analisados, que não cumpre um de seus deveres legais. Nesses casos, é preocupante identificar
um “estado de negligência”, ao invés de um “estado protetor”, que não reconhece ou ignora
esta atenção enquanto parte de um sistema de proteção social. No caso de São Paulo, o
próximo capítulo deste trabalho propõe uma análise específica de sua realidade.
No que diz respeito a Piauí e Goiás, não é possível tecer muitas considerações sobre a
realidade desses estados, a qual foi ignorada em todos os Censos SUAS. A ausência de
transparência é um dos grandes desafios a serem superados na gestão pública, apesar do dever
estatal de publicizar suas ações, a partir de instrumentos legais.
Os estados de MA, CE, BA, MG, ES e MS relataram, em todos os Censos SUAS
analisados, que cooperam financeiramente com seus respectivos municípios. Destes, todos
possuem tais provisões regulamentadas, no âmbito do Conselho Estadual, exceto Espírito
Santo, segundo Censo SUAS 2014, conforme já apontado.
As formas de repasse financeiro realizadas pelos órgãos gestores estaduais no
cofinanciamento do BE também foram monitoradas pelos Censos SUAS de 2010 a 2014. Seja
via fundo-a-fundo e/ou convênio, apenas fundo-a-fundo ou exclusivamente por meio de
1. Disponível em: <http://www.mds.gov.br/cnas/legislacao/resolucoes/arquivos-2006/CNAS%202006%20%20212%20-%2019.10.2006.doc/view>. Acesso em: 20 mar. 2015.
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convênio, quanto ao número total de municípios cofinanciados, repasse para auxílio-funeral,
auxílio-natalidade e outras atenções, os arranjos observados são inúmeros e mostram algumas
peculiaridades exemplificadas nos quadros 14 e 15, tomando por base o Censo SUAS 2014
enquanto informação mais recente e atual sobre essa questão.184

Quadro 14
Características do cofinanciamento destinado ao BE
Quantidade total de
municípios com
cofinanciamento
estadual (fundo-afundo e/ou convênio) *
1

Benefício Eventual

Quantidade de
municípios com
cofinanciamento
estadual fundo-afundo 2

Quantidade de
municípios que possuem
cofinanciamento
estadual por meio de
convênio
3

Total de municípios
|__|__|__|
|__|__|__|
cofinanciados
(A)
|__|__|__|
|__|__|__|
Auxílio-Funeral
(B)
|__|__|__|
|__|__|__|
Auxílio-Natalidade
(C)
|__|__|__|
|__|__|__|
Outros
(D)
Fonte: Censo SUAS 2014.
* O total não pode ser maior que o número de municípios do Estado.

|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|

Quadro 15
Quantidade de municípios com cofinanciamento para BE
Estados
PA
PR
MS
PE
BA
CE
AM
AC
AP
MG
SC
GO
MA
PB
TO
ES
SP
PI
AL
RN
RS
SE
RJ
RR
RO
MT

A1
0
134
79
0
417
162
51
0
16
853
216
--54
--0
78
0
--0
--0
0
83
0
0
141

A2
0
134
79
0
417
162
--0
16
853
216
--54
--0
78
0
--0
--0
0
83
0
0
0

A3
0
0
0
0
0
0
--0
0
0
0
--0
--0
0
0
--0
--0
0
0
0
0
141

B1
0
0
79
0
217
162
51
0
16
751
125
--54
--0
78
0
--0
--0
0
28
0
0
141

B2
0
0
79
0
217
162
--0
16
751
125
--54
--0
78
0
--0
--0
0
28
0
0
0

B3
0
0
0
0
0
0
--0
0
0
0
--0
--0
0
0
--0
--0
0
0
0
0
141

C1
0
0
79
0
200
162
51
0
16
282
128
--54
--0
0
0
--0
--0
0
27
0
0
0

C2
0
0
79
0
200
162
--0
16
282
128
--54
--0
0
0
--0
--0
0
27
0
0
0

C3
0
0
0
0
0
0
--0
0
0
0
--0
--0
0
0
--0
--0
0
0
0
0
0

D1
0
134
79
0
0
0
51
0
16
624
156
--0
--0
0
0
--0
--0
0
28
0
0
0

D2
0
134
79
0
0
0
--0
16
624
156
--0
--0
0
0
--0
--0
0
28
0
0
0

D3
0
0
0
0
0
0
--0
0
0
0
--0
--0
0
0
--0
--0
0
0
0
0
0

Fonte: Censo SUAS 2014.
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A leitura do Quadro 15 requer considerar o cruzamento de informações entre as colunas (1, 2, 3) e as linhas
(A, B, C, D).
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O monitoramento quanto ao número de municípios que recebem cofinanciamento
estadual para BE foi identificado em todos os Censos SUAS analisados (de 2010 a 2014);
além disso, todos eles foram consultados e tabulados. No entanto, buscando expor um cenário
fidedigno com a realidade existente e dada a complexidade de agregar todos os Censos SUAS,
será trabalhado, neste caso, apenas com o ano de 2014, enquanto informação mais recente
nesta questão.
Estados como PA, PE, AC, TO, SP, AL, RS, SE, RR e RO não realizam nenhuma
forma de financiamento e declaram explicitamente que não cooperam com seus respectivos
municípios na provisão do BE. No entanto, destes, Pernambuco possui uma Lei Estadual,
apresentada no Censo SUAS de 2013, que orienta os critérios e modalidades do
cofinanciamento do BE; e o Acre, no mesmo ano, apresentou um Decreto Estadual que
cumpriria papel semelhante. Ou seja, são observações que apontam a fragilidade dos
instrumentos normativos existentes ou sinalizam a negligência dispensada pelo órgão gestor
estadual neste campo legítimo de proteção social.
Nos estados de GO, PB, PI e RN identifica-se uma nítida ausência de publicização da
realidade existente, o que pode sinalizar a indiferença ou omissão dos mesmos no trato aos
direitos sociais.
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Amapá, Minas Gerais e Espírito Santo
mostraram cofinanciar, via fundo-a-fundo e/ou convênio, todos os seus municípios. Desse
grupo, todos se orientam por uma Resolução do CEAS, conforme Censo SUAS 2013, exceto
o Amapá, que possui um Decreto Estadual.
No próximo capítulo será analisada a realidade de São Paulo. Como o estado paulista e
sua capital vêm executando o BE e como se encontra a relação de cooperação entre ambos na
garantia desse direito a partir do que prevê o Pacto Federativo.
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CAPÍTULO 3

O PACTO FEDERATIVO NA PROVISÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL:
A REALIDADE EM SÃO PAULO
A natureza do pacto federativo na provisão do benefício eventual (BE) é de
cooperação entre os entes responsáveis pela sua oferta. Essa cooperação não significa
competências idênticas, pois o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) afiança a
descentralização político-administrativa, o comando único de cada esfera, mas que opera o
princípio de articulação para garantia dos direitos socioassistenciais.
Este capítulo analisa a oferta do BE tomando São Paulo (tanto a cidade como o estado)
como base empírica para observar e identificar as permanências e mudanças, avanços e
desafios de um estado federativo e suas correlações de cooperação. Parte-se de algumas
considerações sobre a formação do Estado brasileiro e nele a institucionalização da assistência
social no aparato público que impacta no objeto desta pesquisa. O interesse e a importância
desta investigação se dão na buscar compreender se as dificuldades dos entes federados em
incorporar o BE têm relação com a formação do país. Ao que parece, existe uma relação frágil
entre as unidades da federação, o que impacta até os dias atuais na gestão pública. É, portanto,
essa consideração que o resgate histórico aqui proposto busca investigar.
Por fim, reconstrói-se a memória e análise empírica pela coleta de dados necessários
que examinem a relação de presença/ausência do BE na gestão da política de assistência
social no estado e no município de São Paulo, buscando identificar as provisões de auxílios
e/ou a atenção dispensada pela gestão pública na história desses entes e o modo como tratam
o BE da LOAS e cooperam entre si para assegurar esse direito.
Essa reconstrução histórica contou com textos e análises de vários autores e
especialistas, dentre eles: José Murilo de Carvalho, Lúcia Maria Bastos Pereira185, Ivan de
Andrade Vellasco186, Miriam Dolhnikoff187, Felipe Penteado Balera188, Fernando Luiz

185

Historiadora e professora titular de História Moderna da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ).
Autora de várias obras nessa temática.
186
Sociólogo, com ênfase em Sociologia Histórica e História do Brasil Imperial. Atualmente é professor
associado da Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ).
187
Historiadora, docente da Universidade de São Paulo (USP) e pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e
Planejamento (CEBRAP), autora de várias obras sobre a História do Brasil.
188
Advogado, mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e professor de
Direito Constitucional, com ênfase na temática sobre federalismo.
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Abrucio189 e Marta Arrecthe190. Além desses, a pesquisa empírica contou com obras e análises
de Aldaíza Sposati, Maria do Rosário Corrêa de Salles Gomes191, Maria Luiza Mestriner,
Maria Carmelita Yazbek, entre outras, além dos Trabalhos de Conclusão de Curso, pesquisas
e legislações que referenciam o debate proposto.

3.1 Considerações sobre o federalismo na formação do Estado brasileiro

O Estado brasileiro, desde o início da exploração, após a descoberta de Cabral, foi
marcado pela ausência de unidade e forte fragmentação para os donatários. Após a conquista
do Brasil pelos portugueses, a primeira tentativa de organizar territorialmente a região ocorreu
no século XVI, por meio das Capitanias Hereditárias. Na ocasião, o rei de Portugal, D. João
III, dividiu a Colônia em 15 territórios, entregues a 12 donatários.

189

Sociólogo, docente e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP) desde 1995, ocupa atualmente o
cargo de Coordenador do Mestrado e Doutorado em Administração Pública e Governo. Pesquisa temas nas áreas
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Figura 6
Mapa das Capitanias Hereditárias no século XVI

Fonte: Disponível em:
<http://4.bp.blogspot.com/_lOSe7CxJx6Q/SXfJy6JnPeI/AAAAAAAAAdo/Sr
WIQ_UYv-8/s400/Capitanias+Hereditarias.jpg>. Acesso em: 01 ago. 2015.

Portugal não dispunha de recursos suficientes para explorar as novas terras, assim a
saída encontrada foi transferir essa incumbência principalmente para cavaleiros da pequena
nobreza. O vínculo jurídico entre o rei de Portugal e os donatários era estabelecido por Cartas
de Doação (que conferiam a posse do território) e pela Carta Foral (que discriminava os
direitos e deveres para exploração da terra recebida). Alguns direitos assegurados permitiam
aos donatários redistribuir suas terras (as chamadas sesmarias) a quem pudesse cultivá-las. Os
donatários podiam criar vilas e exercer sobre elas todo controle judicial e administrativo; além
disso, os indígenas, considerados inimigos, poderiam ser escravizados e obrigados a trabalhar
nas lavouras. Dos lucros advindos do comércio do pau-brasil, 5% deveriam ser entregues ao
rei; e com a morte do donatário, a terra passava para seus descendentes. Entre os deveres
estabelecidos na Carta Foral incluía-se assegurar 10% dos lucros sob todos os produtos
existentes no território, um quinto dos lucros sob todos os metais e pedras preciosas
encontrados, além de garantir o monopólio da exploração do pau-brasil à Coroa portuguesa.
A técnica de divisão do território nacional em Capitanias Hereditárias não obteve o
sucesso esperado na tarefa de colonizar o Brasil. Apenas duas Capitanias
floresceram: a de Pernambuco, capitaneada por Duarte Coelho, e a de São Vicente,
capitaneada por Martim Afonso de Souza. As demais foram devastadas por ataques
indígenas ou pela própria falta de recursos financeiros e inexperiência de seus
donatários. Dos donatários encarregados de explorar, povoar e administrar seus lotes
no Brasil, alguns não demostraram muito interesse em viver na Colônia, a fim de se
empenharem no desenvolvimento da região, pois eram movidos apenas por
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interesses pessoais, visando enriquecimento em curto prazo. Assim, alguns deles
nem sequem conheceram seus dotes.192

Assim, em 17 de dezembro de 1548 o rei português decretou a criação do Governo
Geral do Brasil, sediado na Capitania da Bahia de Todos os Santos, escolhida por encontrar-se
na região central da costa.
No entanto, a distância que havia entre as Capitanias e o Governo Geral e a oposição
do poder local por homens que detinham posses (terras, gado e escravos) inviabilizaram o
êxito dessa centralização de poder, fazendo com que o governador-geral só conseguisse
resolver as dificuldades em âmbito local. Com o surgimento das primeiras vilas formaram-se
também as Câmaras Municipais, que cumpriam o papel de executar leis, cuidar do
abastecimento do povoado, do sistema de tributação, da organização de expedições contra os
indígenas, determinar a construção de povoados e definir os preços das mercadorias. Seu
controle e administração ficaram sob o comando dos chamados “homens bons”, pessoas
dotadas de posses e de poder que faziam frente ao governador-geral.
Em 1815 a Colônia foi elevada à condição de Reino Unido de Portugal, Brasil e
Algarves, momento em que as capitanias foram designadas como Províncias. A administração
desses territórios, contudo, permanecia sob o comando dos capitães-gerais e governadores;
somente em 1821, um ano antes da Independência, com a criação da Junta Provisória de
Governos Independentes, é que esses responsáveis foram destituídos e extinguiu-se
definitivamente o sistema de capitanias.
Com a Independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822, como resposta às pressões
exercidas pelas cortes portuguesas na recolonização do território brasileiro, havia 19
Províncias, algumas delas ocupadas por tropas lusas, onde existiam importantes forças
contrárias ao processo de independência, especialmente em Grão-Pará, Maranhão, Bahia e
Cisplatina. Os partidários das cortes na Bahia foram os que mais resistiram ao novo governo,
o que foi superado apenas no final de 1823, após um período de conflitos, quando todas as
Províncias foram incorporadas de fato ao Império brasileiro.
As elites regionais, empenhadas na defesa de seus interesses locais, tinham na
autonomia das Províncias conquistas estratégicas para a condução de seus negócios e
decisões, embora o poder central, sob o comando do imperador D. Pedro I, defendesse um
Estado Nacional com a centralização das decisões e o controle das Províncias.
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Dolhnikoff193 narra a relação existente entre as elites regionais e o poder central na
construção do Estado brasileiro durante o século XIX: “Maior autonomia significaria
garantir aos grupos dominantes nas províncias um papel decisivo na condução do país.
Questão que percorreu todo o século XIX e adentrou a república, quando passou a ser
expressa nos frequentes debates sobre o federalismo brasileiro”.194 Sua narrativa investiga a
relação construída entre as elites regionais (em busca de um Estado descentralizado) e o poder
central (leal à centralização imperial), pontuando as articulações de ambos os lados em prol
dos seus respectivos interesses.
A Constituição de 1824, outorgada por D. Pedro I, determinou as bases da estrutura
política, da organização e do funcionamento do Império, estabeleceu o voto censitário,
determinou a divisão político-administrativa do Império em Províncias e instituiu quatro
poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador (exercido de modo exclusivo pelo
Imperador), definindo uma estrutura de governo baseado numa monarquia hereditária,
constitucional e representativa.
Os interesses das elites provinciais, sobretudo em razão do excessivo poder imperial,
levaram a conflitos e revoltas em diversas Províncias, como a Cabanagem (Pará, 1835-40), a
Sabinada (Bahia, 1837-38), a Balaiada (Maranhão, 1838-40) e a Farroupilha (Região Sul
1835-45). Outros episódios também contribuíram para a renúncia de D. Pedro I, como as
disputas territoriais (como ocorreu na Província da Cisplatina entre o Brasil e as Províncias
Unidas do Reino da Prata, atual Argentina), a abdicação do trono português com a morte de
D. João VI, em 1826 e a falência do Banco do Brasil, em 1829. D Pedro I abdicou-se do trono
em favor de seu filho, que ficou aos cuidados de um tutor – José Bonifácio – por ser menor de
idade.
Até D. Pedro II atingir idade para assumir o trono, foi instituído no Brasil um sistema
de regência (1831-40), considerado um dos períodos de maior agitação política do Brasil no
século XIX, acentuando a polarização que mantinha, de um lado, os defensores de D. Pedro I
e de um Estado centralizado, de outro, os que pretendiam acabar com o poder moderador, o
senado vitalício, o conselho de Estado e garantir maior autonomia para as Províncias; alguns
chegavam a defender, inclusive, a República e o sistema federativo de Estado. Havia ainda
um terceiro grupo, considerado mais moderado, preocupado basicamente em manter a ordem
interna e a integridade do território.
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Dolhnikoff, apesar de reconhecer que a centralização teria prevalecido ao longo do
século XIX, afirma que:
[...] um exame do funcionamento dos governos provinciais e suas relações com o
governo central permite relativizar essa afirmação [...] [pois] A partir das reformas
liberais da década de 1830, em especial a promulgação do Ato Adicional em 1834, o
arranjo institucional prevalecente garantiu aos governos das províncias, através das
assembléias legislativas, autonomia de decisão em relação a itens estratégicos como
tributação, empregos, força policial, obras públicas, instrução pública, etc. 195

A polarização entre centralização e federalismo orientou grande parte das articulações
e debates políticos durante o século XIX. A defesa em torno do federalismo centrava-se na
busca por um sistema de governo central voltado para todos e atuando junto com os governos
locais (ou regionais). Essa estrutura de governo inspirava-se na organização adotada pelos
EUA após a conquista de sua independência, em 1775, que preservava a autonomia de cada
estado ao mesmo tempo em que criava um poder central de interesse e defesa de todos. Essa
inspiração permitiu gerar movimentos em defesa de um sistema federalista no território
brasileiro, sob o comando de líderes republicanos que comumente faziam comícios abertos a
toda população em defesa da implantação da República.
Em 15 de novembro de 1889, a partir de um golpe militar liderado pelo Marechal
Deodoro da Fonseca, foi proclamada a República no Brasil. São Paulo e Minas Gerais
defendiam um modelo de governo inspirado no liberalismo, particularmente os paulistas
inspiravam-se ainda no modelo norte-americano de federalismo. O Rio Grande do Sul, por
sua vez, era adepto dos ideais positivistas. Entre os militares também existiam diferentes
correntes políticas. O governo provisório em vigência convocou uma Constituinte, que
culminou na promulgação da 1ª Constituição da República – liberal e federativa – em 1891.
A Carta Magna de 1891 assegurou um regime político presidencialista, apoiado nos
poderes executivo, legislativo e judiciário; as Províncias foram elevadas a estados196, os quais
poderiam constituir suas forças militares, estabelecer seus sistemas de tributação e eleger seus
governadores.
A estrutura política no início da República criou um sistema de aliança baseado numa
rede de compromissos e lealdades, entre o governo federal, os governadores de estado e os
líderes locais, conhecidos como coronéis, que marcou a Primeira República (1889-1930).
Os exercícios do clientelismo, do patrimonialismo, da “ideologia do favor”, das redes
de compadrio eram práticas recorrentes nesse contexto que mesclavam os interesses privados
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aos interesses públicos na teia das relações de poder ante a instância governamental,
demarcando a presença e a permanência da lógica privada no interior da máquina pública. É
possível considerar que tal lógica permanece, em maior ou menor grau, até os dias atuais;
enquanto herança portuguesa mostra que “O Estado seria a continuidade das relações
privadas, faltando ‘a tudo a ordenação impessoal’.”197 Desse comportamento se desdobram
práticas mais atuais, mas similares à ingerência da lógica privada na instância pública, como,
por exemplo, o “apadrinhamento”, o “jeitinho” e a “carteirada”, criando relações (quase)
personalistas que seguramente são um obstáculo na efetivação e no reconhecimento dos
direitos de cidadania e da gestão das políticas públicas na perspectiva da universalidade.
Durante a Primeira República ocorreu a alternância de poder entre São Paulo e Minas
Gerais, os quais eram, naquele momento, os estados mais ricos e populosos, e cujo momento
ficou conhecido como “política do café com leite”. Essa relação nem sempre era estável e
equilibrada, por vezes havia conflito de interesses entre ambos de modo que a cada sucessão
presidencial ela se refazia. Além disso, com poderes menores, mas compondo o cenário
político, outros estados, como Rio Grande do Sul, Bahia e Rio de Janeiro, destacavam-se e
buscavam fazer frente a essa aliança.
O surgimento da estrutura federativa no Brasil também não conseguiu estabelecer uma
relação de interdependência entre a União e os estados. Havia um desequilíbrio
federativo acentuado que contrapunha, de um lado, dois estados muito fortes – Minas
Gerais e especialmente São Paulo – contra uma União frágil frente a eles, e de outro,
mais de uma dezena de unidades estaduais que mal podiam sobreviver pelas “próprias
pernas”, necessitando de auxílio do Tesouro federal – o que na prática significava se
filiar automaticamente ao bloco do “café com leite”. Sem real autonomia para todos os
estados, torna-se difícil implementar um verdadeiro federalismo.
A última consequência [...] é que o federalismo no Brasil surgiu dissociado da
República. O federalismo da Primeira República foi o reino das oligarquias, do
patrimonialismo e da ausência do povo no cenário político. Ou seja, anti-republicano
por excelência.198

A insatisfação de grupos políticos do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba com
as eleições de 1930, que mantinha um presidente paulista no poder, os levou, unidos a oficiais
do Exército, a deflagrar a “Revolução de 1930”, que, a partir de um Golpe de Estado, sob o
comando de Getúlio Vargas, depôs o presidente Washington Luiz, impediu a posse de Júlio
Prestes e colocou fim a “República Velha” (ou Primeira República). Vargas assumiu um
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“Governo Provisório”, iniciando as primeiras legislações sociais e o estímulo ao
desenvolvimento industrial.
A “Era Vargas” (1930-45), como ficou conhecida, “Era um modelo de Estado de
acomodação de interesses, de compromisso entre setores e classes sociais.”199 A base de apoio de
Vargas não era homogênea, sendo composta por grupos reformistas, incluindo os tenentes,
favoráveis a implementação de leis sociais e que apoiavam a diversificação da economia e
defendiam reformas no país; por outro lado, havia políticos conservadores, os quais não
defendiam tais reformas, temerosos de que seus interesses fossem atingidos por elas.
Em 16 de julho de 1934 foi promulgada uma nova constituição para o país, que
preservava os pilares básicos da composição da nação. O Brasil permanecia sendo uma
República Federativa, com relativa autonomia para os estados e manutenção do sistema
tripartite de poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário).
O país vivia um período de intensos conflitos, que chegou ao ápice em 1935 com a
insurreição comunista que provocou rebeliões em alguns locais do país, as quais foram
controladas e sufocadas pelas forças do governo. A partir disso, houve uma forte repressão
aos comunistas e organizações de esquerda, com perseguição, prisão e maus-tratos de pessoas
ligadas a esses movimentos, além de disseminar junto às Forças Armadas e à elite do país
uma repulsa contra os comunistas. Esse episódio fortaleceu a figura de Getúlio Vargas a partir
da ampliação de seus poderes, aprovada pelo Congresso Nacional, autorizando-o, inclusive, a
reprimir manifestações políticas. Desse modo, adquiriu amplos poderes, com o apoio das
Forças Armadas e das elites políticas, além do prestígio acumulado junto a certos setores,
como trabalhadores e intelectuais.
Em 1937, Getúlio Vargas deu um golpe de Estado, iniciando a ditadura do “Estado
Novo”. Nele, o federalismo foi novamente posto em xeque, ocasião em que o então presidente
excluiu o poder destinado aos estados, nomeando interventores para administrá-los e
eliminando as eleições diretas para os governos estaduais. Foi, portanto, um governo
impositivo, ditatorial, que diminuiu a autonomia do executivo estadual, praticamente
extinguindo o sistema federalista.
A ditadura varguista só começou a declinar quando a democracia liberal recuperou seu
prestigio, após a segunda guerra mundial, momento em que se inicia a transição de um regime
ditatorial para um sistema democrático; isso levaria ao fim do “Estado Novo”, em 1945.
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No ano seguinte, em 1946, uma nova Constituição foi promulgada, assegurando
eleição direta para governadores, deputados e senadores, além de aumentar a autonomia
política e financeira dos municípios. No entanto, cada vez mais se tornavam evidentes os
desníveis entre os estados mais ricos e os mais pobres, fazendo com que esses últimos
ficassem ainda mais dependentes do poder central. Esse desequilíbrio econômico acabou por
contribuir para o enfraquecimento do sistema federativo no país.
Getúlio Vargas retomou o poder em 1950, ficando até o seu suicídio, em 1954; em
1956 iniciou o governo de Juscelino Kubitschek (1956 – 1960), de caráter nacionaldesenvolvimentista; Em 1960, Jânio Quadros assumiu o cargo de presidente, tendo João
Goulart (Jango) como seu vice. Com a perda de apoio parlamentar e instituindo medidas que
geravam insatisfações, Jânio renunciou em 1961, tomando posse seu vice, defendendo um
programa político conhecido pelas “Reformas de Base” e que também era defendido pela
esquerda. No entanto, o golpe militar de 1964 impediu o mandato de Jango e iniciou a
Ditadura Militar no Brasil, que durou 21 anos.
Durante a Ditadura o federalismo foi novamente interrompido, tendo o poder
centralizado no executivo federal que governava por meio dos Atos Institucionais (A.I.). O
AI-5 deu legalidade à truculência do regime e foi o mais prejudicial aos estados federados, os
quais tiveram sua autonomia restrita através da intervenção federal decretada em 1968.
A reorganização do país trazida pela Constituição Federal de 1988 (ou Constituição
Cidadã) consagrou o regime democrático no Brasil e apresentou importantes mudanças,
avanços e conquistas, como o reconhecimento de direitos civis, políticos, sociais, além do
fortalecimento de instituições e da sociedade civil. A “Nova República”, contudo, não
conseguiu reparar antigas práticas e problemas socioeconômicos, como a enorme dívida
pública, a corrupção, à inflação, o arrocho salarial, as desigualdades socioeconômicas,
regionais e a enorme concentração de renda no país, problemas que, aliás, não se encontram
plenamente solucionados até os dias atuais.
A Constituição Cidadã resgatou as bases de um Estado Federal. A democratização e a
descentralização definiram relações intergovernamentais entre a União, os estados federados,
os municípios e o Distrito Federal, com autonomia, definição de responsabilidades e
competências ante o Estado brasileiro. Esse arranjo prevê uma relação de cooperação e
equilíbrio entre os integrantes da federação, preservando os interesses específicos e comuns
diante de um pacto firmado entre as partes.
O termo ‘federal’ é derivado do latim foedus, o qual [...] significa pacto. Em
essência, um arranjo federal é uma parceria, estabelecida e regulada por um pacto,
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cujas conexões internas refletem um tipo especial de divisão de poder entre os
parceiros, baseada no reconhecimento mútuo da integridade de cada um e no esforço
de favorecer uma unidade especial entre eles. 200

O caráter republicano e democrático de cooperação entre os estados membros deve,
portanto, prevalecer perante o pacto firmado, o que parece não ser a realidade do federalismo
brasileiro, no qual impera um permanente conflito entre as forças regionais e o poder central.
Algumas críticas assertivas quanto à Constituição Cidadã de 1988 pontuam que houve
o reconhecimento e a transferência de certos encargos aos estados federados e aos municípios
sem proporcionar aos mesmos as condições para cumpri-los. Destaca-se que o Brasil possui
mais de 70% de municípios pequenos (de até 20 mil habitantes), os quais não têm fôlego para
se manter financeiramente, por meio de suas próprias receitas, salvo algumas exceções, o que
os torna, em grande parte, dependentes dos estados e da União no repasse de recursos para
prover suas demandas locais. Soma-se a isso que entre 1989 até 2007 o Brasil criou 1.364
municípios; destes, 1.287 tinham até 20 mil habitantes, os quais, em parte, cumpriam um
papel estratégico de constituírem e alimentarem os “currais eleitorais”.
Além disso, a carta magna não equalizou as condições socioeconômicas das 27
unidades governamentais, permanecendo grandes diferenças entre si, o que acabou
acentuando a miséria e a pobreza de uns (basicamente dos estados que se encontram na região
Norte e Nordeste) e o poder e a riqueza de outros (representados pelos estados no centro-sul),
ainda assim prevalecendo uma assimetria interna. Ou seja, havia (e permaneceu) um
desequilíbrio econômico expresso nos territórios que impactou na desigual arrecadação de
tributos e/ou na sistemática dependência de recursos, advindos de outras instâncias, criando
uma relação pendular no peso político-econômico entre os entes federados e comprometendo
o próprio sistema federativo.
Outra crítica em destaque releva que desde a Constituinte os estados federados, ao que
parece, não tiveram uma função muito definida junto à gestão pública, ao contrário dos
municípios, os quais ganharam autonomia e compuseram o rol da descentralização políticoadministrativa: “[...] além da má definição de suas competências materiais, os estados
também possuem pequena quantidade de competências legislativas próprias. Como afirma o
jurista Celso Bastos, ‘aos Estados, hoje não é dado legislar originariamente sobre quase
nada’.”201 Dentro da federação, considera-se o membro com competências menos definidas,
de modo que “[...] a indefinição das competências legislativas dos estados torna mais difícil
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para o cidadão saber quais são as reais atribuições do governo estadual”202, o que permite
construir uma relação antirrepublicana e antidemocrática por excelência.
A relação de cooperação firmada com o Pacto Federativo mostrou, desde o início, um
desalinho entre compromissos e atribuições firmados entre as partes envolvidas. Os vários
partidos criados (e sua ausência de identidade) e os cargos públicos ocupados não
correspondiam, em grande parte, às necessidades e à realidade de um “Estado democrático de
direito”; os “puxadores de voto”, os currais eleitorais, as relações clientelistas apenas ilustram
um sistema político fraco que cria (e mantém) estratégias de manutenção do poder não
cooperativo, prevalecendo o individualismo e o imediatismo, como um “trampolim” para
apoio e cargos políticos, não assumindo de fato importantes direitos sociais reconhecidos.
Alguns autores203 têm analisado o modelo de Estado Federativo brasileiro apontando
suas limitações e dificuldades para a gestão das políticas públicas. Marta Arretche, por
exemplo, tem um acúmulo de análises e estudos acerca do federalismo no país; para a autora,
“O Brasil é estruturalmente um país caracterizado pela existência de uma esmagadora
maioria de municípios fracos, com pequeno porte populacional, densidade econômica pouco
expressiva e significativa dependência de transferências fiscais.”204
Souza205 destaca ainda que, “Apesar de a Constituição prover vários mecanismos que
sinalizam no sentido do federalismo cooperativo [...], o federalismo brasileiro tende a ser
altamente competitivo e sem canais institucionais de intermediação de interesses e de
negociação de conflitos.”206 Para a autora, o objetivo do federalismo cooperativo está longe
de ser alcançado e isso se daria por duas razões:
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A primeira está nas diferentes capacidades dos governos subnacionais de
implementarem políticas públicas, dadas as enormes desigualdades financeiras,
técnicas e de gestão existentes. A segunda está na ausência de mecanismos
constitucionais ou institucionais que estimulem a cooperação, tornando o sistema
altamente competitivo.207

Esse cenário se agrava ao observar a “[...] simbiose entre público e privado [...]”208
existente no país, mesclando a lógica pública com a privada, o que impacta diretamente no
Pacto Federativo na medida em que se define os elementos pessoais como condutor da relação
de cooperação entre os entes. Isso é observado ao notar a prevalência de maior ou menor
investimento e apoio por uma ou outra localidade conforme as alianças políticas constituídas.
Por vezes, acima da relação de cooperação que nosso sistema federativo prevê encontram-se
as relações de compadrio, alianças, “trocas de favores” etc. que caminham na contramão de
um Estado Federativo.
Essas considerações contribuem para entender as dificuldades do nosso sistema
federativo em cumprir o pacto de cooperação firmado, cuja análise do BE pode ser um
exemplo, na mediada em que se observa a relação truncada entre estados e municípios em
afiançar esse direito de modo integrado e articulado.



A assistência social na Constituição Federal de 1988

Com o reconhecimento da CF/1988, o país pactuou um Estado Democrático de Direito
que retomava o sistema federativo, sequestrado durante o regime militar. A integralidade
assegurada à política de assistência social, como parte do sistema de seguridade social, e a
descentralização político-administrativa entre os entes federados em sua efetivação
anunciavam o caráter de política integrada e articulada no cumprimento de seu dever.
A autonomia e a cooperação dos entes federados na implementação da política de
assistência social permitiram avanços na medida em que as especificidades locais e regionais
foram reconhecidas. Aliás, como afirma Sposati: “Propostas homogeneizadoras são a
antítese da história, da geografia do país e da trajetória dos que nele vivem em diferentes
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locais. Tratar igual o diferente implica em correr o risco de desenhar uma atenção no campo
do destrato e não, do trato.” 209
Na LOAS definiu-se a organização e a gestão da política estabelecendo as
competências de cada ente federativo, com base na “[...] descentralização políticoadministrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e comando único das
ações em cada esfera de governo.”210 Suas ações e garantias partem dessa relação de
cooperação, no âmbito de um pacto, entre os entes da federação. Requer considerar, portanto,
que há competências estabelecidas e específicas, cujas partes dependem e se apoiam
mutuamente no cumprimento do dever público estatal.
No entanto, a relação truncada e “mal resolvida” compromete o federalismo no Brasil,
como descrito anteriormente, tendo estreita relação na ausência e resistência da incorporação
e reconhecimento dos deveres públicos, somados ao legado clientelista e aos desequilíbrios
econômicos existentes, e no caso da assistência social, a seu histórico de prática social voltada
para a ajuda e caridade, com fortes traços de permanência.
Sobre esse debate, Sposati destaca o cenário vivido pela política acerca de seu
financiamento.
Entre as três instâncias estatais, em 2011, as maiores despesas com a rede
socioassistencial são procedentes das gestões municipais, com exceção do crescente
gasto federal com benefícios como Benefício de Prestação Continuada e de
transferência de renda (Bolsa Família), cuja operação não está vinculada aos
princípios operativos do SUAS.211

A autora apresenta, em suas reflexões, dados da pesquisa que mapeou as despesas do
ente federativo municipal com a política de assistência social. Essa pesquisa foi realizada pelo
Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Seguridade e Assistência Social (NEPSAS) da PUC-SP
em pareceria com o Colegiado Nacional dos Gestores Municipais de Assistência Social
(CONGEMAS) e mostrou a relação pendular entre as partes na estrutura orçamentária da
política ante o Pacto Federativo, aspecto que precisa ser revisto a fim de avançar na
consolidação do SUAS no país. De acordo com Sposati,
[...] o percentual do gasto com assistência social pelos municípios brasileiros tem
entre si uma variação média e percentual de 2 a 4% no montante das despesas totais
da Prefeitura de cada município. [...] Os governos estaduais aplicam percentual
209
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bastante inferior, somente 1% das despesas dos governos estaduais é destinada à
assistência social. Enquanto os gastos das prefeituras, em 2011, somaram 10,5
bilhões de reais, os gastos dos estados com a mesma política somaram 4,1 bilhões.
Em suma, o ente federativo estadual não tem apoiado a consolidação do SUAS.
Quanto aos gastos federais, [...] a despesa em assistência social foi de 48,2 bilhões
de reais em 2011 e de 56,6 bilhões em 2012.212

No SUAS, quem basicamente tem mantido o Sistema funcionando são os entes
municipais e a instância federal. Em grande parte, a União vem mantendo os benefícios, como
o Benefício de Prestação Continuada (BPC), e as transferências de renda, como o Programa
“Bolsa Família”, e os municípios mantém os serviços socioassistenciais, deixando os estados
federados numa relação “frouxa” e com papel (quase) indefinido no SUAS.
Essa assertiva vai ao encontro das análises de Gomes213 ao considerar que se encontra
em andamento um novo Pacto Federativo na gestão da política de assistência social, em razão
da efetivação do SUAS. Sua hipótese sugere que “[...] a implementação da descentralização
da assistência social pública (portanto, pós 1988) vem ocorrendo, primordialmente sob o
protagonismo mais forte das esferas municipal e federal, ao lado de um protagonismo mais
incerto e secundário da esfera estadual.”214
Além dos desequilíbrios já apontados, soma-se ainda o fato de “[...] que o processo de
municipalização transformava-se facilmente na equivocada ‘prefeiturização’, isto é, na
sobrecarga de responsabilidades dos municípios, com a ausência de partilha de
compromissos e financiamento com os demais entes federativos.”215
De modo específico, observa-se o caso do BE da assistência social, reconhecido enquanto
um direito social, cuja responsabilidade em sua provisão recai sobre os municípios, estados
federados e Distrito Federal numa relação de cooperação quanto a gestão, regulamentação e
financiamento; contudo, conforme já apontado, permanece num “jogo de empurra” entre os entes
envolvidos e negligenciado enquanto parte do campo de proteção social. Quando existente, acaba
em grande parte centrando-se em âmbito municipal. Não à toa, os municípios apontaram no
Relatório sobre o Levantamento Nacional de Benefícios Eventuais realizado em 2009 pelo
MDS e CNAS que uma das dificuldades na concessão do BE, em 82%, era a ausência de
cofinanciamento do ente estadual no apoio a esse campo de atenção.
Esses apontamentos, ainda que breves, contribuem para identificar a formação
federativa do Brasil ao longo da história e o Pacto Federativo na gestão da política de
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assistência social, no sentido de se compreender a estrutura construída para partilhar os
encargos da gestão pública numa relação de cooperação descentralizada. No entanto, as
incongruências observadas na construção do federalismo brasileiro parecem ter lhe atribuído
uma peculiaridade própria, prevalecendo os interesses das unidades acima da construção de
um Estado Nacional de fato. Esta assertiva permite compreender a relação “mal resolvida” ou
desequilibrada que por vezes se observa entre os membros da federação, a qual se desdobra na
gestão das políticas sociais comprometendo direitos sociais reconhecidos, como no caso do BE.
A aproximação que se faz sobre a gestão da política de assistência social, e de modo
específico sobre o BE, no estado de São Paulo e na capital paulista propõe uma investigação
empírica quanto à relação de cooperação, integração e articulação entre ambos na efetivação e
reconhecimento desse direito, como requer um sistema federativo. Esta análise percorreu o
histórico da atenção dispensada pelo poder público no âmbito da política de assistência social,
as relações entre si e o papel atualmente desempenhado por esses entes na provisão do BE.

3.2 A presença de auxílios na gestão da assistência social no estado de São Paulo

Data da década de 1930 a criação do primeiro órgão público estatal do estado de São
Paulo a atuar na assistência social. O Departamento de Assistência a População Civil do
estado de São Paulo, criado em 1932, tinha a função de providenciar a distribuição dos
recursos obtidos para fins de assistência, de modo que eles fossem melhor aproveitados. As
comissões e instituições particulares que se dedicassem aos serviços de assistência à
população civil deveriam ficar subordinadas à direção desse Departamento, conforme ficou
assegurado no Decreto nº 5.601, de 21 de julho de 1932.
A Constituição Federal de 1934 descrevia, dentre outras garantias, as competências
comuns aos estados e à União, sendo que “[...] cuidar da saúde e assistência públicas”216 era
comum a ambos. Mencionava ainda o dever de todos os entes federados na atenção à pobreza,
a partir do apoio aos desvalidos, à maternidade e à infância, da criação de serviços sociais
especializados, do socorro às famílias numerosas, da proteção à juventude contra toda forma
de exploração, da adoção de medidas que restringissem a mortalidade e morbidade infantis e
que impedissem a propagação de doenças transmissíveis.
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Com a promulgação da Constituição Estadual de São Paulo, em 1935, o estado
paulista referenciou pela primeira vez a assistência social, dedicando uma seção específica no
âmbito da lei.
TITULO V
DA ASSISTENCIA SOCIAL
Art. 79 - Cabe ao Estado e ao Municípios coordenar e assegurar os serviços sociais,
criando os necessários departamentos especializados, com o fim de:
a) promover o amparo aos desvalidos;
b) estimular a educação eugênica;
c) amparar a maternidade e a infância;
d) socorrer as famílias de prole numerosa;
e) proteger a juventude contra toda exploração, ou o abandono físico, moral e
intelectual;
f) restringir a mortalidade e a morbidade infantis;
g) impedir a propagação de doenças transmissíveis;
h) cuidar da higiene mental e incentivar a luta contra os venenos sociais;
i) prestar socorros públicos de urgência;
j) animar a iniciativa particular, nas matérias acima referidas.
Art. 80 - O Estado e os Municípios destinarão um por cento, das respectivas rendas
tributarias, para o amparo á maternidade e á infância. 217

Essa atenção assegurada deveria se dar de modo compartilhado entre estado e
municípios, criando as condições necessárias para sua implementação, ainda que não
descrevesse quais eram as atribuições específicas de cada um deles. Todavia,
Pela primeira vez, oficializou-se o pacto republicano dos governos sub-nacionais
como requisito à efetividade da assistência social pública, ao mesmo tempo em que
dividiu as incumbências trazidas por esse novo marco constitucional com as
iniciativas particulares – senha para a aprovação do auxílio e subvenção à iniciativa
benemerente.218

Havia uma prevalência da concessão de auxílios via entidades sociais, tanto é que em
1935, quando foi criado o Departamento de Assistência Social do Estado de São Paulo,
instituiu-se um livro de matrículas que condicionava as associações particulares de assistência
se inscreverem nele, como condição para receberem subvenções dos poderes públicos
estaduais ou municipais. Essa medida permitia a identificação dessas organizações,
escolhendo quais seriam contempladas com subsídios públicos ante os critérios estabelecidos
pelo estado paulista. Por outro lado, tal medida produziu uma relação de subalternidade entre
os entes, uma vez que criava uma hierarquia entre estado e municípios.219
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Era comum, portanto, a atuação do poder público via organização social, sobretudo em
relação às demandas sociais enquanto expressões da questão social. Não à toa, a Constituição
Federal de 1946 ampliou as isenções de impostos às organizações de assistência social, antes
mais restritas e atribuídas via Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS).
Dentre as várias atenções dispensadas pelo ente estadual havia ainda a concessão de
auxílio direto ao cidadão, compreendido como caso que requer uma investigação individual
de suas causas, efeitos, consequências e tratamento.
Em 1947, o estado paulista promulgou sua nova Constituição e nela a assistência
social era reconhecida junto com a saúde pública, tendo o Estado o dever de assegurar a
assistência, a previdência, a higiene e a saúde pública sob todos os aspectos, mediante um
plano geral a ser fixado em lei.220
Essa aproximação entre saúde e assistência orientava as ações do Serviço Social do
Estado e pode ser observada no Trabalho de Conclusão de Curso de Ângela Homem de Mello
Fonseca, de 1958:
Quando de sua chegada, os interessados são encaminhados indistintamente a uma
sala geral de espera. Esta é bastante espaçosa e comporta grande número de pessoas.
Nesse recinto encontra-se o Enfermeiro encarregado de vacinar os clientes contra a
varíola. Entrega-lhes, depois, comprovante de vacinação, que o cliente exibirá ao
Assistente Social no ato da entrevista.221

Na sequência, um atendente fazia uma pré-seleção dos casos, a fim de direcionar os
interessados a outras salas específicas responsáveis de fato pela seleção, atendimento ou
prosseguimento do caso, quando selecionado.
São atendidos pelo Serviço Social do Estado os casos de concessão de
medicamentos, auxílios financeiros, aparelhos ortopédicos, óculos, instrumento de
trabalho, pagamentos de alugueis de casas, prestação de terrenos, pensões, casos de
asilamento, auxílios para documentos, enfim quase todos os casos que dependem
para sua solução, de uma importância em dinheiro.222

Não é difícil perceber que, dadas as condições de vida e trabalho miseráveis, a
demanda por atendimento era elevada, somada aos diversos casos procedentes de vários
lugares, inclusive de outros municípios e estados, encaminhados via Palácio do Governo, por
políticos em geral e por entidades sociais. Ângela Fonseca destaca, ainda, outras formas de
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auxílio que compunham as atenções dispensadas por este órgão, como os “[...] auxílios para
complementação de salário, quando este é insuficiente, face a uma família numerosa; auxílio
para mulheres abandonadas pelo marido, ficando com o encargo da manutenção do lar,
tendo filhos pequenos, que as impede de trabalhar [...].”223 É possível identificar também
apoio na realização de casamento civil, internações de menores em colégios, registro de
filhos, pagamento de máquinas de costura, remoção de pacientes, alimentação e internações
diversas.
No trabalho de Fonseca há ainda a sistematização dos auxílios mais solicitados junto
ao Serviço Social do Estado, o que é apresentado no Quadro 16.

Quadro 16
Auxílios mais solicitados junto ao Serviço Social do Estado
Auxílios Solicitados
Auxílio financeiro
Medicamentos
Alimentação
Emprego
Internação em educandários
Acomodação pernoite
Passe
Asilamento para velhos
Alimentação diabética
2ª via de registro de nascimento
Roupas
Carteira profissional
2ª via registro de casamento
Óculos
Máquinas de costura
Transporte (mudança)
Total

Nº

%

350
286
150
80
60
50
50
30
30
30
40
12
12
10
5
5
1.200

29,2
23,8
12,5
6,7
5
4,2
4,2
2,5
2,5
2,5
3,3
1
1
0,8
0,4
0,4
100

Fonte: FONSECA, op. cit., p. 52.

A autora selecionou 1.200 casos para realizar sua análise. É possível observar que, a
rigor, nem todas as solicitações são auxílios, mas essa amostra dá uma dimensão das
necessidades sociais solicitadas pelos indivíduos.
Maria Lucia Pereira da Silva, em seu Trabalho de Conclusão de Curso de 1964,
destacou ainda algumas atribuições do Serviço Social do Estado, como: registrar as
instituições particulares de beneficência e de Serviço Social existentes no Estado; proteger os
desvalidos, proporcionando-lhes não só alimentos, manutenção, vestuário, mas também
socorros morais, espirituais etc.; proteger os inválidos através de asilamento; proteger a
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velhice, através da internação em asilos especiais; proteger mendigos, recolhendo-os a asilos
especiais; proteger os egressos e amparar socialmente às famílias.224
Nesse mesmo trabalho é pontuado também que havia insuficiência de recursos para
atender toda a demanda, o que era compreendido como uma grande dificuldade para o
exercício das ações necessárias. A Seção de Plantão Social era responsável pelo atendimento
direto do cidadão a partir do estudo das situações “[...] psico-social-físico-ecônomica [...]”225
que selecionava os casos para atendimento, encaminhando-os para as seções responsáveis
para “tratamento”, conforme descrito.
O auxílio financeiro, concedido pelo Serviço Social do Estado, era uma das ofertas
que atendia várias situações, como para pagar aluguel de mães solteiras, sem familiares e sem
trabalho; para problemas econômicos, a fim de subsidiar “[...] a alimentação, aluguel,
prestação de terreno, material para construção, ampliação de casas, aquisição de
instrumentos de trabalho, cursos visando o preparo profissional, aquisição de equipamento
doméstico [...]”226; para pessoas com problemas de saúde, as quais também eram atendidas
com medicamentos, aparelhos ortopédicos etc. Além disso, competia ao Serviço Social do
Estado a assistência no caso de calamidades, como incêndios, desastres, desmoronamentos e
enchentes, compreendida pela Seção de Serviço Social de Casos como uma ação emergencial
que precisava de um pronto-atendimento.
Outras expressões de atenção foram identificadas via instituições de assistência social
ou serviço social, as quais recebiam os auxílios e subvenções por parte do estado paulista na
execução de suas tarefas, quando cadastradas junto a este órgão, ao primar pelo “bem-estar
social”. Outros serviços por parte do estado paulista se faziam presentes: os abrigos, as
agências regionais em Santos, Campinas e Ribeirão Preto e os educandários, que apoiavam o
cidadão em suas necessidades.
Durante o período ditatorial iniciado em 1964 as ações da assistência social no estado
de São Paulo permaneciam como um lenitivo para amenizar a situação de miséria e pobreza
vivida por grande parte da população, inclusive pelos trabalhadores, cujos salários perdiam
sobremaneira seu poder de compra em razão da ascensão inflacionária da época. Mestriner227
considera que durante esse período instalou-se no país um Estado assistencial, com medidas
compensatórias e pontuais, estimulador das ações de solidariedade como suficientes e
224
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necessárias no trato das mazelas e conflitos sociais. O padrão “repressão-assistência” era algo
predominante no enfrentamento da questão social e contou com um aumento da
burocratização público-estatal.
Com a mudança de status de Departamento para Secretaria de Promoção Social em
1967, as funções desempenhadas seguiam duas naturezas: amparo e readaptação social e ação
comunitária, preservando, dentre outras, a relação entre assistência social e saúde pública e a
atenção aos necessitados, seja pela concessão de auxílios pelo poder público direto para a
população e/ou via subsídios às entidades sociais. Vale enfatizar ainda que competia ao
Estado o papel de conceder e fiscalizar os subsídios fornecidos à iniciativa privada.
Paralelamente às ações público-estatais e privadas, o estado paulista passou a contar, a
partir da década de 1960, com o Fundo Social de Solidariedade, que, por meio do primeiro
damismo, prestava apoio aos flagelos sociais.228 Isso deu inicio em São Paulo à ação formal
do primeiro-damismo; antes as primeiras-damas atuavam junto com a LBA, mas com a
criação do Fundo Social de Solidariedade elas ganharam um espaço próprio no estado
paulista. Aliás, foi por meio de suas ações que a concessão de auxílios diretos à população
teve centralidade, aproximando essa prática ao exercício da ajuda e caridade.
A primeira presidente do Fundo Social foi Maria do Carmo Mellão de Abreu Sodré,
que iniciou as atividades voltadas ao atendimento aos flagelados vítimas de uma catástrofe
ocorrida na época, fornecendo-lhes condições mínimas para sobrevivência com doação de
medicamentos, roupas e alimentos. O Fundo também auxiliou as vítimas das enchentes
ocorridas no estado de São Paulo, em novembro de 1969, ao abrigar mais de seis mil pessoas
das cerca de treze mil atingidas pelas cheias.229 Ou seja, seus auxílios buscavam apoiar as
adversidades que tinham um maior impacto na vida dos mais pobres.
Suas ações e provisões eram emergenciais e pontuais, mesmo após a elaboração do
Plano de Ação Assistencial, que na prática se limitou a diversas doações aos fundos
municipais, como cadeira de rodas, ambulâncias, óculos etc., de modo a estimular as esposas
dos prefeitos no exercício da ajuda e da caridade.230
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Em São Paulo, a trajetória do Fundo Social de Solidariedade começou em 1968 quando o então governador
Roberto Costa de Abreu Sodré instituiu o chamado “Fundo de Assistência Social do Palácio do Governo”, no
intuito de auxiliar os desvalidos da época.
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FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO. Galeria das Presidentes: Maria
do Carmo Mellão de Abreu Sodré. Disponível em: <http://www.fundosocial.sp.gov.br/portal.php/sobre-galerias>.
Acesso em: 4 fev. 2015.
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Em 1983, o governador em exercício, André Franco Montoro, decretou a nova nomenclatura, que perdurou até
2007: “Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo” (FUSSESP), voltado ao apoio técnico e financeiro
junto aos fundos dos municípios, sob a gestão da primeira-dama, no trato das expressões da questão social.
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Mesmo com mudanças de nomenclatura na década de 1980, a essência do órgão
continuou a mesma e, em grande parte, permanece até hoje. Sua prática destinava-se ao
auxílio dos pobres e miseráveis, realizada por meio da caridade organizada e voluntariado,
orientada pela primeira-dama do estado paulista. Isso se confirma ao observar que o atual
objetivo do Fundo Social é “[...] desenvolver projetos sociais para melhorar a qualidade de
vida dos segmentos mais carentes da população.”231
A atual administração exercita a solidariedade educativa, criando programas e ações
visando o resgate da dignidade humana, a capacitação profissional, a geração de
renda e emprego. Para tanto, são articuladas ações e a ampliação de parecerias com a
iniciativa privada, órgãos do governo e com a sociedade civil. São políticas
governamentais apoiadas por empresas que tem a consciência da responsabilidade
social na contribuição para a redução das desigualdades sociais. O Fundo Social de
Solidariedade atual na Capital, em 2.500 entidades cadastradas e no interior, por
meio dos Fundos Municipais de Solidariedade.232

É possível afirmar que a resistência do estado de São Paulo em reconhecer e garantir o
BE na perspectiva do direito, conforme a LOAS, se relacione, dentre outras coisas, com a
existência e presença do Fundo Social de Solidariedade, uma vez que no exercício do
primeiro-damismo a concessão de auxílios se dá numa relação patrimonialista e clientelista,
que mantém relações verticais de poder.
Os Fundos Municipais de Solidariedade foram criados a partir de 1983 pela presidente
em exercício – Lucy Pestana Silva Franco Montoro. Por meio do Decreto nº 20.925/83,
buscou-se descentralizar as ações do FUSSESP, construir e incentivar a participação das
comunidades locais, expandindo-as pelas cidades paulistas.
Atualmente mais de 90% dos municípios do estado paulista possui o Fundo Social de
Solidariedade e desenvolve, em parceria com governos municipais, sociedade civil, iniciativa
privada e governo estadual, diversos programas e projetos, concessão de auxílios e doações,
além da promoção de campanhas orientadas pela missão de ajudar os mais carentes, o que gera,
por vezes, ações paralelas ou mesmo sobrepostas junto à política pública de assistência social.
Com a promulgação da LOAS, era prevista a extinção do FUSSESP, o que na prática
não se efetivou, pois desmontar toda esta estrutura envolve interesses políticos, econômicos,
por vezes construídos por laços de compadrio.
Além do trabalho diretamente desempenhado pelo estado paulista, pelas organizações
sociais, pelo FUSSESP, havia ainda as comissões estaduais e municipais da LBA, que também
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atendiam aos flagelos sociais da época, como catástrofes, secas, enchentes etc., o que poderia
ser considerado um campo de atenção voltado às calamidades públicas, como prevê o BE.233
É possível observar, até aqui, a existência de um paralelismo e sobreposição entre as
ações existentes, uma vez que, na prática, inexistiam atenções integradas e articuladas na
assistência social ou mesmo na concessão de auxílios. Sposati, em sua análise de 1988, já trazia
essa reflexão: “O paralelismo entre as três instâncias – a federal, a estadual e a municipal –,
somado à filantropia privada, ainda é uma constante.”234 Isso permanece como um desafio
importante na efetivação da política de assistência social enquanto dever público-estatal e
direito do cidadão, algo distante da “missão” assumida pelo Fundo Social ainda em vigência.
É possível perceber, portanto, a inexistência de cooperação e articulação entre os entes
federados, apesar da menção de pacto entre as partes. Cada qual possuía suas tarefas, sem de
fato constituir uma interligação entre si. Gomes chega a essa mesma conclusão na construção
de sua análise.
Percebe-se que, apesar de mencionar a união de esforços que deveria imperar na
relação entre os entes federados, ficou estabelecida a competência de cada um, sem
ligas amarradoras da complementariedade que norteiam sua razão de ser. Segundo
essa concepção, aos estados estava delegada uma tarefa auto-executiva, desprovida
de apoio e partilhamento de responsabilidades com os municípios, o que poderia
tornar o ente paulista mais afastado dos preceitos definidos na Constituição estadual
de 1967 e 1969.235

O estado paulista, na década de 1980, permanecia priorizando o repasse de auxílios e
subvenções às entidades privadas. A Lei nº 4.187, de 31 de julho de 1984, e o Decreto nº
23.044, de 11 de dezembro de 1984, traziam orientações quanto ao repasse de subvenções
sociais junto aos deputados estaduais, reservando 30% dos recursos alocados no Conselho
Estadual de Auxílios e Subvenções (CEAS)236 para a Assembleia Legislativa, que os dividiria
em partes iguais entre o número de parlamentares existentes, os quais, na sequência,
repassariam às entidades sociais de sua confiança.
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Havia ainda a presença do Instituto de Assuntos da Família (IAFAM), que tinha por finalidade contribuir com
os objetivos da Secretaria de Promoção Social por meio do atendimento à família através do fortalecimento dos
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A Constituição Federal de 1988 havia avançado sobremaneira ao reconhecer a
assistência social como política pública, reservando, inclusive, um campo específico para esta
área (Art. 203 e 204). No entanto, em São Paulo, na Constituição Estadual de 1989 prevaleceu
a compreensão da assistência social de natureza emergencial e compensatória, tratada como
promoção social, não devendo predominar, portanto, sobre a formulação e aplicação de
políticas sociais básicas nas áreas de saúde, educação, abastecimento, transporte e
alimentação. Ou seja, houve em São Paulo um reconhecimento da assistência social “de
costas” e distante da amplitude trazida pela Carta Magna de 1988.
Da Promoção Social [...] Artigo 233 - As ações governamentais e os programas de
assistência social, pela sua natureza emergencial e compensatória, não deverão
prevalecer sobre a formulação e aplicação de políticas sociaisbásicas nas áreas de
saúde, educação, abastecimento, transporte e alimentação.
Artigo 234 - O Estado subvencionará os programas desenvolvidos pelas entidades
assistenciais filantrópicas e sem fins lucrativos, com especial atenção às que se
dediquem à assistência aos portadores de deficiências, conforme critérios definidos
em lei, desde que cumpridas as exigências de fins dos serviços de assistência social
a serem prestados.
Parágrafo único - Compete ao Estado a fiscalização dos serviços prestados pelas
entidades citadas no “caput” deste artigo.
Artigo 235 - É vedada a distribuição de recursos públicos, na área de assistência
social, diretamente ou por indicação e sugestão ao órgão competente, por ocupantes
de cargos eletivos.
Artigo 236 - O Estado criará o Conselho Estadual de Promoção Social, cuja
237
composição, funções e regulamentos serão definidos em lei.

Sob orientação da descentralização político-administrativa assegurada na CF/88 e
reconhecida pela LOAS, o estado paulista passou, a partir de 1996, a municipalizar parte de
suas tarefas, inclusive com repasse financeiro.238 Essa nova relação veio acompanhada de
resistências e incongruências, preservando em São Paulo, por exemplo, a manutenção do
Amparo Social como atenção direita de casos na concessão de auxílios como: “Doações de
aparelhos auditivos, órteses e próteses, cadeira de rodas, colchões d´água, óculos, próteses
oculares, muletas, triciclos, dentre outros.”239 Isso gerou, como ainda afirma Gomes, uma
duplicidade de ações, uma vez que o Fundo Social também concedia auxílios.
A partir dos anos 2000, com a priorização das transferências de renda diretamente a
população, foram criados programas estaduais em São Paulo que cumpriam esse papel, dando

237

SÃO PAULO (Estado). Constituição (1989). Disponível em:
<http://www.al.sp.gov.br/StaticFile/documentacao/cesp_completa.htm>. Acesso em: 12 ago. 2015.
238
Em 1995, com a implementação da Lei nº 9.177, de 18 de outubro de 1995, a política estadual de assistência
social passou a contar com dois importantes instrumentos: o Conselho Estadual de Assistência Social
(CONSEAS) e o Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS), excluindo ainda o Conselho Estadual de
Auxílios e Subvenções (CEAS).
239
GOMES, op. cit., p. 215.

179

um novo rumo às ações da assistência social junto à gestão estadual, o que supostamente
subsistituiu ao poucos a concessão direta de auxílios à população.
Nesta síntese é possível observar que a concessão de auxílios (de modo direto ao
cidadão ou via entidades privadas) foi prática recorrente desde a década de 1930 no estado
paulista. A partir de 1993, a LOAS, ao reconhecer o BE, atribuiu aos estados federados o
papel de apoiar os municípios nessa atenção. No entanto, o estado paulista vem descumprindo
essa responsabilidade, como será exposto a seguir.

3.2.1 O estado de São Paulo na atenção ao benefício eventual

Os estados federados exercem um papel de cooperação na provisão do BE. A partir do
financiamento, da gestão e da regulamentação, eles devem garantir aos municípios o suporte
necessário na execução dessa atenção. Esse reconhecimento é observado na LOAS e nas
legislações subsequentes, como já apresentado, demarcando o papel e a presença desses entes,
por meio de suas competências e atribuições, numa relação descentralizada e cooperativa
nesse campo de proteção social, que preserva e garante o direito assegurado.
No estado de São Paulo, a investigação a partir dos bancos de dados dos Censos SUAS
mostra a ausência e omissão no cumprimento de seu papel, ou seja, de acordo com esse
monitoramento não há regulamentação, pelo Conselho Estadual de Assistência Social, do BE
no estado de São Paulo, bem como não há apoio na gestão e no financiamento desse direito.
Desde 2011, esta ferramenta monitora, junto ao Conselho Estadual, a existência de
regulamentação do BE no âmbito dos estados federados; desde então, a unidade paulista tem
declarado, em todos os anos, inclusive no último Censo SUAS (2014), não ter regulamentado
e reconhecido esse benefício, contrariando os preceitos legais que determinam suas
competências e responsabilidades, definidas, até mesmo, por prazos, conforme a Resolução nº
212/06.
Todavia, o Conselho Estadual de Assistência Social de São Paulo (CONSEAS) tem
debatido sobre o BE em suas reuniões. Ao menos é o que foi relatado no Censo SUAS 2014,
quando indagado se o BE foi um dos temas discutidos ao longo de 2013. Ao que parece, esses
debates existem, eles ainda não tiveram força suficiente para avançar no sentido de
reconhecer esse campo de atenção.
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Nesta investigação, no entanto, foi identificada a promulgação de três decretos em
2010 que merecem destaque nesse campo de análise. O Quadro 17 traz uma síntese do que é
tratado nessas legislações.

Quadro 17
Os Decretos de 2010 sobre BE em São Paulo
Decreto nº 55.334, de 11 de Janeiro de 2010

Decreto nº 55.370, de 27 de Janeiro de 2010

Decreto nº 55.432, de 12 de Fevereiro de 2010

Autoriza a Secretaria da Habitação a, representando o Estado,
celebrar Convênio com a Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, visando
à gestão de recursos a serem transferidos aos municípios, que
tenham declarado estado de calamidade pública, para a concessão
de benefício eventual denominado auxílio moradia emergencial.
Altera e acrescenta dispositivos que especificam no Decreto nº
55.334, de 11 de janeiro de 2010, que autoriza a Secretaria
da Habitação a, representando o Estado, celebrar convênio com a
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo - CDHU, visando à gestão de recursos a
serem transferidos aos municípios que tenham declarado estado
de calamidade pública, para a concessão de benefício eventual
denominado auxílio-moradia emergencial.
Institui o Programa “Novo Começo” e dá providências correlatas

Essas legislações (em anexo) mostram a realidade do BE em São Paulo. Tomando o
Censo SUAS por base, a regulamentação e o reconhecimento são inexistentes no estado, mas
há a presença de legislações que mostram outro cenário. Na prática, parece existir uma
relação de atrito entre as secretarias, havendo uma espécie de “cutucão” por parte da
Secretaria de Habitação na Secretaria de Assistência Social. O cutucão foi tanto que batizaram
o BE de “Novo Começo”. Esse rebatismo contrapõe-se à lei e, com isso, fragiliza a
construção de direito. Portanto, essa regulamentação estadual em São Paulo, de 2010,
parece querer esconder que se trata de um BE e fortalecer sua regulação como uma política de
governo, e não de Estado, no âmbito da assistência social.
Ao observar os decretos nº 55.334 e nº 55.370, verifica-se que há neles o reconhecimento
ao benefício eventual para situações de emergências pela Secretaria de Habitação. Há, dessa
forma, uma espécie de “atravessada” de competência, pois o BE é da alçada da assistência social.
O exame desses três decretos mostra que há, sem dúvida, uma certa confusão de competências no
campo da habitação, com a assistência social na atenção a famílias que vivenciam situações de
vulnerabilidades temporárias, calamidades públicas e emergências.
Nas informações do Censo SUAS sobre o estado de São Paulo não aparece nenhuma
menção a essas legislações. Ao contrário, em todos os monitoramentos realizados o estado
paulista declarou que não concede, financia, gerencia e, mesmo, regulamentou o BE.
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Nas Conferências Estaduais realizadas pelo estado paulista, já no advento do SUAS, o
BE tem sido objeto de proposta e/ou meta a serem alcançadas.

Quadro 18
O BE nas Conferências Estaduais de Assistência Social em São Paulo (2005-2013)

Ano

Conferência e Tema i

2005

V – “SUAS - PLANO 10: Estratégias e Metas para a
Implementação da Política de Assistência Social no
Brasil”

2007

VI – “Compromissos e Responsabilidades para
Assegurar Proteção Social pelo Sistema Único da
Assistência Social - SUAS"

2009

VII – “Participação e Controle Social no Sistema Único
de Assistência Social – SUAS”
VIII – “Avançando na consolidação do Sistema Único de
Assistência Social – SUAS, com a valorização dos
trabalhadores e a qualificação da gestão dos serviços,
programas, projetos e benefícios.”

2011

Proposta/Meta/Desafios para BE
- Como vocês entendem que o SUAS deveria
funcionar no estado quanto a: [...] co-financiando os
benefícios eventuais; [...]
- Meta e desafio a curto prazo para municípios de
pequeno porte I: Regulamentar de acordo com o
estabelecido no artigo 22 da LOAS os benefícios
eventuais; Propor para o orçamento municipal e
estadual o co-financiamento dos benefícios eventuais.
- Meta e desafio a curto prazo para municípios de
médio porte: Regulamentar os benefícios eventuais;
Propor ao Conselho Nacional de Assistência Social p
a regulamentação dos artigos 21 e 22 da LOAS.
- Meta e desafio a curto prazo para metrópoles:
Regulamentação dos benefícios eventuais; Criação de
mecanismos legais específicos que garantam recursos
financeiros destinados à concessão dos benefícios
eventuais.
- Meta e desafio a médio prazo para municípios de
pequeno porte I: Ampliar a rede de proteção social
(serviços, programas, projetos, benefícios eventuais,
continuados e transferências) para atender a demanda
municipal apresentada no diagnóstico sobre a situação
de vulnerabilidade, fragilidade e risco; Cofinanciamento das três esferas de governo;
- Indiquem até 10 metas para que o estado quer chegar
na gestão do SUAS até 2008 e os desafios para
concretizá-las: [...] Ampliar a rede de proteção social
(serviços, programas, projetos, benefícios eventuais,
benefícios continuados e programas de transferências
de renda) para atendimento da demanda municipal;
Co-financiamento das três esferas de governo;
- Indiquem até 10 metas que o estado quer chegar na
gestão do SUAS até 2015 e os desafios para
concretizá-las: [...] universalizar o atendimento para
todo os indivíduos e grupos sociais em situação de
vulnerabilidade e risco (programas, projetos, serviços,
transferência de renda, benefícios eventuais e
continuados); Destinar recursos suficientes para
atendimento da demanda.
- Principais dificuldades encontradas para garantir os
direitos socioassistenciais aos usuários da Política de
Assistência Social: Municípios de Médio Porte: [...]
Ausência de regulamentação dos benefícios eventuais,
cuja execução é de competência da Assistência Social,
com articulação dos três entes federativos.
- Regulamentar os Benefícios Eventuais com
financiamento do Estado.
- Regulamentar os benefícios eventuais previstos na
LOAS, destinando recursos para sua execução;
- Cofinanciar os benefícios eventuais;
- Avanços: reordenamento e qualificação dos serviços
socioassistenciais junto aos usuários da Política de
Assistência Social em relação à Política de Saúde;
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2013

IX – “A Gestão e o financiamento na efetivação do
SUAS”

- Regulamentar os benefícios eventuais, qualificando e
orçando.
- Os critérios para a concessão dos benefícios
eventuais não estar em consonância com a realidade
atual;
- Criação de lei municipal, regulamentando todas as
modalidades dos benefícios eventuais de assistência
social;
- É necessário aumentar os recursos da assistência
social para suprir as demandas por BE;
- Cofinanciamento dos três entes federados destinados
ao BE;
- Aprovação do per capita de ½ salário mínimo para
BE no âmbito municipal.
i
– Os temas das conferências estaduais seguiram os temas da conferência nacional.
OBS: Até o término desta pesquisa ainda não estava disponível os ANAIS da X Conferência Estadual de Assistência Social
realizada em 2015.

Existe em São Paulo, portanto, uma realidade conturbada nesse campo de atenção,
mesmo havendo instrumentos legais que o asseguram. Além disso, a regulamentação é uma
competência do Conselho Estadual de Assistência Social, o que não ocorreu no caso do estado
paulista. Na prática, São Paulo permanece negando esse direito e mantendo um conjunto de
confusões que penalizam os 645 municípios paulistas que estão até hoje sem o apoio estadual
para executar o BE.
Ainda segundo o Censo SUAS 2013, São Paulo declarou que cofinanciou os serviços
de proteção social básica, serviços de proteção especial de média e alta complexidade, mas
não destinou recursos ao BE. Em 2014, o orçamento do estado paulista para a assistência
social foi de R$ 978.832.685,00, sendo esse o valor total na função programática 08; desse
montante, R$ 36.631.688,00 destinam-se ao Fundo Social de Solidariedade (FUSSESP), que
está alocado junto a Casa Civil. Para o FEAS (Fundo Estadual de Assistência Social), consta
o valor de R$ 548.770.912,00. Em todo esse orçamento não há nenhuma referência ou
repasses para BE.
Esse cenário indica como o estado paulista tem se mostrado resistente e negligente em
reconhecer seu papel para garantir o BE ao cidadão. Sua omissão tem sobrecarregado os
municípios, comprometendo a relação de cooperação prevista no Pacto Federativo. Assim, os
municípios, quando concedem o BE, o fazem sem apoio estadual (com recursos e estrutura
próprios), como observado na cidade de São Paulo, realidade empírica que será apresentada a
seguir, começando por compreender a atenção dispensada pela política de assistência social em
âmbito municipal, enfatizando a presença dos auxílios e observando o trato dispensado ao BE.

3.3 A presença de auxílios na gestão da assistência social na cidade de São Paulo
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Sposati, ao reconstruir a memória da assistência social na cidade de São Paulo, mostra
a prática de uma assistência esmolada nos três primeiros séculos e de uma assistência
disciplinada na República. A autora destaca que “A prefeitura de São Paulo, nestes primeiros
anos republicanos, pautava-se pela distribuição de auxílios anuais às instituições de
caridade, hospitais, obras educacionais, culturais, recreativas, gremiais, etc.”240; além disso,
identifica ainda que “Dentre as primeiras leis municipais, foi localizada a Lei nº 92, de 1894,
referente ao auxílio à Maternidade de São Paulo.”241
Foi somente a partir de 1950 que a prefeitura passou a assumir mais claramente os
encargos sociais: “A conjuntura do início da década era favorável à ampliação do poder
municipal, uma reivindicação dos movimentos municipalistas em parte atendida pela
Constituição de 1946.”242 Além disso, o Brasil vivia um intenso processo de industrialização
e imigração, num contexto de empobrecimento da população, achatamento salarial,
favelização e crescimento urbano desordenado; esse cenário, em larga expansão, pressionou a
necessidade por serviços sociais e urbanos.
A criação da Comissão de Assistência Social do Município (CASMU), em 1951,
inaugurou o primeiro órgão público estatal na cidade de São Paulo voltado à assistência social
e responsável pela pobreza generalizada na cidade, iniciando suas primeiras atenções e formas
de ofertas, ainda que compreendida enquanto ajuda material e/ou financeira destinada aos
mais necessitados, numa relação tutelada de concessão.
A CASMU era presidida pela esposa de Adhemar Pereira de Barros243, Sra. Leonor
Mendes de Barros, e estava vinculada ao gabinete do prefeito, Armando Arruda Pereira, com
ações localizadas na saúde e higiene, que reiteravam, na verdade, a “[...] filantropia
higiênica”.244 Suas atribuições centravam-se em propor medidas de cooperação entre os
serviços assistenciais do município, aqueles mantidos pelo estado paulista, a União e
entidades privadas de assistência social; atender e encaminhar os desajustados e indigentes;
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receber, investigar e avaliar os pedidos de atestados de pobreza245; e analisar os pedidos de
subvenções quanto às entidades particulares de assistência social.246
Ali se procedia a atenção médica, aviavam-se receituários e internavam doentes
tuberculosos em sanitários (“doente pobre”), doavam-se aparelhos ortopédicos e
outros artigos destinados a corrigir defeitos físicos ou recuperação de inválidos, tais
como óculos, aparelhos de surdez e outros. O atendido não poderia ter qualquer
vínculo formal com o trabalho, pois o “cidadão” era colocado na busca da “caridade
pública”. O problema era do indivíduo e não do serviço público que o atendia. A
concepção de assistência é de ajuda às pessoas.247

O cidadão poderia ainda ser encaminhado para empregos; receber materiais para
construção; pagamento de alugueis e prestações; máquinas de costura ou outros materiais
necessários a sua subsistência; orientações e instruções diversas; assistência jurídica; apoio à
infância e a situações de emergência, inclusive com auxílio em dinheiro.
Maria Ignez Bernardes Pinto narrou em seu Trabalho de Conclusão de Curso, em
1954, quais eram as atenções dispensadas pela CASMU.
- fornecimento de atestado de pobreza, para fins de registro civil e assistência
judiciária;
- matrículas [...] em estabelecimentos de ensino primário, técnico e secundário;
- distribuição de mantimentos;
- fornecimento de leite em pó para crianças;
- assistência médica;
- hospitalizações;
- fornecimento gratuito de medicamentos;
- manutenção de tuberculosos em pensões e assistência farmacêutica aos mesmos;
- internações de menores em obras de amparo ao menor;
- concessão de auxílios em dinheiro e diversos. 248

Bernardes Pinto descreveu ainda o fluxo de atendimento destinado às pessoas que
recorriam a CASMU. Por meio de um plantão social realizava-se o atendimento à população,
limitado a 60 casos por dia, o que exigia um atendimento minucioso para selecionar aqueles
mais urgentes. Havia ainda a exigência de o cidadão ser munícipe, indigente e ter documento.
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“Para a concessão de auxílios em dinheiro fazia-se [...] uma justificação de despesa, em que
se relatava suscintamente o caso.”249
Além do plantão social, a CASMU era organizada por serviços especializados,
segundo Bernardes Pinto. Eram eles: Setor de Menores Internados (responsável pelo reexame
dos casos), Setor de Internação de Menores (que atendia novos casos), Setor de Tuberculosos,
Setor de Coordenação de Obras (voltado para a articulação das ações da assistência social e a
realização de convênios com instituições), Setor de Ambulantes, Setor de Empregos e Setor
dos Engraxates.
No ano seguinte, o município regulamentou a distribuição de auxílios, subvenções e
contribuições, por meio da Lei nº 4.172, de 05 de janeiro de 1952.
Embora nas primeiras décadas do século XIX a prefeitura tenha institucionalizado as
subvenções e auxílios distribuídos a entidades sociais do município que atendiam a
população pobre, foi só a partir da década de 50 que a assistência social passou a
contar com um órgão de caráter programático dentro da burocracia municipal. 250

A partir de então, o recurso financeiro deveria estar consignado em orçamento e se
destinaria a entidades, com sede em São Paulo, que tivessem personalidade jurídica, sem fins
lucrativos, e prestassem atividades de assistência, com ênfase na maternidade e infância, por
meio dos lactários, berçários, creches, internatos, hospitais-maternidades e escolas; aos cegos,
à velhice e à mendicidade, através de internatos, pensionatos, albergues e instituições que
prestassem assistência alimentar aos pobres; e aos doentes, por meio de ambulatórios,
policlínicas e hospitais.
Enquanto órgão estatal de assistência social, a CASMU tinha suas limitações,
caracterizava-se como atenção provisória, sem orçamento assegurado, pessoal cedido,
diretamente ligado à figura do prefeito, com permanentes alterações via instrumentos
normativos e ainda com uma atuação subordinada à área da saúde, servindo como auxiliar
e/ou complementar a ela.
Na prática, a CASMU comportava-se como um espaço de controle e verificação da
vadiagem, exercido enquanto benemerência ou caridade burocratizada aos assistidos, após o
rito de acesso, composto por longas filas, cadastramento, fornecimento de cartões etc. Essa
realidade fazia da CASMU um órgão bastante criticado pela sociedade, tanto em virtude do
trabalho prestado como também na forma como era constituído. Em outros termos, a
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Comissão mais parecia um “cabide de empregos” do que um espaço preocupado e atento às
demandas sociais da época.
Até então, a demanda no âmbito da assistência social era dispensada pelo Serviço Social
do Estado, pela LBA, entidades privadas e, como destaque, pela Irmandade de Misericórdia,
instalada em São Paulo por volta de 1599. No caso dos postos da LBA existentes em São Paulo,
havia em 1949 quatro unidades de atendimento: Agência de Serviço Social da Sede Central, do
Tatuapé, do Ipiranga e de Santana. No Trabalho de Conclusão de Curso de Isis Ribeiro, de
1949, identificam-se as seguintes ofertas dispensadas por esses postos:
- Assistência médico sanitária, dentária e com medicamentos;
- Assistência moral e educacional;
- Assistência jurídica;
- Assistência econômica em: gêneros alimentícios ou valores em dinheiro para a
compra dos mesmos; roupas de uso pessoal e agasalhos para gestantes e crianças,
inclusive lençóis e cobertores; alimentação dietética as crianças e aveia para as
gestantes; material e uniforme escolares; passagens para viagem por via férrea
dentro do estado de São Paulo, através do Gabinete de investigações; auxílio em
dinheiro para (carvão, calçado, colchão, cama, aparelho ortopédico, pagamento de
aluguel de casa, diversos: condução, etc.).251

Com a criação da Divisão de Serviço Social (DSS), em 1955, a assistência social teve
sua primeira organização formal em âmbito municipal, permanecendo, dentre outras funções,
com a concessão de auxílios diretos à população e a distribuição de subvenções sociais às
entidades privadas.252
As famílias viviam, em grande parte, condições limitantes em virtude de baixos
salários, falta de qualificação profissional, presença de doenças, desemprego, ausência de
condições habitacionais e analfabetismo, o que as tornavam público-alvo das intervenções da
assistência social e gerava grandes demandas aos órgãos existentes que prestavam atenção
nessa área. Grupos considerados “especiais”, configurados como segmentos destituídos,
também eram prioritários, como os mendigos, alcoólatras, prostitutas etc., a partir de uma
abordagem funcionalista.
Além disso, esse contexto contribuía como “moeda de troca” por políticos que faziam
da concessão de auxílios uma estratégia para serem eleitos.
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[...] quando o Adhemar entrou, aí que foi a loucura. Você não pode imaginar! Ele
prometeu para a população, pelo menos para muita gente, um auxílio. Então, ele
tomou posse num dia e no dia seguinte você não imagina a fila. Nós trabalhávamos
no 6º andar e a fila dava volta no quarteirão todo [...].”253

Esse depoimento identificado na obra de Sposati mostra que, por vezes, a concessão de
auxílios servia a interesses pessoais e políticos.
A DSS herdou da CASMU a capacidade de tratamento dos problemas sociais, por meio
do atendimento de casos individuais, e seus limites técnicos e financeiros em resolvê-los.
Além desse serviço de atendimento herdou a Divisão de Serviço Social da CASMU
alguns serviços, – que depois de 1960 deixou de desenvolver, já que a luz – de uma
avaliação se considerou de inconveniência do município ocupar-se de trabalhos que
já vinham sendo desenvolvidos por outros órgãos técnicos [...].254

Helena Junqueira, assim que assumiu a DSS, apontava a duplicidade de atenção
existente entre os vários órgãos de assistência social da época. Buscando reparar esse cenário,
ela reestruturou as ações, transferindo algumas e concentrando outras em um mesmo espaço.
“Essa aproximação tão estreita entre o técnico e o político em função de uma mesma ‘missão
social’ vai favorecer ‘acordos de cavalheiros’, definindo competências entre as instâncias
municipais, estaduais e federais.”255
Mesmo persistindo o paralelismo de ações, essa “divisão de competências” definiu
então que caberia ao município ocupar-se da construção e execução de creches, o que foi
potencializado a partir do repasse de verbas, por meio de convênios, a entidades privadas,
cujos acordos firmados seriam fiscalizados pelos assistentes sociais. Nessa construção de
memória, como acrescenta Marin:
Também foi a partir dos anos 60 que o órgão da assistência municipal passou a se
distanciar cada vez do atendimento direto a ser operado por meio de convênios com
entidades sociais – o direcionamento era pensado a princípio, como estratégia de
melhor aproveitamento dos poucos recursos disponíveis. A ação indireta, aliás,
permanecerá como uma marca constante na gestão da assistência em São Paulo até o
período recente.256

O “estudo dos mil casos”, que buscava fazer um diagnóstico da pobreza vivenciada
pelas famílias em diferentes regiões da cidade, considerando as condições de saúde, educação,
habitação, qualificação profissional, renda etc., serviu de base para reorganizar as ações do
DSS. Esse levantamento contribuiu para definir diretrizes para o trabalho desenvolvido,
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voltado, a partir de então, para a infância, treinamento rápido de mão-de-obra, habitação,
educação de base e situações de emergência, seja via atendimento direto da Divisão ou pelas
entidades conveniadas.257
A seção de assistência social passou a trabalhar de modo descentralizado, buscando
expandir os serviços prestados e solucionar o diminuto quadro técnico.258 A partir de 1961,
ela realizou seis convênios com entidades particulares voltadas ao atendimento de famílias
necessitadas. Por meio de núcleos descentralizados buscou-se facilitar o atendimento às
famílias que solicitavam auxílio, aproveitar a estrutura das entidades para realizar e ampliar o
trabalho da Divisão e conhecer a realidade das comunidades para o desenvolvimento das
ações.
A seção de Divisão Social também reestruturou seus serviços prestados. O serviço de
habitação popular iniciou sua intervenção inicialmente nas favelas. Começou no Canindé um
trabalho de desfavelamento e, na sequência, trabalhou com orientações técnicas junto ao
Movimento Universitário de Desfavelamento – MUD. O serviço de obras sociais assumiu os
trabalhos de orientação e concessão de pareceres aos processos relativos a subvenções,
concessão de títulos de utilidade pública, isenção de emolumentos e cadastro de obras sociais.259
A partir de 1966 a Secretaria de Bem Estar Social (SEBES) ficou responsável pela
assistência social, incorporando a Divisão de Serviço Social, buscando a ampliação de suas
possibilidades operacionais a partir de uma atuação mais dinâmica, efetiva e atendimentos a
novos casos sociais. A partir de então a assistência a vítimas de situações de calamidade
pública, como enchentes e desabamentos, por exemplo, passou a ser de sua competência. No
âmbito da lei, cabia-lhe “[...] programar e executar programas de desenvolvimento social da
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comunidade, especialmente de amparo ao menor e assistência a grupos especiais de
necessitados diretamente ou em convênio com outras entidades públicas ou privadas.”260
A ênfase e o debate na época em torno das necessidades da criança e da mãe
trabalhadora possivelmente influenciaram e pressionaram o prefeito em exercício Faria Lima a
construir uma rede de creches. Isso porque “a criança da periferia” era uma de suas prioridades
de governo.261 A relação de parceria com as entidades sociais se estruturava com o objetivo da
realização de convênios, não à toa todas as dezesseis creches construídas foram entregues à
iniciativa privada, além de outras relações de parceria voltadas para atender a demanda social
existente, cabendo à prefeitura fiscalização, normatizações e orientações necessárias.262
Ainda que sob a orientação da descentralização das ações, na prática a SEBES
continuava como um órgão centralizado nas administrações regionais, mesmo criando as
Unidades de Desenvolvimento de Comunidade (UDC), compostas por um assistente social
responsável para atender as emergências e voltadas para construção da integração entre os
serviços sociais municipais; paulatinamente, essas unidades foram abandonadas em detrimento
de formas particulares de articulação. Sposati, em sua análise no fim da década de oitenta
(1988), fazia uma afirmação que resume o cenário entre a intenção e a efetivação de
descentralizar os serviços sociais: “Não há até hoje a gestão integrada dos setores sociais na
Prefeitura de São Paulo.”263 E complementa, na sequência, que:
[...] ampliaram-se órgãos da gestão centralizada ao mesmo tempo em que se criava a
descentralização administrativa. O peso desse antagonismo recairá mais
incidentemente sobre os órgãos sociais, pois, naqueles voltados para as obras
públicas, resolve-se a questão de forma simplificada: o trabalho manual e as
pequenas obras foram “descentralizadas”, melhor seria dizer desconcentradas, e as
decisões, o planejamento, o trabalho intelectual e as obras de médio e grande porte
permaneceram centralizadas. As áreas sociais irão se manter predominantemente
centralizadas, ampliando ainda mais seu aparato.264

Ao que parece, a prefeitura dispensava uma atenção paliativa, pontual e emergencial,
tanto é que as propostas de ações mais estruturadas e complexas, ainda que hoje não sejam da
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alçada da assistência social, feitas por Leopoldina Saraiva, gestora municipal em 1971, eram
alvo de críticas e chacotas por parte do prefeito em exercício – José Carlos Figueiredo Ferraz
– que apelidou essas propostas de “[...] sonho do bem-estar social.”265
Na década de 1970, a metrópole paulistana era o mais dinâmico centro de
desenvolvimento econômico do país, com cerca de 6 milhões de habitantes, saltando para 8
milhões se considerada toda a região metropolitana. Estimava-se que, na época, 30% da
população encontrava-se socialmente marginalizada, formada por famílias numerosas e com
renda insuficiente para prover condições mínimas de subsistência.
Nesse contexto foi criado, em 1972, o projeto “Atendimento a Populações com
Problemas Agudos de Subsistência” (APPAS)266, que atribuía ao poder público municipal
uma parcela de responsabilidade sobre a demanda da população marginalizada, não sendo
intenção da SEBES acabar com a marginalização, nem mesmo isentar a comunidade, os
órgãos públicos estaduais e federais de seus respectivos papeis na solução do problema. 267 No
entanto, o atendimento de modo regionalizado nos moldes previstos nesse projeto já existia
desde 1967, isto é, há cinco anos, quando o APPAS foi de fato instituído.
Por meio dos convênios com entidades particulares o atendimento voltava-se para
orientações psicossociais, encaminhamentos e fornecimento de auxílios financeiros para
indivíduos e famílias avaliados com problemas agudos de subsistência. Tais auxílios, via de
regra, atendiam as necessidades de alimentação; transporte para locomoção ou caminhão para
mudança, em razão de família com ordem de despejo; pagamento de terreno, em via de perda;
pagamento de aluguel; pagamento de prestação, de instrumental para exercer a profissão;
documentação e outras atenções identificadas como necessárias após a avaliação
profissional.268
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A compreensão de que o indivíduo é o principal agente transformador de sua realidade
compunha a metodologia das ações desenvolvidas. Nesse sentido, buscava-se estimular a
participação ativa do indivíduo na superação de seus problemas, oferecer mudanças ao
mesmo, no sentido de sua autopromoção, e atuar a partir de uma perspectiva de globalidade
na realidade urbana.269
Interessante destacar que o entendimento por “caso agudo de subsistência” era aquele
em que a atenção supletiva por tempo previamente determinado no plano de tratamento (em
média, de 4 a 6 meses) poderia tirar o indivíduo da situação problema. Isso se dava de modo
diferente dos casos considerados “crônicos”, como, por exemplo, mendicância, idosos,
inválidos e migrantes, que não se enquadravam nos objetivos do programa por precisarem de
atenções mais complexas e permanentes, as quais se estenderiam por mais tempo que o previsto
pelo tratamento dispensado por ele. Também não eram público-alvo do programa os casos de
emergência e calamidades públicas, como as enchentes, desmoronamentos, incêndios etc.
Em 1973, o município contava com 13 Postos de Atendimento do Programa APPAS. Por
meio de um estudo socioeconômico realizado nesse mesmo ano pelo Departamento de Integração
Social da SEBES, observou-se que 67% dos casos, o que correspondia a 1.564 casos atendidos
entres os meses de outubro a dezembro de 1972, não haviam sido matriculados para fins de
atendimento, em razão de recursos insuficientes diante da demanda, em decorrência de serem
caracterizados como casos crônicos ou ainda devido às solicitações que não se enquadravam nos
objetivos do programa. Ou seja, o número de pessoas de fato atendidas correspondia a menos da
metade da demanda que procurava por alguma forma de atenção.
Outros dados observados nesse estudo mostraram que 44% das pessoas atendidas eram
da região Nordeste; a maioria, 86%, concentrava-se na faixa etária entre 10 a 39 anos; pouco
mais da metade, 51%, eram analfabetas ou semialfabetizadas; 59% não possuíam vínculo
previdenciário; 52% encontravam-se desempregadas. Esse era, em grande parte, o público que
recorria aos postos de atendimento, em razão dos baixos salários, famílias numerosas e
condições degradantes de trabalho. O estudo mostrou, por fim, que os casos mais atendidos
eram voltados para alimentação, saúde, documentação, prestação de terreno em atraso e
aluguel atrasado.270
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Cf. SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL; DEPARTAMENTO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL. Manual
de Instrução para Desenvolvimento do Programa “A.P.P.A.S” [São Paulo], jun. 1972. Acervo – Biblioteca
Espaço Público do Aprender Social (ESPASO).
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Cf. SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL; DEPARTAMENTO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (Equipe
de supervisão: Alcione H. Borner; Marina R. Tirico; Sônia Gafonovitch; Yayoi Yamane). Estudo sócioeconômico do Programa A.P.P.A.S. [São Paulo], 11 jun. 1973. Acervo – Biblioteca Espaço Público do
Aprender Social (ESPASO).
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Na reformulação do APPAS, em 1975, enfatizava-se que o atendimento global –
promocional e assistencial – requeria uma integração entre a SEBES, as entidades
conveniadas e os demais equipamentos sociais existentes. “No período compreendido entre o
segundo semestre de 1973 e início de 1975 foram implantados os doze Postos de
Atendimento, sob responsabilidade da Secretaria de Promoção Social”271, exemplificando a
aproximação entre estado e município na busca por um trabalho integrado e articulado na
assistência social.272
Outra necessidade apontada nessa reformulação propunha rever os objetivos do
APPAS, uma vez que as críticas mais constantes em relação ao programa diziam que a maior
parte dos indivíduos atendidos não se enquadrava em “problemas agudos de subsistência”,
mas, sim, em problemas muito mais complexos e permanentes, considerados crônicos, que
requeriam atenção e atendimento prolongado.
Marta Campos273 analisa a gestão da assistência social no município de São Paulo
entre 1989 e 1992. Sua narrativa dá uma dimensão da atual realidade vivida nessa área a partir
da herança trazida dos governos anteriores. Além das dificuldades orçamentárias e de recursos
humanos existentes “[...] somavam-se aqueles que devem ser considerados crônicos na
Secretaria, como a atuação setorizada por programas, com desarticulação dos serviços,
burocratização de suas atividades e do atendimento, mantendo-se cada programa com um
fim em si mesmo.”274 Nesse sentido, destaca o “[...] privilegiamento à tradicionalmente
chamada Ação Indireta, ou seja, a parceria com entidades sociais não-governamentais
mediante convênios”275, conforme apontado.
É possível considerar que desde a criação da CASMU até a CF/88 a assistência social
na cidade de São Paulo ocupou-se basicamente da atenção à criança, por meio da criação de
creches276 – diretas e conveniadas – a habitação, via programas de remoção de favelas e a
assistência ao trabalho, através de cursos de qualificação e/ou formação profissional. Em
271

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO; SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL;
DEPARTAMENTO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL. APPS – Atendimento a Populações com Problemas de
Subsistência. [São Paulo], jan. 1976, p. 8. Acervo – Biblioteca Espaço Público do Aprender Social (ESPASO).
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Havia o registro da dificuldade de entrosamento entre os órgãos que prestavam assistência à população, sejam
públicos ou privados. Não raro, as entidades privadas relatavam, em suas avaliações, a descontinuidade de
supervisão, a diversidade de orientação, a excessiva ênfase nos aspectos de controle e avaliação, os conhecimentos
insuficientes da problemática da área e a insuficiência e/ou atraso das verbas por parte dos órgãos públicos.
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Assistente Social e Socióloga, docente no curso de pós-graduação em Serviço Social da PUC-SP,
pesquisadora e autora de várias obras.
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CAMPOS. Marta. A assistência social pública – a experiência da Secretaria Municipal do Bem-Estar Social
de São Paulo durante o período 1989-1992. Serviço Social e Sociedade, São Paulo, ano 15, n. 45, p. 77-107,
ago. 1994, p. 80.
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Ibid.
276
Somente em 2001 é que se iniciou a transferência das creches para a Secretaria de Educação Municipal,
conforme exigia a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996.
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relação à concessão de auxílios, esses eram desde a década de 1970 reconhecidos pelo APPS,
embora seu atendimento já existisse anteriormente a esse período.
Em 1989, quando a assistente social Luiza Erundina assumiu a prefeitura de São
Paulo, ocorreram mudanças de conceitos da atenção prestada nessa área, com investimento no
alargamento da noção de cidadania e na democratização das relações entre o poder público e a
população. Nesse sentido, a assistência social passou a ser compreendida na ótica do direito e
não da tutela assistencialista, aspecto que produziu avanços importantes nessa área.277
Esses avanços, contudo, foram interrompidos nas gestões seguintes de Paulo Maluf e
Celso Pitta. Havia, naquele momento, uma resistência em reconhecer a assistência social no
âmbito do direito, e a dificuldade em estabelecer canais de comunicação com a sociedade civil
não permitiu criar o Conselho Municipal de Assistência Social na cidade.278 Aliás, a gestão de
Maluf foi marcada por imposições, autoritarismo, ausência de diálogo, desarticulação e
desconsideração das normativas nacionais, como a CF/88 e a LOAS, enquanto referência dessa
área.
As unidades regionalizadas permaneciam no atendimento aos plantões sociais, pelos quais
se forneciam diversas formas de auxílios à população, por meio do APPS, além dos convênios
com entidades privadas de assistência social. Ao contrário da gestão anterior, que buscou priorizar
ações diretas, a malufista ampliou a rede conveniada, via prestação de serviços indiretos.
Ainda na contramão do direito, Maluf substituiu o Corpo Municipal de Voluntários
(CMV), existente desde os anos de 1970 como mobilizador do voluntariado para o exercício
assistencial na capital paulista, pelo Centro de Apoio Social e Atendimento (CASA), que
tinha a primeira-dama Sylvia Maluf como presidente de honra, trabalhando junto a Secretaria
Municipal da Família e Bem-Estar Social (FABES) na execução da assistência social. É de se
observar que essa ação ignorava o comando único da política previsto na LOAS e reforçava o
primeiro-damismo em âmbito municipal, com ações pontuais e emergenciais.279
Ainda na gestão Maluf, o vereador Arselino Tatto (PT) apresentou à Câmara
Municipal o PL nº 467/95, que propunha um Programa de Garantia de Renda Familiar
Mínima. Embora o mesmo tenha sido aprovado pela Câmara, Maluf o vetou integralmente,
apresentando em contrapartida o “Projeto Sobrevivência” como complementação de salário.
277

Apesar de a gestão municipal desenvolver ações para diversos públicos e segmentos, a rede de creches
ocupava o maior orçamento da área e teve investimento ainda maior que dos governos anteriores, tendo uma
tendência de gestão direta de serviços.
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Somente em 1997 o Conselho Municipal de Assistência Social (COMAS) foi reconhecido no âmbito da Lei
nº 12.524/97 e regulamentado pelos decretos nº 38.877/99 e nº 40.531/01. Os primeiros conselheiros tomaram
posse de fato em 31 de março de 2000.
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Lembrando que em âmbito federal o primeiro-damismo fazia parte dessa área desde 1942, por meio da LBA,
e junto ao estado paulista desde 1968, via Fundo Social de Solidariedade.
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Na realidade, tratava-se de uma proposta semelhante à de Tatto, mas com valores reduzidos,
reiterando a ideia de uma assistência compensatória, limitada e minimalista.
Seguindo o mesmo comportamento do presidente Fernando Henrique Cardoso, ao
barrar a realização da II Conferência Nacional de Assistência Social, conforme apontou
Sposati, Maluf e seu sucessor, Celso Pitta, também não chamaram nenhuma conferência em
âmbito municipal: “Ocorreram três delas na cidade pelos esforços de organização da
sociedade civil.”280 Essa resistência em reconhecer e fomentar as instâncias de controle social
levaram a cidade de São Paulo a ser a “[...] última capital do país a ter Conselho e Fundo
Municipal da Assistência Social regulamentados.”281
A gestão de Celso Pitta (1997-2000) manteve junto à assistência social as ações de seu
antecessor e padrinho político Paulo Maluf, com foco no aumento do número de vagas por
meio das creches conveniadas, no achatamento dos valores repassados às entidades sociais, na
diminuição dos atendimentos realizados pelos centros de convivência, postos de APPS e
acolhimentos às vítimas de emergência, demarcando a atenção mínima dessa política em
âmbito municipal.282
Além disso, os programas criados nessa gestão tinham um caráter eleitoreiro e
assistencialista, como, por exemplo, o “Leve-Leite” e o “Leite para a Vovó”, que distribuíam
mensalmente leite a crianças e idosos, respectivamente.
A ideia de criar um programa de transferência de renda na esfera municipal levou a
Câmara a derrubar o veto ao PL de Renda Mínima proposto por Tatto na gestão anterior. A
Lei nº 12.651, de 06 de maio de 1998, foi então aprovada, instituindo o Programa de Garantia
de Renda Familiar Mínima Municipal na cidade de São Paulo.
Pitta, no entanto, seguindo a mesma orientação do governo anterior, considerou o
projeto inconstitucional por julgar que ia contra a prerrogativa do Executivo de
propor leis que criassem despesas para o munícipio, e recorreu à justiça para impedir
sua regulamentação. Além disso, para o então prefeito, o projeto poderia estimular a
vinda de migrantes para São Paulo e aumentar o número de desempregados e
moradores de rua, já que não estabelecia tempo mínimo de residência no município
para que a família fosse beneficiada. Sua contrapartida era a de tentar aprovar na
Câmara o Projeto Sobrevivência, de Maluf, que previa que os potenciais
beneficiários vivessem na cidade há, pelo menos, dez anos.283
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“Em 1989, último ano da gestão de Luiza Erundina, eram 28 os Centros de Convivência do município. Na
gestão de Maluf, eles foram reduzidos a 23 e no governo Pitta, a 18. Os postos de APPS, que eram 31 ao final do
governo de Erundina, foram reduzidos a 18 no governo Pitta. Quanto ao número de pessoas atendidas em
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com Pitta. O levantamento de dados é de Sposati (2002)”. Cf. MARIN, op. cit., p. 88.
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MARIN, op. cit., p. 90.
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Todavia, não foi nessa gestão que a população paulistana passaria a contar com um
programa de transferência de renda municipal, mesmo tendo Pitta desistido da ação de
inconstitucionalidade contra tal programa, cedendo às pressões da Câmara na época.
Em 1999, a FABES ganhou uma nova estrutura, tornando-se Secretaria de Assistência
Social (SAS). Essa mudança representava uma aproximação em relação às pactuações feitas
na Conferência Nacional de Assistência Social, mas, na realidade, a gestão municipal
permanecia reproduzindo na área uma prática conservadora, com viés caritativo e higienista,
que durante dois mandatos permitiu um retrocesso na assistência social e ignorou as
conquistas, mudanças e avanços do período de Luiza Erundina.
Além disso, como apontou Sposati:
A SAS acumulou em sua trajetória uma superposição de concepções e arranjos
institucionais que caracterizam forte fragmentação e ausência de um projeto unitário
e democrático da assistência social. Esta sempre foi vista como prática secundária,
em geral adstrita às atividades de plantão social, de atenções em emergências e
distribuição de auxílios financeiros.284

Em 2001 Marta Suplicy assumiu a Prefeitura de São Paulo e conquistou importantes
mudanças junto à assistência social. Dentre elas, está a aprovação do primeiro Plano
Municipal de Assistência Social (PLAS) e a extinção do CASA, órgão instituído na gestão de
Maluf como exercício do primeiro-daminismo na área social.
Além disso, ao assumir a pasta da assistência social, em 2002, Aldaíza Sposati passou
a organizar a política por seguranças (acolhida, convívio, provisão e defesa), ao invés de
segmentos, direcionando as ações de modo mais próximo do que garantia a LOAS. A lei de
parcerias, que permitiu criar uma relação mais técnica entre a secretaria e as entidades
conveniadas, e a criação do Espaço Público do Aprender Social (ESPASO), voltado para
capacitação e qualificação dos profissionais da área, também imprimiram mudanças positivas
no trato dispensado a área.
Por meio da municipalização dos serviços socioassistenciais, a prefeitura passou a
gerir diretamente algumas ações, com destaque para o programa de transferência de renda
estadual “Fortalecendo Famílias”, intitulado na gestão de Marta de Programa de Assistência
Social a Família (PROASF)285, o qual transferia renda às famílias beneficiárias e previa um
repasse de verba à prefeitura para que a mesma desenvolvesse atividades de acompanhamento
aos inseridos no programa.286
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SPOSATI, 2002, op. cit., p. 30.
Após a implementação da PNAS, em 2004, esse programa passou a integrar o PAIF.
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Havia no município um programa de transferência de renda em âmbito municipal denominado Renda
Mínima, mas este, apesar de seu caráter assistencial, não se encontrava junto a SAS, mas, sim, como
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Desde o final da gestão de Marta os serviços da assistência social estavam
descentralizados e eram executados junto às 31 subprefeituras da cidade por meio das
Supervisões de Assistência Social, as quais já contavam com ações dos CRAS e foram
denominadas nessa gestão de “CRAS Ação Família”. Além do trabalho direto com famílias,
os “CRAS Ação Família” também supervisionavam os Centro de Referência Ação Família
(CRAFs), que eram equipamentos conveniados e também responsáveis pelas ações da política
de assistência social.
A dificuldade do trabalho descentralizado somava-se ao conservadorismo e à
resistência dos subprefeitos e servidores públicos em compreender a assistência social na
perspectiva do direito. “Exemplo disso era a dificuldade dos contadores das subprefeituras
entenderem o funcionamento do repasse e da prestação de contas dos benefícios eventuais
oferecidos à população.”287
Sem ações mais sólidas voltadas para a assistência social, os programas de
transferência de renda ganharam, a partir de então, centralidade no âmbito municipal. “Prova
de sua centralidade é que, nos CRAS, as atividades relacionadas à transferência de renda –
atendimento, cadastramento, acompanhamento familiar, etc. – ocupam quase a totalidade do
tempo de trabalho dos funcionários.”288 A Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social (SMADS) permaneceu centralizando as ações em torno dos PTR:
Bolsa Família, Renda Mínima, Renda Cidadã, PETI, Ação Jovem, além do BPC para idosos e
deficientes.
O Programa “Ação Família”, que realizava o acompanhamento dos cidadãos junto ao
CRAS, foi substituído em 2011 pelo Serviço de Assistência Social à Família (SASF) por meio
de convênios firmados com entidades sociais. Assim, CRAS e SASF passaram a ser as
referências no território da política de assistência social, acompanhando as famílias junto aos
programas de transferência de renda (PTR) e no atendimento dispensado pela política.
Ao consultar o Plano Municipal de Assistência Social (2014-2017) não há aí nenhuma
referência ao benefício eventual, nem mesmo junto à gestão de benefícios e transferência de
renda, o que reforça a assertiva da prevalência ao PTR.
Em relação à concessão de auxílios, a atenção dispensada direita ao cidadão, que desde
a década de 1970 era concedida pelos postos de APPS, foi transferida aos Centros de

responsabilidade da Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade, o que gerava uma fragmentação
dos PTR existentes no âmbito municipal.
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Referência de Assistência Social (CRAS), a partir da oferta de BE, conforme veremos na
sequência.

3.3.1 O município de São Paulo na atenção ao benefício eventual

De acordo com o Manual de Orientação sobre Benefícios Eventuais (Ordem Interna nº
02/SMADS/2012), o histórico do benefício eventual na cidade de São Paulo pode ser
aproximado das formas de atenção do “Atendimento a População com Problemas de
Subsistência” (APPS ou APPAS), provisão concedida desde a década de 1970. Esse
documento apresenta os marcos legais do BE em âmbito municipal:
 Portaria 29/88 - SEBES de 06/08/88 que institui as “Normas para concessão de
auxílios financeiros através da rede direta de atendimento à população com
problemas de subsistência (APPS) direto”;
 Portaria 30/88 - SEBES de 17/08/88 que “Estabelece normas para a concessão de
auxílios financeiros através do projeto de atendimento familiar”;
 Portaria 46/88 - SEBES de 29/10/88 que “Estabelece normas para a concessão de
auxílios financeiros através da rede direta de atendimento à população com
problemas de subsistência”;
 Portaria 07/90 - SEBES de 05/06/1990 que “Estabelece normas para a concessão de
auxílios financeiros através da rede direta para atividade de atendimento a população
com problemas de subsistência”;
 Portaria 14/90 - SEBES de 14/10/1990 que “Revoga a Portaria 30/88 que estabelece
normas para a concessão de auxílios financeiros através do projeto de atendimento
familiar”;
 Portaria 21/92 - SEBES de 17/10/1992 que “‘Dispõe sobre atendimento da população
com problemas de subsistência (APPS) por meio de plantões sociais, podendo ou não
fazer-se uso da concessão de auxílio financeiro’ (revoga as Portarias 7/90 e 46/88)”;
 Portaria 66/93 - FABES de 02/07/1993 que “Estabelece procedimentos para a
concessão de auxílios através da atividade atendimento à população com problemas
de subsistência APPS”;
 Portaria 29/2004 - SAS de 31/12/2004 que “Aprova a NAS 05/2004 que normatiza as
atividades dos Centros de Referência de Assistência Social”;
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 Portaria 11/2009 - SMADS de 15/05/2009 que “‘Estabelece diretrizes para
funcionamento dos CRAS – Centros de Referência de Assistência Social’ (revoga a
Portaria 29/SAS/2004)”;
 Portaria 44/2009 - SMADS de 20/10/2009 que “‘Estabelece diretrizes para
funcionamento dos CRAS – Centros de Referência de Assistência Social’ (revoga a
Portaria N. 11/2009)”;
 Portaria 09/2011 - SMADS de 05/04/2011 que “‘Altera o item 8.2.1 - Benefícios
Eventuais: Instrumentos de Trabalho’ da Portaria 44 / SMADS / 2009”;
 Ordem Interna 02/2012 – SMADS de 23/06/2012 que “Disciplina a forma de
concessão dos Benefícios Eventuais previstos no item 8.2.1 da Portaria 44 / SMADS /
2009”.289
No Relatório sobre BE da Prefeitura Municipal de São Paulo, realizado pela Secretaria
Municipal de Assistência Social (SAS) e datado de 2002290, também se reconhece essa
aproximação. O próprio documento, em seu início, relata que o trabalho apresentado refere-se
ao serviço de prestação continuada da SAS denominado Atendimento a População com
Problemas de Subsistência (APPS) ou Centro de Referência, no qual é concedido BE à
população. Ou seja, a SAS tinha um serviço de atendimento denominado APPS que concedia
o BE, ainda que não fosse sob essa nomenclatura.
As ofertas dispensadas como BE eram (e algumas ainda são) cestas básicas, óculos,
próteses, órteses, medicamentos, passagens, auxílios para documentação, dentre outros, sendo
previstos ainda auxílios nas situações de calamidade pública. Em 2002, o relatório
apresentava a seguinte dotação orçamentária.
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Todos os documentos citados encontram-se referenciados na seguinte publicação: Cf. PREFEITURA DE
SÃO PAULO; ASSISTÊNCIA SOCIAL. Manual de Orientação sobre benefícios eventuais – Ordem Interna nº
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Quadro 19
Dotação orçamentária/2002 nos Postos APPS
SAS Regionais
Butantâ/Pinheiros
Campo Limpo
Capela do Socorro
Freguesia do Ó
Itaim Paulista
Itaquera
MG
Mooca
São Miguel Paulista
Penha
Perus/Jaraguá
Santo Amaro
Sé
SM
ST
VM
Vila Prudente
Total/mês
Total/ano
Cestas Básicas
Emergência
Total de BE

Dotação Orçamentária/mês (em R$)
4.000,00
7.200,00
6.331,00
7.200,00
5.000,00
9.443,00
3.664,00
4.000,00
11.400,00
4.000,00
6.136,00
3.290,00
22.917,00
3.375,00
3.000,00
7.000,00
7.200,00
115.156,00
1.381.872,00
252.300,00
120.000,00
1.754.172,00

Fonte: PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2002, op. cit.
Legenda: BT/PI: Butantã/Pinheiros; CL: Campo Limpo; CS: Capela
do Socorro; FO: Freguesia do Ó; IP: Ipiranga; IQ: Itaquera; MG: Vila
Maria e Vila Guilherme; MO: Mooca; MP: São Miguel Paulista; PE:
Penha; PR/PJ: Perus e Pirituba; SA: Santo Amaro; SM: São Mateus;
ST: Santana/Tucuruvi; VM: Vila Mariana; VP: Vila Prudente.

O atendimento dispensado pelos postos APPS seguia um mesmo padrão e orientação,
distinguindo-se conforme suas especificidades de organização. “Algumas equipes dividem-se
por distrito da cidade e rodiziam-se no atendimento em dias escalonados. Outras se
organizam por equipes programáticas, priorizando a concessão de auxílios por segmentos de
maior vulnerabilidade.”291
Essa vulnerabilidade era supostamente identificada por meio da avaliação profissional,
uma vez que não estão descritas nesse relatório e nem identificadas na construção desta
memória referências normativas que orientassem esse reconhecimento.
Em abril de 2002 foram registradas 12.805 solicitações junto aos postos do APPS,
tendo sido, de fato, atendidos 3.484 benefícios, o que corresponde a pouco mais de 27% da
demanda existente. Esses dados ilustram a capacidade limitada de atenção desses postos.
Além disso, desse percentual atendido, 46% foi para tratamento de saúde (1.586) e 25% para
cestas básicas.
Esse relatório apontava ainda que havia uma grande incidência de solicitações sobre os
medicamentos de uso continuado e/ou para tratamentos mais complexos e óculos,
291
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correspondendo a 32% e 25%, respectivamente, das solicitações da saúde, o que ficou
expresso no exemplo que mostrava a realidade existente no posto de Campo Limpo.

Quadro 20
Valor destinado para medicamentos e
óculos no Distrito de Campo Limpo

Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Média
Total de BE

Valor Total em R$
5.859,68
4.436,10
4.635,62
4.811,58
4.351,40
4.460,97
4.593,00
7.200,00

Fonte: PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2002, op. cit.

A maior parte dos recursos desse posto – cerca de 64% – destinava-se a atenções da
área da saúde, realidade que o CNAS buscou mudar ao editar a Resolução nº 39/10, que
dispõe sobre o processo de reordenamento dos BE no âmbito da política de assistência social
em relação à política de saúde. Trata-se de um momento em que várias provisões foram
reconhecidas como não sendo incumbência da assistência social, como no caso de
medicamentos e óculos.
A cesta básica também era um benefício bastante solicitado. No entanto, segundo esse
relatório, seu consumo por uma família composta por 4 a 6 pessoas tinha duração estimada de
uma semana, o que mostra que na maior parte do mês a família era a responsável por manter
suas necessidades alimentares.
O volume de cestas distribuídas apresentado nesse relatório mostrava que quatro mil
unidades/mês foram destinadas aos postos de atendimentos APPS e mil unidades destinavamse às situações de emergência, o que somava um montante de 5.000 unidades/mês, registrado
no ano de 2002.
No final, esse relatório apresentava algumas propostas quanto às observações
identificadas. Em destaque: alterar a denominação APPS para Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS); articular com a política de saúde que as necessidades dessa área
sejam atendidas por essa pasta; criar prontuário eletrônico nos CRAS, cujo sistema deveria
emitir recibos da oferta concedida; transformar as atuais concessões em BE, sendo concedido
na forma de recursos monetários, por um período de três meses, diante de contingências
sociais como desemprego, fome, desabrigo e renda insuficiente para sobrevivência; além de
outras situações de vulnerabilidade e risco identificadas. Nesse sentido, o benefício concedido
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deveria auxiliar nas despesas de: alimentação, aquisição e manutenção de instrumentos de
trabalho, pagamento de contas atrasadas de luz, água, aluguel e imóvel próprio e pequenos
reparos em moradia; outras provisões serão mantidas em forma de bens, como: vale transporte
urbano, passagens intermunicipais e interestaduais, documentos e outros; elaborar proposta de
projeto de lei a ser enviada à Câmara Municipal de São Paulo, criando o BE para a finalidade
a que se destina, visando dispensar a população da comprovação de gastos e o servidor dos
processos administrativos e contábeis onerosos à administração pública.
Nessas propostas destacadas é possível identificar que algumas referências
permanecem até hoje junto ao BE, como as ofertas mencionadas e o prazo de concessão.
No Relatório de gestão 2001-2004 da Secretaria Municipal de Assistência Social
(SAS)292 o BE é apresentado como uma das funções do CRAS para situações de emergência,
calamidade pública e necessidades circunstanciais consideradas de risco pessoal e social,
concedido na forma de auxílios materiais e pagamento de serviços (como fotos, passagens etc.).
No caso de atenção a situações de emergência e calamidade pública, esse relatório
apresenta que a SAS desenvolveu um trabalho articulado junto a outras secretarias, sob a
coordenação da Defesa Civil, no socorro imediato às vítimas. No ano de 2004 foi registrado o
atendimento a 11.884 famílias, o que corresponde a 42.351 pessoas que foram vítimas de
enchentes, deslizamentos, riscos de desabamentos etc.293 Esses atendimentos concentraram-se
entre os meses de janeiro a março, período das chuvas de verão, atingindo em maior número a
população das zonas Leste e Sul da cidade.
O Quadro 21 mostra, a seguir, a incidência de provisões concedidas em situações de
emergência pela SAS.

292

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Relatório de gestão 2001-2004. São Paulo: [s.n.], 2004.
293
A cidade de São Paulo conta atualmente com uma Coordenadoria de Atendimento Permanente e de
Emergência (CAPE) que, após notificação da Defesa Civil sobre a ocorrência de uma emergência ou
identificação de uma situação de calamidade pública, atua na promoção, apoio e proteção à população que foi
atingida, com atenções e provisões materiais, conforme as necessidades detectadas. A CAPE assegura, ainda, a
realização de articulações e a participação em ações conjuntas de caráter intersetorial para a minimização dos
danos ocasionados, além do provimento das necessidades identificadas. Esse serviço está normatizado pela
Portaria n° 33 da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) de 2010. Sua criação
se deu na gestão de Celso Pitta, em 1999, inicialmente com o nome de Central de Atendimento Permanente
(CAP), funcionando como um serviço de plantão 24 horas para as pessoas vítimas de emergência.
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Quadro 21
Incidência de benefícios materiais concedidos em situações de emergência pela SAS 2001-2004
Benefício
Cesta Básica
Colchões
Cobertores
Kit Higiene
Achocolatado
Sopa Instantânea

2001
8.382
22.519
20.428

2002
12.065
24.563
24.000

2003
2.227
9.474
7.442

2004
14.856
35.166
35.373
814
49 kg
280 kg

Fonte: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO, 2004, op. cit.

No Plano de Assistência Social da Cidade de São Paulo (PLAS-SP) 2002-2003 é
atestado que “Os benefícios operados por SAS não foram até hoje submetidos a uma
legislação de direitos e deveres (previsto na LOAS como benefícios eventuais) ou mesmo da
direção de cobertura universal.”294, reconhecendo que isso é um desafio para operar uma
política de direitos. Esse relato mostra que até 2003 a cidade de São Paulo ainda não contava
com a regulamentação do BE nem mesmo com sua cobertura universal.
Em 2006, o PLAS reconheceu o BE em duas frentes: uma relacionando-o à
emergência, de modo que o cidadão fosse atendido em decorrência dessa situação, cuja meta
proposta era manter estoques suficientes conforme solicitado; e outra apresentava o BE
enquanto parte das ações do CRAS, ofertado por meio de fotos, instrumental de trabalho,
passagem intermunicipal para busca de trabalho e interestadual para retorno à cidade de
origem, alimentação e outros.
No PLAS 2009-2012 e 2014-2017 não há referências ao BE. Em ambos há uma seção
de “Gestão de Benefícios e Transferência de Renda”, compreendendo benefícios como
transferência de renda.
No Plano de 2009-2012 foi identificada uma meta no campo de benefícios descrita
como: “Ampliação do número de beneficiários dos Programas de Transferência de Renda,
com manutenção dos contratos vigentes e realização de novos contratos para o serviço de
recadastramento.”295 Isso reforça a hipótese que o órgão gestor municipal compreende
benefícios como transferência de renda.
Ao que parece, essa é uma realidade presente até os dias atuais, uma vez que no próprio
site da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) não há
referência ao BE em sua página de apresentação, apenas à transferência de renda, como ilustra a
Figura 7.
294

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Plano de Assistência Social da Cidade de São Paulo – PLASsp 2002-2003. São Paulo: [s.n.], 2003, p. 66.
295
PREFEITURA DE SÃO PAULO; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Plano de
Assistência Social da Cidade de São Paulo – 2009-2012. São Paulo: SMADS, 2010, p. 125.
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Figura 7
Site da SMADS/2015

Fonte: Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/>. Acesso em: 23 nov. 2015. Destaque nosso.

É necessário buscar mais informações no site para descobrir que, ao apresentar a
secretaria, o BE compõe as modalidades de benefícios socioassistenciais concedidos, como se
observa.
A Secretaria responde pela concessão, gestão ou orientação às famílias quanto aos
benefícios socioassistenciais que são de três modalidades:
Continuados (transferência direta e regular de renda): Benefício de Prestação
Continuada (BPC) para pessoas idosas e pessoas com deficiência (federal), o Bolsa
Família (federal), o Renda Cidadã (estadual), o Ação Jovem (estadual) e a garantia
de Renda Mínima (municipal);
Eventuais: suplementação alimentar, bilhete de transporte urbano, segunda via de
documentos pessoais, passagens rodoviárias intermunicipais e interestaduais,
pagamento de contas de água e luz, fotos e fotocópias para documentos pessoais,
entre outros;
Emergenciais: abrigo e suprimentos alimentares e de higiene.296

O PLAS de 2014-2017 traz uma seção sobre a CAPE – Coordenadoria de
Atendimento Permanente e Emergência – cuja missão é monitorar, avaliar e assegurar o
atendimento ininterrupto aos cidadãos da assistência social que necessitarem de atenção em
situações de emergência e calamidade pública.

296

Informação disponível em:
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/secretaria/a_secretaria/index.php?p=1856>.
Acesso em: 1 nov. 2015.
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A CAPE desenvolve três modalidades de atendimento: a) Serviço de Proteção e
Atendimento a Situações de Calamidades Públicas e Emergências; b) Serviço de Atendimento
Telefônico Ininterrupto às Solicitações; e c) Central de Vagas para Acolhimento Institucional.
No ano de 2013 a CAPE atendeu 150 ocorrências, dentre elas enchentes, incêndios,
desabamento e risco de desabamento, destelhamento, desmoronamento e risco de
desmoronamento, entre outros. Os lugares mais atingidos em números acima de uma dezena,
segundo os dados de ocorrência presente no PLAS 2014-2017, foram Campo Limpo (10
ocorrências), Capela do Socorro (11), Cidade Ademar (13), Itaquera (10), São Mateus (10),
São Miguel Paulista (12) e Vila Prudente (11), montante que resultou na concessão de 26.155
ofertas.
No “Serviço de Atendimento Telefônico Ininterrupto às Solicitações”, a CAPE recebe
pelo telefone 156 as solicitações para pessoas em situação de rua. Todos os anos, durante o
período entre maio a outubro, a SMADS, juntamente com outras Secretarias, executa a
Operação Baixas Temperaturas, conforme o Decreto nº. 42.119, de 19 de junho de 2002, o
qual dispõe sobre a atenção em caráter emergencial no âmbito da Defesa Civil à população
em situação de rua, quando da ocorrência de baixas temperaturas.
A “Central de Vagas para Acolhimento Institucional”, por sua vez, caracteriza-se pelo
atendimento e gerenciamento das solicitações de vagas para pessoas em situação de rua
(crianças e adultos), buscando direcioná-las à rede socioassistencial e às demais políticas
públicas, de acordo com fluxos estabelecidos pelas normatizações vigentes, sendo que o
acesso também ocorre por meio das solicitações originadas no Serviço de Atendimento
Telefônico Ininterrupto às Solicitações. Entre abril de 2012 e abril de 2013, a Central de
Vagas registrou, ao todo, 3.979 solicitações.
Por fim, a CAPE descreveu no PLAS 2014-2017 suas metas para esse período, em
destaque no Quadro 22.
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Quadro 22
Metas da CAPE no PLAS 2014-2017






Publicação de 01 caderno de diretrizes técnicas para atendimento socioassistencial a situações de
emergências e calamidades públicas
Realização de ao menos 02 encontros anuais CAPE/SAS para capacitação continuada, alinhamento e
avaliação do atendimento de emergências e calamidades públicas
Realização de ao menos 02 encontros anuais CAPE/CPSE/SAS para capacitação continuada,
alinhamento e avaliação do PPCV e Operação Baixas Temperaturas
Elaborar, juntamente com Coordenadoria do Observatório das Políticas Sociais - COPS, 01 manual de
sistematização dos atendimentos de emergência com fluxos, orientações e instrumentais
Contribuir, juntamente com CPSE e COPS, para a elaboração de 01 sistema de gerenciamento de vagas
de acolhimento.

Fonte: PREFEITURA DE SÃO PAULO; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Plano Municipal de Assistência Social – PLAS – 2014/2017.
São Paulo: [s.n., 2014], p. 84-85.

Na cidade de São Paulo a regulamentação do BE ocorreu de fato em 2009, por meio
da Portaria nº 44, a qual buscou estabelecer diretrizes para o funcionamento dos CRAS,
reconhecendo o BE como uma das atribuições dos Centros de Referência.
O conjunto de ofertas reconhecidas pelo município como BE está descrito no Quadro 23.

Quadro 23
BE na cidade de São Paulo
Necessidade
Alimentação
Alimentação durante viagem de
longa duração
Transporte urbano

Valor
¼ do salário mínimo
Até o valor máximo de ¼ do salário
mínimo por família
Mediante necessidade apresentada

Passagens intermunicipais/
interestaduais
Pagamento de contas de luz e água

Mediante necessidade da
família/pessoa
Um salário mínimo vigente por
família
No limite de até um salário mínimo
vigente

Aquisição e manutenção de
instrumentos de trabalho, materiais
de consumo e matéria prima
Fotografia e fotocópia
Pequeno reparo na moradia
Segunda via de documento
Outros (Situações identificadas pelo
técnico como imprescindíveis à
sobrevivência do usuário)

Menor orçamento apresentado
No limite de até um salário mínimo
vigente
Mediante necessidade apresentada
Menor preço entre os orçamentos
apresentados

Período de Concessão
Até 03 meses
Único
Determinado pelo acompanhamento
social
Único
Até 03 vezes ao ano
Único

De acordo com a necessidade do
usuário
Até 03 vezes no ano
De acordo com a necessidade do
usuário
De acordo com a necessidade do
usuário

Fonte: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Portaria nº 44/09. São Paulo: [s.n.], 2009; e PREFEITURA DE SÃO
PAULO; ASSISTÊNCIA SOCIAL. Manual de Orientação sobre benefícios eventuais – Ordem Interna nº
2/SMADS/2012. São Paulo: [s.n.], 2012.

No caso do benefício de alimentação – em geral materializado pela cesta básica – essa
Portaria trazia em seus anexos a listagem para composição da alimentação, bem como os
produtos de limpeza e higiene reconhecidos. Aliás, a listagem a seguir foi a única referência
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localizada quanto à composição das cestas básicas concedidas como BE para alimentação em
São Paulo.
Quadro 24
Listagem para composição do benefício de alimentação, produtos de higiene e limpeza
Item
Pacote de arroz – 5 kg
Feijão – kg
Óleo – lata
Leite longa vida
Leite em pó – kg
Macarrão – pacote
Extrato/molho de tomate – lata
Queijo ralado – 50g
Biscoito doce – pacote
Biscoito salgado – pacote
Tempero alho/sal
Açúcar – kg
Café 500g
Goiabada 250g
Farinha de milho 500g
Farinha trigo 500g
Milho/ervilha/seleta – lata
Sopa liofilizada
Charque ou carne seca ou carne
salgada – kg
Sardinha – lata
Fubá 500g
Vinagre 700ml
Detergente
Sabão em barra – pacote
Água sanitária – litro
Esponja
Sal – kg
Farinha de mandioca 500g
Papel higiênico – unidade
Sabonete em barra 90gramas
Lã de aço – pacote
Pasta dental
Escova dental
Absorvente higiênico
Sabão em pó – kg
Achocolatado – 500g
Adoçante
Maisena/farináceos
Suco em pó

Quantidade sugerida
2
3
1
6
2
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
4
1
4
4
2
2
1
1
1
2

Necessidade apresentada

Mediante justificativa do técnico responsável

Mediante justificativa do técnico responsável
Mediante justificativa do técnico responsável

Fonte: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO, 2009, op. cit.

Em 2012, o Manual de Orientações sobre o BE, sob a ordem interna nº 02 da
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), trouxe novas
orientações, mas permaneceu executando as mesmas atenções no caso do BE, conforme
recursos financeiros e disponibilidade orçamentária dos CRAS.
Portanto, a Portaria nº 44/SMADS/2009 não foi revogada. Seus comandos estão em
vigência, sendo que apenas o item 8.2.1 [que trata da concessão dos BE] foi alterado
com a publicação da Ordem Interna nº 2/SMADS/2012 no que se refere aos
procedimentos de concessão de benefícios, a fim de que estejam em consonância
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com a legislação do regime de adiantamento e as orientações do Tribunal de Contas
da Cidade de São Paulo.297

Segundo o Manual de Orientações sobre BE não podem ser comprados alimentos
enquanto matéria-prima ou material de consumo como aquisição e manutenção de
instrumentos de trabalho, em virtude da legislação da Vigilância Sanitária, como “[...]
exemplo de instrumentos de trabalho é citado: máquina de costura, máquina de sorvete,
ferramentas

para

eletricista,

encanador,

mecânico,

instrumentos

para

manicure,

cabeleireiro, materiais para artesanato, etc.” 298
Os pequenos reparos da moradia não podem se caracterizar como construção,
ampliação ou reforma do imóvel. São exemplos de pequenos reparos na moradia:
troca de torneira, de válvula de banheiros, reposição de porta ou portão, que
comprometam a segurança, materiais para reparo em parede úmida resultando em
consequências para a saúde, e outros de pequenas dimensões. 299

Quanto à oferta de documentação civil, o Manual traz como referência a articulação e
encaminhamento do CRAS aos Cartórios de Registro Civil, Centros de Integração da
Cidadania (CIC), Poupatempo etc. Para tanto, recorre à Lei nº 9.534/97, que reconhece a
gratuidade de documentação aos cidadãos pobres, sendo gratuita a primeira cópia e as demais
mediante atestado de pobreza escrito pelo próprio cidadão.
O benefício para transporte urbano orienta-se pelo estudo social ou é determinado pelo
acompanhamento social. Desse modo, o profissional que acompanha o indivíduo define o valor a
ser concedido e o tempo de concessão. Todavia, demandas em virtude do desemprego são
encaminhadas ao Metrô de São Paulo e à Empresa Municipal de Transportes Urbanos (EMTU).
Em relação ao benefício para pagamento de contas de água e luz o CRAS encaminha a
família a SABESP e a Eletropaulo, que possuem programas sociais voltados a atender
demandas por “baixa renda”, mas é possível que o Centro de Referência também atenda o
cidadão nessa necessidade, conforme a avaliação do profissional que acompanha o caso.
Essas provisões apresentadas até aqui, a rigor, não são – ou seriam – campo de atenção
da política de assistência social, que permanece, como se nota, respondendo por provisões de
outras áreas. No caso do BE para pagamento de contas, trata-se do Estado pagando as contas
do próprio Estado. Essas famílias devem – ou deveriam – fazer parte dos programas sociais
que concedem descontos e isenções das tarifas de contas no caso da vivência de situação de
vulnerabilidade social, não comprometendo, assim, recursos da assistência social com ofertas
que não garantem as seguranças sociais previstas na PNAS. A oferta de transporte urbano ou
297

PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2012, p. 8.
Ibid., p. 13.
299
Ibid., p. 14.
298
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intermunicipal/estadual, do mesmo modo, não deveria ser tomada com um BE, considerada
nesta pesquisa como ações de mobilidade urbana.
Instrumental de trabalho, do mesmo modo, não é aqui reconhecido como específico da
assistência social. Ao que parece, a prefeitura de São Paulo, por meio dessa provisão, faz sua
contribuição à ideologia do empreendedorismo, que usada nos moldes neoliberal repassa ao
cidadão o dever de prover sua sobrevivência.
Documentos são parte dos direitos civis de todos os cidadãos, portanto também não
são aqui reconhecidos como BE da assistência social, bem como fotografia e fotocópia, que
não fazem parte do escopo dessa área.
Por fim, os pequenos reparos em moradia poderiam ser uma atenção oriunda da
política habitacional, não da assistência social. Ou seja, por meio de um trabalho intersetorial
entre as políticas sociais, a habitação proveria tal benefício.
Não houve, portanto, como ainda não há na cidade de São Paulo,
o reconhecimento dos auxílios compulsórios: natalidade e funeral, previstos na LOAS
desde 1993, contrariando, inclusive, o que consta na Lei Orgânica do Município de São Paulo
ao observar essas formas de atenção como incumbência do ente municipal e da alçada dessa
política pública. No campo referente à assistência social é dever do município.
III - regulamentar e prover recursos para manter o sistema não contributivo de
transferência de renda através de benefícios a quem dele necessitar, tais como:
[...] benefícios em caráter eventual para situações de emergência como: decorrentes
de calamidades públicas, morte familiar (auxílio-funeral) e necessidades
circunstanciais consideradas de risco pessoal e social;
e) auxílio-natalidade para famílias mono e multinucleares em situação de risco; [...].300

Considera-se ainda que as provisões atualmente concedidas permaneceram
descaracterizadas do campo de atenção da política de assistência social, delimitadas pelas
seguranças sociais afiançadas pela Política Nacional de Assistência Social (PNAS) de 2004
enquanto provisão no âmbito da proteção social do SUAS. Além disso, como posto nessas
orientações, são provisões atendidas conforme recursos financeiros e disponibilidade
orçamentária dos CRAS, o que supõe haver um limite de ofertas concedidas e um teto de
recurso destinado para essa finalidade.
Nesse Manual de Orientações é apresentada a previsão do número de cestas de
alimentos por CRAS. Esse número é construído a partir da disponibilidade do contrato atual
de cestas no Almoxarifado Central, do número médio de pessoas por família, segundo Censo
300

SÃO PAULO (Cidade). Lei Orgânica do Município de São Paulo. São Paulo: [s.n.], 1990, p. 69.
Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/educacao/cme/LOM.pdf>. Acesso
em: 30 ago. 2015.
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2010, da atual composição de quantidade de alimentos das cestas e da média de ofertas
concedidas por CRAS, tendo como referência fevereiro-maio de 2012. O Quadro 25
sistematiza o número mensal de cestas de alimentos para cada CRAS.

Quadro 25
Número mensal de cestas básicas por CRAS em 2012
Região

Leste

CRAS
Cidade Tiradentes
Ermelino Matarazzo
Guaianases
Lajeado
Itaim Paulista
Itaquera
Cidade Líder
São Mateus
Iguatemi
São Miguel Paulista
Total

Centro Oeste

Butantã
Lapa
Pinheiros
Sé
Total

Sudeste

Aricanduva
Ipiranga
Jabaquara
Mooca
Penha
Artur Alvim
Vila Mariana
Vila Prudente I
Vila Prudente II
Total

Norte

Casa Verde
Cachoeirinha
Freguesia do Ó
Brasilândia I
Brasilândia II
Brasilândia III
Perus
Anhanguera
Pirituba
Jaraguá
Santana
Vila Maria/Guilherme
Vila Medeiros
Jaçanã
Tremembé
Total

Sul

Campo Limpo
Capão Redondo
Capela do Socorro
Grajaú
Cidade Ademar
M’Boi Mirim
Parelheiros
Santo Amaro
Total

Total de Todas as Regiões

Fonte: PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2012, op. cit.

Número de cestas
40
60
20
10
60
30
40
60
30
44
394
60
44
10
86
200
50
70
50
66
14
14
30
64
44
402
20
44
90
66
10
60
60
60
60
60
30
40
30
30
30
690
40
10
80
54
80
160
80
50
554
2240
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Para cada uma das ofertas concedidas há um campo explicativo de sua finalidade,
modo de concessão, acompanhamento e avaliação, considerando a interlocução com outras
políticas sociais e a oferta concedida dentro de um plano de ação voltado à família atendida. A
atenção ao funeral em São Paulo é uma incumbência da Secretaria Municipal de Serviços,
uma autarquia que cuida da limpeza da cidade, da coleta de lixo e da gestão de cemitérios.
Ao percorrer a história de São Paulo, depara-se com os registros de que os
sepultamentos realizados tinham estreita relação com a classe social do cidadão. Os mais ricos
(pessoas da elite e do clero) eram enterrados dentro das Igrejas Católicas. Aos mais pobres
(mesmo os membros da classe média), a “última morada” encontrava-se em espaços
descobertos, lugares de fronteiras ou ao lado das Igrejas. Outros templos possuíam seus
pequenos cemitérios contíguos, conforme já apontado.
Na cidade de São Paulo, os condenados pela justiça que morriam na forca não podiam
ser enterrados em solo sagrado; diante disso, a saída encontrada pela Igreja foi construir um
cemitério distante da cidade, que recebeu o nome de “Cemitério dos Aflitos”301, tendo seu
primeiro sepultamento ocorrido em 03 de outubro de 1775, quando foi aberto. Neste espaço a
seu aberto eram enterrados os indigentes, os escravos (que não pertenciam à Irmandade do
Rosário) e os condenados à morte.
Hoje na cidade de São Paulo, os indigentes, os desconhecidos e os falecidos não
reclamados são assim qualificados pelo Serviço de Verificação de Óbitos (SVO), órgão
vinculado a Universidade de São Paulo (USP) que cuida dos cadáveres com morte natural e
sem identificação; as mortes violentas e suspeitas são referenciadas junto ao Instituto Médico
Legal (IML). Os familiares têm 72h para reclamar o corpo junto a esses órgãos, após esse
período, segundo norma estadual de 1993, o corpo pode ser enterrado. O Serviço Funerário do
Município de São Paulo (SFMSP) efetua os sepultamentos dos indigentes em valas comuns
em três cemitérios da cidade, são eles: Dom Bosco, Vila Formosa I e Vila Formosa II.
Ocorre que, por não haver o cruzamento de informações entre o Banco de Dados do
SVO e o de pessoas desaparecidas reclamadas em Boletim de Ocorrência (BO), muitas
pessoas identificadas (com “RG”) são enterradas como indigentes sem serem de fato. Em

301

Este cemitério se localizava onde hoje é o bairro da Liberdade em São Paulo. Com a inauguração do
Cemitério da Consolação (primeiro cemitério público municipal), em 1958, foram proibidos os sepultamentos
tanto dentro das Igrejas quanto neste local, que, por ficar abandonado, encontrou-se em ruínas em 1885. Ao
invés de restaurá-lo, o então Bispo da época – D. Lino Deodato Rodrigues de Carvalho – buscou povoar o
entorno do cemitério, com a venda de terrenos e retirada dos restos mortais do lugar. Hoje só permanece neste
local, como memória, a Igreja dos Aflitos, que fora construída em 1779, local onde os mortos recebiam a última
oração antes de serem sepultados.
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reportagem da Folha de São Paulo302, a Promotoria relatou que processará o estado de São
Paulo por enterrar pessoas identificadas em valas comuns. Foram mais de 3.000 enterrados
sem aviso às famílias nos últimos 15 anos.
Na cidade de São Paulo o serviço funerário é municipal.303 Trata-se de uma autarquia
que cuida dos procedimentos referentes ao óbito, administra e fiscaliza os cemitérios, presta
serviços auxiliares e administrativos junto ao Cartório de Registro Civil. O translado do corpo
(inclusive para outros municípios) também é uma das atribuições desse serviço, o qual é
realizado pelo carro do serviço funerário, também conhecido como “rabecão” em algumas
regiões do país.
Mesmo sendo um serviço municipal há um custo a ser pago pelos familiares ou
responsáveis pelo morto, que cobrem as despesas, taxas e impostos do funeral (que envolvem
o velório, o translado do corpo, o fornecimento de urnas ou caixões mortuários etc.), além dos
serviços extras (ou necessários) como contratação de homenagem, cremação, locação de
terrenos, ossários, exumações e serviços administrativos.
Para os cidadãos que não podem arcar com o ônus do funeral, o Serviço Funerário do
Município de São Paulo dispõe de funerais gratuitos. Por meio da Lei nº 11.083/91 é
concedido gratuidade do sepultamento, dos meios e procedimentos a ele necessários, não
sendo exigido apresentar atestado de pobreza, bastando apenas declarar esta condição.304
No entanto, recorrer ao direito da gratuidade do sepultamento na cidade de São Paulo
parece gerar certo constrangimento a família e/ou amigos do indivíduo morto ou ainda ser
algo que se utiliza “em último caso” em virtude da oferta de bens e serviços ser inferior
àquela fornecida quando se paga pelo sepultamento. No caso da gratuidade, o caixão é
simples, não há flores, nem velório e a permanência do corpo para despedida é de 15 minutos.

302

Cf. TUROLLO JR, Reynaldo; PAGNAN, Rogério. Ministério Público de São Paulo vai pedir exumação de
‘indigentes com RG’. Folha de S. Paulo, São Paulo, 23 abr. 2014. Cotidiano. Disponível em:
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/162578-ministerio-publico-de-sp-vai-pedir-exumacao-deindigentes-com-rg.shtml>. Acesso em: 23 abr. 2014.
303
Por meio da Lei nº 69, de 02 de abril de 1876, firmou-se contrato entre a Santa Casa de Misericórdia e a
Assembleia Provincial, criando o Serviço Funerário Municipal. Somente em 1958 é que esse órgão tornou-se
uma autarquia, assegurada pela Lei nº 5.562.
304
Além dessa legislação, também poderá usufruir da dispensa de pagamento de taxas, emolumentos e tarifas a
família de pessoa que tiver doado algum órgão para fins de transplante médico. Para tanto, na contratação do
funeral, a família deverá apresentar o comprovante de doação de órgãos do falecido, bem como da imediata
comunicação do óbito à instituição médica habilitada a realizar o transplante, conforme Lei nº 11.479/94,
regulamentada pelo Decreto nº 35.198/95.
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Essa realidade foi captada pelo trabalho de Ladeira ao identificar a violação de direitos
vivenciada pelas famílias em luto, sobretudo as marcadas pela situação de pobreza.305 “As
cerimônias de gratuidade contam com infraestrutura precária para acolhimento. Na capela
não há bebedouro [...]; os banheiros não possuem papel higiênico, sabonete, nem toalha [...],
além de terem condições de higiene precárias.”306 Essa narrativa reforça a compreensão de
que a atenção voltada ao pobre (e não ao cidadão) é sempre de baixa qualidade e inferior a
quando se paga pelo serviço, o que permite compreender a resistência de muitas famílias em
recorrer a esse benefício, uma vez que esse não preserva a dignidade do morto e nem da
família enlutada. Assim, em razão da má qualidade dos serviços prestados, da frieza e da
insensibilidade dos agentes funerários, ante a esse momento de dor e sofrimento, as famílias
se desdobram para angariar os recursos necessários que permitam um sepultamento
minimamente respeitável como uma forma de preservar sua “honra” e a memória do morto.
Essa situação demonstra como as relações de mercado se sobressaem às necessidades
humanas e sociais. Ou seja, tem o melhor serviço quem paga por ele, o que faz com que as
diferenças sociais e econômicas exploradas pelo sistema capitalista não cessem nem mesmo
no momento da morte. Isso se agrava ao reconhecer a omissão e negligência do Estado que se
rende às normas e regras do mercado oferecendo às famílias um benefício inferior ao que se
adquire pela relação de consumo. Ou ainda, como exposto na pesquisa de Ladeira, ao
perceber que as relações políticas podem render alguns privilégios, como, por exemplo, a
escolha do local onde o indivíduo será enterrado. Essas identificações evidenciam os desafios
de se construir – e efetivar – um sistema de proteção social que reconheça o direito na
perspectiva de cidadania e não de consumidor.
Já em relação ao auxílio-natalidade, este, ao que parece, é atendido pela rede
socioassistencial, pois não há sua concessão direta junto a Secretaria Municipal de Assistência
e Desenvolvimento Social (SMADS). Há alguns registros, ainda não catalogados, de atenções
e concessões por entidades, ainda que dispersas, ocasionais e aleatórias.
No Plano Municipal de Assistência Social (PMAS) da cidade de São Paulo
apresentado para a Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS) o município declarou que
concede BE para situação de vulnerabilidade temporária e calamidade pública, mas não
oferece os auxílios natalidade e funeral. O Quadro 26 sistematiza o orçamento para essas
modalidades segundo o PMAS de 2014 e 2015.
305

LADEIRA. Thatiane Coghi. A decadência do espaço social e subjetivo da dor: Um estudo sobre o luto de
morte com famílias do Lajeado – São Paulo – SP. Dissertação (Mestrado em Serviço Social) – Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), São Paulo, 2010.
306
Ibid., p. 88.
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Quadro 26
Orçamento do BE no PMAS apresentado a SEDS em 2014 e 2015
Modalidade de BE
2014 (R$)
2015 (R$)
Calamidade Pública
5.159.990,47
8.256.048,20
Vulnerabilidade Temporária
1.386.000,00
1.000.000,00
Auxílio Natalidade
0,00
0,00
Auxílio Funeral
0,00
0,00
Total de BE por ano
6.545.990,47
9.256.048,20
Fonte: Informações extraídas dos Planos Municipais de Assistência Social (2014 e
2015) obtidas junto à Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo
via Lei de Acesso à Informação.

Houve, portanto, um acréscimo de valor referente à ocorrência de calamidade pública
e uma queda de investimento quanto às situações de vulnerabilidade temporária. Essa queda
pode ter impactado no apoio à demanda existente, tomando por base o porte populacional de
uma metrópole.
O detalhamento das modalidades de BE concedidas e financiadas (vulnerabilidade
temporária e calamidade pública) está sistematizado no Quadro 27.

Quadro 27
BE para vulnerabilidade temporária e calamidade pública no PMAS 2015
Questões do PMAS
Existe regulamentação
Tipo de legislação
Critérios usados para concessão do
benefício
Forma de concessão do benefício
Média Semestral de beneficiários
Média semestral de benefícios
concedidos
Quais benefícios são concedidos

Vulnerabilidade Temporária
Sim
Portaria nº 44/2009
-- Renda per capita de até ½ salário
mínimo
-- Situação de contingência social
Auxílio material
20.003
20.003

Calamidade Pública
Sim
Portaria nº 43/2011
-- Situação de calamidade pública

Auxílio financeiro e auxílio
material
6.500
15.000

Cesta básica, documentação, fotografia
e pagamento de taxas de água, luz e gás

Cesta básica, distribuição de
cobertores, roupas, produtos de
limpeza e higiene
Local de concessão do benefício
CRAS
Órgão gestor da assistência social
Recursos do FMAS
R$ 1.000.000,00
R$ 8.256.048,20
Fonte: Informações extraídas dos Planos Municipais de Assistência Social (2014 e 2015) obtidas junto à Secretaria de
Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo via Lei de Acesso à Informação.

No PMAS/2015 é possível ainda identificar a quantidade de BE para vulnerabilidade
temporária que foi fornecida por cada CRAS.
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Quadro 28
BE na modalidade de vulnerabilidade temporária no PMAS 2015
CRAS
Usuários que recebem BE
Vila Medeiros
228
Mooca
200
Guaianases
192
Lajeado
344
Campo Limpo
208
Casa Verde
276
Pinheiros
408
Capão Redondo
84
Cachoeirinha
760
Ipiranga
568
Grajaú
492
Capela do Socorro
624
M’ Boi Mirim
252
Butantã
1.080
São Miguel
48
Vila Mariana
308
Vila Prudente
540
Vila Maria
1.320
Vila São Mateus
864
Brasilândia II
34
Iguatemi
960
Penha
576
Jaraguá
388
Artur Alvim
240
Pirituba
344
Vila Curuçá
408
Brasilândia III
568
Vila Prudente II
720
Jaçanã
576
Tremembé
720
Santo Amaro
720
Jabaquara
540
Cidade Ademar
804
Itaim Paulista
864
Brasilândia I
828
Sé
192
Ermelino Matarazzo
556
Freguesia do Ó
1.136
Marsilac
20
Lapa
10
Total de BE
20.040
Fonte: Informações extraídas dos Planos Municipais de Assistência Social (2015)
obtidas junto à Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo via Lei
de Acesso à Informação.

No PMAS não está especificado como se dá a divisão de benefícios por CRAS. Em
contato com a SMADS e o Observatório Social307, a fim de aprofundar esses números,
algumas informações importantes foram publicizadas, ainda que outras não tenham sido
respondidas. Em relação ao montante de ofertas concedidas, tive acesso a uma planilha

307

Informações mais detalhadas sobre o BE, como número de atendimentos por CRAS, por tipo de benefício,
valores e procedimentos dessa atenção, não constam no PLAS 2014-2017 nem no site da prefeitura e não foram
identificadas em nenhum canal de informação. Assim, foi solicitado ao Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)
da Prefeitura de SP, via lei de acesso à informação (Lei Federal nº 12.527/11), tais informações.
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referente ao ano de 2014 sobre a concessão de BE por cada CRAS durante todo o ano; a
síntese desses dados é observada no Quadro 29.

Quadro 29
Quantidade total de BE concedido em 2014
entre todos os CRAS em São Paulo
BE
Quantidade
Alimentação
16.794
Alimentação para Viagem
126
Transporte Urbano
533
Pagamento de Contas
503
Foto/Fotocópia
285
Pequeno reparo/moradia
133
2ª via de documentos
627
Instrumento de Trabalho
188
Passagem intermunicipal/estadual
286
Outros
7
TOTAL BE
19.482
Fonte: Informações obtidas junto ao Observatório Social da PMSP. Cf.
Dados de Execução, 2014. Elaboração: COPS/CMA/out-2015.

Na cidade de São Paulo a maior atenção em BE concentra-se na oferta de alimentação,
o que representa mais de 86% das ofertas durante o ano de 2014. Das sete ofertas concedidas
na categoria de “Outros”, duas referem-se a colchões para frentes frias ofertadas pelo CRAS
Aricanduva, e cinco não foram especificadas, mas foram concedidas no CRAS Marsilac. O
Gráfico 11 ilustra essa realidade.

Gráfico 11
Quantidade de BE concedido em 2014 em SP (%)
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Fonte: Informações obtidas junto ao Observatório Social da PMSP. Cf.
Dados de Execução, 2014. Elaboração: COPS/CMA/out-2015.

A quantidade de BE para alimentação, materializado por meio da cesta básica, é
concedida aos CRAS conforme a demanda apresentada. Essa informação não se encontra
descrita em nenhum documento e foi objeto de investigação junto a SMADS/Observatório
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Social, a qual fez essa afirmação de que o processo de escolha e composição das cestas se dá
via processo de licitação. Quanto aos demais benefícios, a informação concedida foi para
“Verificar na Norma Técnica dos Serviços Socioassistenciais – Instrumentais”.
Esse documento de 2012 tem o intuito “[...] de estabelecer padrão técnico para a
execução dos serviços socioassistenciais, trazendo um conjunto de normatizações em
consonância ao que preceitua a PNAS e a NOB-SUAS.”308 Nele, a concessão do BE está
atrelada à inserção da família no PAIF (em ações de atendimento ou acompanhamento social)
ou em serviço da rede socioassistencial. O BE compõe as seguranças de sobrevivência a
riscos circunstanciais executadas pelos CRAS, sendo a concessão do BE reconhecida como
uma das atribuições dos Centros de Referência.
É expressivo observar que mais de 86% das ofertas concentram-se na alimentação.
Primeiro porque este é um campo da Segurança Alimentar e Nutricional, havendo inclusive
legislações que preveem um conjunto de ações nessa área, conforme já foi narrado neste
trabalho. Em segundo lugar, porque a oferta de alimento pode ser uma estratégia para o
Estado atender o indivíduo sem responder de fato pela demanda que ele apresenta, uma vez
que, por vezes, são demandas complexas e a concessão de uma cesta básica pode ser um
artifício para o órgão público camuflar sua omissão e negligência.
Não é apenas na cidade de São Paulo que a cesta básica ocupa lugar expressivo.
Quando se observa os dados nacionais, como os do Censo SUAS ou do Relatório sobre o
Levantamento Nacional de Benefícios Eventuais, conforme já apontado, ela também aparece
em destaque, algo que pode ter um comportamento similar à realidade paulistana: ser um
lenitivo às demandas complexas que exigem ações mais profundas por parte do poder público.
Quando se analisa cada um dos CRAS no município de São Paulo, a alimentação é o
BE mais concedido. Em 2014 todos os CRAS ofereceram a alimentação, exceto Campo
Limpo, Capão Redondo e Jardim Ângela, que não concederam nenhum BE para alimentação
ou qualquer outra modalidade de atenção. Essa identificação é muito inquietante, uma vez que
são distritos com altos índices de vulnerabilidade social, cujos cidadãos supostamente podem
ter vivido situações esporádicas ao longo do ano que requeriam suporte e apoio por parte do
poder público.309

308

PREFEITURA DE SÃO PAULO; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Norma Técnica dos Serviços Socioassistenciais – Proteção Social Básica.
São Paulo: [s.n.], 2012. p. 7.
309
Há atualmente na cidade de São Paulo 51 CRAS, conforme informações fornecidas pela
SMADS/Observatório Social em 2015. Essas informações são referenciadas ao longo desta pesquisa para
mostrar a realidade do município ante a provisão de BE.
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A Zona Norte, composta por 15 CRAS, é a região onde mais se concedeu cesta básica,
36%, seguida pela Zona Lesta, com 17 CRAS e 33%, depois a Zona Sul, com 15 CRAS e
25% de cestas concedidas, a Zona Oeste, 3 CRAS e 4%, e o Centro, com 1 CRAS e 2% do
total de cestas básicas fornecidas. O CRAS da Freguesia do Ó foi onde mais se concedeu
cesta básica em 2014: foram 900 ao longo do ano.
O Gráfico 12 representa esse cenário exposto.

Gráfico 12
Percentual de BE alimentação por região em São Paulo (2014)
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Fonte: Informações obtidas junto ao Observatório Social da PMSP. Cf.
Dados de Execução, 2014. Elaboração: COPS/CMA/out-2015.

A realidade detalhada de cada um dos CRAS sobre a concessão do BE para
alimentação pode ser observada no Quadro 30.
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Quadro 30
Quantidade de BE para alimentação em cada um dos CRAS em São Paulo (2014)
Região

CRAS
Jaçanã
Tremembé
Santana
Vila Maria/Vila Guilherme
Vila Medeiros
Casa Verde
Cachoeirinha
Norte
Brasilândia I
Brasilândia II
Brasilândia III
Freguesia do Ó
Anhanguera
Peus
Jaraguá
Pirituba
Total
Aricanduva/Formosa
Mooca
Artur Alvim
Penha
Vila Prudente I
Vila Prudente II
Cidade Tiradentes
Leste
Ermelino Matarazzo
Guaianases
Lajeado
Itaim Paulista
Cidade Líder
Itaquera
Iguatemi
São Mateus
MP
Vila Curuçá
Total
Ipiranga
Jabaquara
Vila Mariana
Campo Limpo
Capão Redondo
Vila Andrade
Capela do Socorro
Sul
Grajaú
Cidade Ademar
Jardim Ângela
M’ Boi Mirim
Marsilac
Parelheiros
Pedreira
Santo Amaro
Total
Butantã
Oeste
Lapa
Pinheiros
Total
Sé
Centro
Total
Total de BE para alimentação em 2014 (todas as regiões)

Fonte: Informações obtidas junto ao Observatório Social da PMSP. Cf.
Dados de Execução, 2014. Elaboração: COPS/CMA/out-2015.

Número de cestas
148
205
142
280
171
144
181
670
209
488
900
660
480
660
720
6.058
587
314
85
88
640
440
326
480
171
244
208
308
560
359
480
246
87
5.623
403
600
165
0
0
1
38
610
519
0
468
249
285
418
383
4.139
228
299
107
634
340
340
16.794
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O destaque para o BE em alimentação deve-se ao fato de ser a oferta mais expressiva.
Todas as demais provisões asseguradas pelo município como BE da assistência social
somaram juntas 14% durante o ano de 2014.
Em 2013 foi instituída pela SMADS a Ordem Interna nº 01, a qual trouxe orientações
na concessão do BE conforme as recomendações do Tribunal de Contas do Município de São
Paulo, mantendo na prática as mesmas provisões já existentes e sem o reconhecimento trazido
pela LOAS do auxílio-natalidade e auxílio-funeral como provisões voltadas às famílias em
virtude dessas vivências. Ou seja, a cidade de São Paulo permanece negando um legítimo
direito assegurado e concedendo atenções que, a rigor, não são de sua responsabilidade.
Além disso, em todo material consultado e analisado não se identificou referências do
município ao estado paulista quanto à cooperação na garantia desse direito, conforme
preveem as legislações que referenciam o BE. Esse reconhecimento exemplifica a relação
desequilibrada entre os entes federados na gestão pública e mostra a necessidade de revisão
do Pacto Federativo no âmbito da política de assistência social e, em específico, no caso do
benefício eventual.
Na prática, a cidade de São Paulo tem respondido sozinha pela atenção ao BE. Inexiste
uma relação de cooperação na provisão desse campo de proteção social, o que evidencia a
omissão e negligência do estado paulista em afiançar um direito social legitimamente
reconhecido.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O recorte analítico desta pesquisa buscou trazer uma contribuição sobre a temática do
benefício eventual (BE) no campo da proteção social distributiva. As considerações finais que
encerram este trabalho não encerram esta análise, ao contrário, existe a compreensão de que
tantas outras pesquisas podem destacar outros elementos não identificados ou ainda ampliar o
exame acerca do que foi aqui analisado.
Aliás, a ampliação desse debate, junto à academia e aos espaços profissionais, é algo
já defendido em minha Dissertação de Mestrado realizada em 2010 e permanece sendo um
desafio importante a ser concretizado.
Tenho participado de alguns eventos em âmbito municipal realizando esse debate
junto aos gestores e executores da política de assistência social e considero como algo
importante a sua publicização, dado o volume de pessoas interessados nesse assunto e da
ampliação e socialização de conhecimento em face das diversas dúvidas e dificuldades
existentes acerca do BE, a fim de assegurá-lo de fato no campo do direito e conforme sua
finalidade.
Ao findar este trabalho o sentimento de dever cumprido se mistura à sensação de que
eu poderia ter feito mais e que as análises apresentadas poderiam ser mais ampliadas. No
entanto, o compromisso assumido chega ao fim e se faz necessária sua finalização, destacando
o aprendizado e a contribuição que esta pesquisa, fruto de quatro anos de dedicação, deixa
neste momento.
É perverso reconhecer, de início, que permanece a negação do direito no trato ao BE,
sobretudo considerando-o parte do campo de proteção social no âmbito do SUAS,
negligenciando o apoio necessário ante as adversidades que acometem o cotidiano dos
cidadãos brasileiros.
Essa assertiva foi identificada ao consultar os dados de realidade a partir de pesquisas
já realizadas, do banco de dados do Censo SUAS, da análise empírica em São Paulo e das
consultas aos órgãos gestores e consultivos no acesso às informações não publicizadas. Somase à análise teórica, que buscou subsidiar conceitualmente a pesquisa, o exame das legislações
referentes ou que tangenciam o objeto e a investigação documental nos arquivos e
documentos que auxiliaram na construção de memória, enquanto parte deste estudo.
Nessa trajetória, os elementos que compuseram esta pesquisa auxiliaram na
compreensão desse benefício no campo conceitual e empírico, reconhecendo a necessidade de
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que as garantias e seguranças sociais afiançadas pela política de assistência social sejam
amplamente analisadas e incorporadas junto à gestão pública.
No caso do BE, a aproximação aos aspectos conceituais, buscando investigar sua
natureza, qualificação, modalidades de oferta e as condições que o caracterizam, mostrou os
limites e desafios desse campo de atenção, embora se reconheça alguns avanços efetivados até
o momento.
O caráter do benefício com tempo definido e circunstâncias específicas não retira a
obrigatoriedade estatal de assegurá-lo. Reitero que eventual deve ser a ocorrência do fato e
não a resposta do Estado.
A investigação quanto a gestão, regulamentação e financiamento do BE mostrou a
realidade desse benefício em todo país. É emblemático identificar a omissão e a negligência
estatal ao considerar um campo de atenção compreendido e executado na contramão do
direito reconhecido. Em outros termos, ter um direito legalmente assegurado não é suficiente
para torná-lo alcançável. Em relação ao BE, temos um dever público-estatal que ainda não se
efetivou plenamente, fato que os números apresentados ao longo deste estudo confirmaram.
Em grande parte, os munícipios têm ficado com o maior ônus na garantia ao BE, isso
ao identificar que ainda há estados da federação que não o assumiram enquanto um dever
público-estatal. Assim, quando há esse benefício em âmbito municipal, trata-se de uma
responsabilidade restrita em âmbito local. Isso é o que ocorre em São Paulo; a capital paulista
não conta com o apoio estadual na provisão desse direito, aliás, o estado paulista não assumiu
até hoje nenhum compromisso junto aos 645 municípios quanto a gestão, regulamentação e
financiamento do BE, segundo os Censos SUAS analisados.
No entanto, a identificação dos decretos de 2010 (nº 55.334, de 11 de janeiro; nº
55.370, de 27 de janeiro; e nº 55.432, de 12 de fevereiro) que regulam modalidades do BE,
contando inclusive com orçamento da assistência social em sua provisão, apontou a sua
presença. Ao que parece, não ter regulamentação para BE no estado de São Paulo refere-se
tão somente à denominação benefício eventual, uma vez que não se pode afirmar que não haja
sua presença na gestão estadual.
Essa descoberta mostrou a distância do monitoramento do Censo SUAS em relação à
realidade existente de modo a não conseguir captá-la de fato. Parece haver uma desproporção
nas emissões de dispositivos e da gestão da política da instância federal com a local.
O município de São Paulo, por sua vez, tem uma atenção bastante truncada dessas
provisões, não reconhecendo os auxílios natalidade e funeral no campo da assistência social;
no caso das calamidades públicas e vulnerabilidades temporárias, permanece concedendo
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benefícios que, a rigor, não são da alçada dessa área, com critérios excludentes e limitações de
acesso. Essas considerações indicam a inexistência de cooperação entre esses entes no trato
desse benefício.
Nesse sentido, é possível considerar a fragilidade do nosso federalismo dentro de um
sistema que garantiu direitos, mas não superou antigas práticas, mesmo com a Constituição
Federal de 1998. Essas práticas comprometem um estado democrático e a relação republicana
em cumprir os preceitos legais.
A aproximação do debate a partir da análise empírica permitiu observar ainda a
relação de cooperação inexistente entre a cidade e o estado de São Paulo, algo que precisaria
ser repensado, revisando, inclusive, o próprio Pacto Federativo atualmente em vigência, ao
estabelecer que os estados federados precisam de funções mais claras, concretas e definidas,
principalmente em relação a gestão e execução das políticas sociais. Considera-se ainda a
existência de sobrecarga de atribuições delegadas aos municípios, num processo de
“prefeiturização”, sem, muitas vezes, contar com o apoio, suporte e estrutura necessários para
sua execução. Ou seja, o lócus da política de assistência social é mais centrado nos municípios
e na União. Os estados federados precisam se reposicionar quanto ao seu papel nessa área e
não ficar à “sombra” dos demais entes.
Ainda é possível reconhecer a ingerência privada junto à gestão pública, considerada
um dos empecilhos para reconhecer o BE na perspectiva do direito, uma vez que tal
reconhecimento seria capaz de suscitar maior transparência e controle social da gestão
pública, algo que supostamente poderia contrariar as intenções e os interesses de agentes e
gestores descompromissados com os direitos sociais, cuja política do favor, as relações
clientelistas e/ou de compadrio e o exercício do primeiro-damismo são grandes exemplos.
Sem transparência e regulamentação é possível imprimir um caráter pessoal à atenção
dispensada, aplicando-a como política de governo e não política de Estado.
Além disso, o orçamento da assistência social em vigência não corresponde às
necessidades da política de assistência social. A própria linguagem usada no SUAS não é a
mesma da utilizada nas ferramentas orçamentárias. Enquanto o Sistema Único referencia suas
atenções entre proteção social básica e proteção social especial de média e alta complexidade,
o orçamento descritivo não faz essa referência e permanece dividindo as demandas por
segmentos dentro de suas funções programáticas.
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Quanto a isso Sposati310 critica o paradoxo existente no campo orçamentário junto à
política de assistência social que, por um lado, possui uma estrutura de gestão e organização
legalmente reconhecida, inclusive com nomenclaturas e serviços padronizados, mas, por
outro, mantém, via Ministério do Planejamento, dispositivos orçamentários anteriores à
CF/88, quando a assistência social era especificada como uma função de governo.
Também merece destaque o fato de que, ao garantir um campo de proteção social na
perspectiva do direito, isso não deve se comportar como um mecanismo de compensação do
mercado. Ao contrário do que a realidade mostrou, no caso do BE, trata-se de uma atenção
compreendida no âmbito da universalidade, que não deve se apoiar em critérios de
seletividade como tende a se comportar a política de assistência social. Defende-se que o fato
por si só já seja suficiente para gerar a atenção estatal necessária. Essa consideração precisa
ser largamente compreendida tanto por quem gerencia quanto por quem executa a política
pública, sobretudo ante a resistência e o impacto que isso gera.
São, portanto, ofertas compreendidas dentro de um campo de proteção social integrado
e articulado, com destaque para a relação entre serviços e benefícios. Aliás, defende-se uma
ampliação da rede de serviços público-estatais da política de assistência social, por consideralos instrumentos continuados de proteção social. Ao tomar a cidade de São Paulo como
exemplo, observa-se essa necessidade, principalmente ao considerar o número ínfimo de
CRAS e CREAS diante da demanda existente, além da prevalência do município pelo
conveniamento de serviços socioassistenciais ao invés da execução direta do poder público,
tendo o SASF como o exemplo mais concreto dessa afirmação. Essa realidade está mais
próxima de uma política que gera desproteção social.
Além disso, a proteção social da assistência social não se limita à concessão de
benefícios, principalmente no formato de transferência de renda, porém essa compreensão
parece prevalecer. É comum na fala de gestores públicos, junto aos meios de comunicação,
resumir a política de assistência social – ou política social – como sendo o “Bolsa Família”.
Essa limitação parece também existir em São Paulo (cidade e estado). É possível observar no
próprio site da prefeitura e do estado paulista, a ausência do BE no campo de benefícios
executados pela assistência social. No entanto, é explicita, neste exemplo, a concessão de
benefícios como transferências de renda e a prevalência do Estado por essa forma de atenção.
A grande incidência de cesta básica junto à assistência social na categoria BE mostrou
a necessidade de se rever essa oferta. O modo continuado que ela vem sendo concedida não se
310
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caracteriza como um benefício eventual. É possível, como analisado ao longo do trabalho, que
isso se dê em razão da incapacidade do Estado de dar respostas mais consistentes, ainda mais
ao identificarmos o reconhecimento legal da alimentação na perspectiva do direito.
Há a compreensão de que as iniciativas e normatizações legais referenciadas ao longo
desta pesquisa e descritas até aqui foram importantes no processo e pressão para o
reconhecimento do BE, mas, ao que parece, ainda não foram suficientes para que ele fosse
realmente reconhecido no conjunto dos municípios e estados brasileiros. O fato de ser um
benefício eventual não retira a obrigatoriedade de ser e estar devidamente articulado com os
serviços socioassistenciais, com outras políticas públicas e ser operacionalizado a partir dos
princípios e diretrizes do SUAS, contando com planejamento, orçamento, organização etc. Tal
perspectiva normatizadora parece colocar-se em contraponto a um benefício executado
historicamente de forma fragmentada e dissociado dos princípios de uma política de proteção
social distributiva.
De modo específico, essas orientações que vêm sendo construídas no âmbito do SUAS
buscam materializar o princípio da certeza na oferta do BE e caminhar na construção de um
sistema de proteção social pautado no direito.
Essas considerações devem compor arenas de debates, serem reconhecidas,
publicizadas e propulsoras no processo das mudanças necessárias que garantam os direitos
sociais devidos aos cidadãos. Esses não são benesses, nem dádivas de uma mente iluminada
ou de uma gestão benfeitora, são, sim, parte das seguranças sociais que garante dignidade aos
indivíduos em face das adversidades da vida que podem ocorrer com qualquer cidadão.
Por fim, que os desafios existentes sejam superados, que os avanços identificados se
mantenham e que os limites não desviem os princípios e diretrizes da política de assistência
social no âmbito do SUAS. De modo específico, que o BE se concretize de fato como parte do
campo de proteção social distributiva na perspectiva do direito, da certeza e presteza do
acesso distante do cenário atual que esta pesquisa buscou mostrar.
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ANEXOS
LEGISLAÇÕES ESTADUAIS SOBRE O BENEFÍCIO EVENTUAL

ANEXO 1
LEGISLAÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ
Decreto nº 5.522 de 05/12/2011
Regulamenta os procedimentos para a concessão, fiscalização e supervisão, dos benefícios
eventuais no Estado do Amapá.
O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art.
119, inciso XXV, da Constituição do Estado do Amapá, tendo em vista o contido no Ofício nº
2.153/2011-Gab/Sims, e
Considerando a Lei nº 12.435, de 06 de julho de 2011, que alterou a redação do art. 22, § 1º,
da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência
Social;
Considerando a necessidade de regulamentar os procedimentos de concessão dos Benefícios
Eventuais no âmbito do Estado do Amapá;
Considerando, ainda, que a Resolução nº 012/2011 do Conselho Estadual de Assistência
Social - CEAS que estabelece critérios orientadores para a Regulamentação da Provisão de
Benefícios Eventuais no âmbito da Política Pública de Assistência Social no Estado do
Amapá,
Resolve:
Art. 1º O Benefício Eventual é um modalidade de provisão de Proteção Social Básica de
caráter suplementar e temporário que integra organicamente as garantias do Sistema Único de
Assistência Social - SUAS, com fundamentação nos princípios de Cidadania nos Direitos
Sociais e humanos.
Art. 2º Os Benefícios Eventuais destinam-se aos cidadãos/cidadãs e às famílias com
impossibilidade de arcar por conta própria com o enfrentamento de contingências sociais, cuja
ocorrência provoca riscos e fragiliza a manutenção do individuo, a unidade da família e a
sobrevivência de seus membros.
Parágrafo único. Destina-se a atender também, situações identificadas como de emergência,
calamidade pública decorrente de risco ambiental e climático ou outras situações adversas
mediante laudo competente e/ou solicitação da Defesa Civil.
Art. 3º São considerados Benefícios Eventuais os que se destinam ao atendimento de
necessidades advindas de situações de vulnerabilidade temporária, com prioridade para a
criança, a família, a pessoa idosa, a pessoa com deficiência, a gestante e a nutriz, sendo:
I - Auxílio Funeral:
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a) atendimento funerário à família que possuir uma renda per capta de até 1/4 do salário
mínimo, com encaminhamento à funerária que presta serviço à Secretaria de Estado da
Inclusão e Mobilização Social - SIMS;
b) traslado do corpo do(a) usuário(a) que encaminhado(a) pelo SUS/AP a outro Estado para
Tratamento Fora de Domicílio - TFD, vindo a óbito, observados os procedimentos técnicos
quanto à conservação do corpo, necessários ao traslado aéreo sob a responsabilidade do
Estado;
c) nos casos de óbito de pacientes que foram encaminhados pelas Secretarias Municipais de
Saúde de outros municípios para tratamento em Macapá, o traslado será de competência de
Município de origem.
II - Passagem Intermunicipal:
a) constitui-se pela concessão de passagem rodoviária às pessoas em retorna para o Município
de origem, com necessidades prementes como: tratamento de doença, condicionado a
comprovação pele Sistema de Saúde, questões de garantia de direitos, cidadania e justiça
encaminhada pela Rede de Serviços às Secretarias Municipais de Assistência Social ou órgão
congênere.
III - Passagem Fluvial Interestadual/Intermunicipal:
a) constitui-se pela concessão de passagem fluvial interestadual à pessoa em situação de
migração, sem residência fixa, sem referência familiar, em situação de rua e mendicância e/ou
outras situações de necessidades prementes como: situação de violação de direitos humanos
ou vulnerabilidade social;
b) constitui-se pela concessão de passagem fluvial intermunicipal à pessoa em retorno para o
Município de origem, com necessidades prementes como: tratamento de doença,
condicionado a comprovação pelo Sistema de Saúde; questões de garantia de direitos,
cidadania e justiça, encaminhada pela Rede de Serviços às Secretarias Municipais de
Assistência Social ou órgão congênere.
IV - Auxílio Alimentação:
a) consiste na concessão de cesta básica prioritariamente à família que possuir renda per capta
de até 1/4 do salários mínimo, com maior numero de membros ou que em sua composição
pessoas idosas, crianças, gestantes, pessoa com deficiência, nutriz, assim como em caso de
calamidade pública, decorrentes de risco ambiental e climático.
V - Auxílio Natalidade:
a) consiste na concessão de enxoval para recém-nascido, incluindo itens de vestuário,
utensílios para higiene, observados a qualidade que guarita a dignidade e o respeito à família
beneficiária, bom como exigir a composição da realização de pré-natal.
VI - Hospedagem:
a) consiste em abrigar temporariamente, no prazo de 03 (três) dias, prorrogáveis pelo mesmo
período, caso necessário, para migrantes em trânsito que se encontre em situação de rua, sem
referência familiar, e cuidados especiais ou que não tenha condição de trabalho para suprir a
necessidade básica de moradia provisória.
VII - Aluguel Social:
a) consiste em benefício assistencial para atender necessidades advindas da destruição total ou
parcial do imóvel residencial do beneficiário, decorrente de calamidade pública ou remoções
de pessoas residentes em áreas de risco.
(Inciso acrescentado pelo Decreto Nº 6342 DE 08/11/2013):
VIII - Auxílio Habitação:
a) consiste na concessão de material de construção para famílias, com prioridade para aquelas
que possuem crianças, pessoas idosas, pessoas com deficiência, em situação de
desabrigamento temporário ou na dependência de terceiros, além de situação que coloquem
em risco a saúde ou a própria vida.
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(Inciso acrescentado pelo Decreto Nº 6342 DE 08/11/2013):
IX - Auxílio Rede;
a) consiste na concessão às famílias em situação de vulnerabilidade social, de rede, lençol,
mosquiteiro e colchão em caráter emergencial, com prioridade para aqueles que possuem
crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiências.
§ 1º O Aluguel Social poderá ser concedido à família afetada por um período de 12 (doze)
meses, podendo ser prorrogado por igual período, desde que haja comprovação da real
necessidade do seu pagamento.
§ 2º O Pagamento do Aluguel Social ocorrerá exclusivamente por meio de rede bancária, com
fornecimento de número de conta ao locatário do imóvel, devendo este fornecer conta
corrente para depósito do valor do aluguel.
§ 3º A Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social concederá, supervisionará e
coordenará o procedimento para o pagamento do Aluguel Social.
§ 4º O cadastramento e o pagamento do Aluguel Social poderão ser realizados em parceria
com os Municípios afetados, devendo o ente municipal apresentar demanda consubstanciada
com os dados familiar regiões atingidas e acompanhar mensalmente as condições sociais das
famílias beneficiárias, por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do
Município.
§ 5º O valor do Aluguel Social será de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).
§ 6º O Aluguel Social será pago somente para o núcleo familiar atingido, sendo vedada a
constituição de duplicidade familiar para fins de acumulação de dois ou mais benefícios.
§ 7º O Aluguel Social será cancelado quando for realizada a entrega das unidades
habitacionais dos beneficiários, quando as famílias beneficiárias forem indenizadas e/ou
comprovada a alteração da situação de vulnerabilidade social do beneficiário.
Art. 4º O alcance dos referidos benefícios, a ser estabelecidos também por legislação
municipal é destinado à família e terá preferencialmente, entre suas condições:
I - atenção necessária à mãe e ao nascituro;
II - apoio à pessoa em situação de migração;
III - apoio à família em situação de pobreza e vulnerabilidade social ocasionado por
calamidade pública decorrentes de risco ambiental e climático;
IV - apoio à família em situação de vulnerabilidade social ou em outras situações que a
Secretaria Municipal de Assistência Social considerar pertinente.
Art. 5º O critério de renda mensal per capta familiar para acesso aos benefícios eventuais
ficará estabelecido conforme o art. 22, da Lei nº 8.742/1993, fixado em valor igual ou inferior
a 1/4 do salário mínimo, conforme recomendado pela Resolução nº 212, de 19 de outubro de
2006, do Conselho Nacional de Assistência Social.
Art. 6º Ao Estado e aos Municípios compete:
I - a coordenação geral, a operacionalização, o acompanhamento, a avaliação da prestação dos
Benefícios Eventuais, bem como seu financiamento;
II - a realização de estudos da realidade e o monitoramento da demanda para constante
ampliação da concessão dos Benefícios Eventuais; e
III - expedir as instruções e instituir instrumentais técnicos necessários à operacionalização
dos Benefícios Eventuais, devendo ser garantido a operacionalização técnica por Assistentes
Sociais.
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Art. 7º Aos Conselhos de Assistência Social compete a fiscalização, avaliação e reformulação,
se necessários, da regulamentação que trata da concessão dos benefícios eventuais,
fornecendo ao Estado e aos Municípios as informações sobre irregularidades.
Art. 8º Ficará definida a participação do Estado do Amapá no co-financiamento dos
Benefícios Eventuais junto aos Municípios a partir de:
I - identificação dos Benefícios Eventuais implementados nos Municípios, verificando se os
mesmos estão em conformidade com as regulamentações específicas;
II - levantamento da situação de vulnerabilidade e risco social e de índices de pobreza nos
Municípios; e
III - discussão junto à CIB/AP e ao Conselho Estadual de Assistência Social.
Art. 9º A Gestão Estadual e as Gestões Municipais de Assistência Social devem promover
ações que viabilizem e garantam a ampla e periódica divulgação dos Benefícios Eventuais e
dos critérios para sua concessão.
Art. 10. A Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social editará normas
complementares para o fiel cumprimento do presente Decreto.
Art. 11. Este Decreto terá efeitos financeiros a partir de 01 de agosto de 2011; exclusivamente
ao benefício eventual de aluguel social.
Art. 12. Este Decreto entra vigor na data de sua publicação.
Macapá, 05 de dezembro de 2011
CARLOS CAMILO GÓES CAPIBERIBE
Governador

Decreto Nº 6342 DE 08/11/2013
Publicado no DOE em 8 nov 2013
Altera o Decreto nº 5.522, de 05 de dezembro de 2011, que regulamenta os procedimentos
para a concessão, fiscalização e supervisão, dos benefícios eventuais no Estado do Amapá.
O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
119, inciso VIII e XXV, da Constituição do Estado do Amapá, tendo em vista o contido no
Ofício nº 2149/2013-GAB/SIMS, e
Considerando a Resolução nº 019/2013, de 31 de outubro de 2013, do Conselho Estadual de
Assistência Social - CEAS que estabelece critérios orientadores para a regulamentação dos
benefícios eventuais no âmbito da Política de Assistência Social no Estado do Amapá e inclui
o auxílio habitação e auxílio rede no rol dos benefícios garantidos,
Decreta:
Art. 1º O Decreto nº 5522 , de 05 de dezembro de 2011, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 3º .....
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I - .....
II - .....
III - .....
IV - .....
V - .....
VI - .....
VII - .....
VIII - Auxílio Habitação:
a) consiste na concessão de material de construção para famílias, com prioridade para aquelas
que possuem crianças, pessoas idosas, pessoas com deficiência, em situação de
desabrigamento temporário ou na dependência de terceiros, além de situação que coloquem
em risco a saúde ou a própria vida.
IX - Auxílio Rede;
a) consiste na concessão às famílias em situação de vulnerabilidade social, de rede, lençol,
mosquiteiro e colchão em caráter emergencial, com prioridade para aqueles que possuem
crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiências."
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Macapá, 08 de novembro de 2013.
CARLOS CAMILO GÓES CAPIBERIBE
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ANEXO 2
LEGISLAÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO
Resolução nº 04, de 10 de julho de 2015.
Altera a Resolução CIB º 05, de 08 de agosto de 2014, que dispõe sobre o Cofinanciamento
Estadual para Benefícios Assistenciais Eventuais nas modalidades natalidade e funeral para
pactuação de critérios e procedimentos para o Exercício 2015.
A COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO
DO MARANHÃO - CIB/MA, de acordo com as competências estabelecidas em seu
Regimento Interno e na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social –
NOB-SUAS, aprovada pela Resolução nº 33, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho
Nacional de Assistência Social - CNAS; e
Considerando a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, Lei Orgânica de Assistência Social LOAS, alterada pela Lei Federal n.º 12.435, de 6 de julho de 2011;
Considerando que a Política Nacional de Assistência Social -PNAS, aprovada pela Resolução
nº 145, de 14 de outubro de 2004, do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS,
dispõe sobre institucionalização da Assistência Social como direito de cidadania, sob
responsabilidade do Estado;
Considerando o disposto na Norma Operacional Básica do SUAS – NOB-SUAS, aprovada
pela Resolução nº 33, de 12 de dezembro de 2012, do CNAS, no seu inciso VI do art. 137 que
dispõe sobre a competência da CIB em "pactuar critérios, estratégias e procedimentos de
repasse de recursos estaduais para o cofinanciamento de Serviços, Programas, Projetos e
Benefícios Socioassistenciais aos municípios";
Considerando o Decreto nº 6.307, de 14 de dezembro de 2007, da Presidência da República,
que dispõe sobre os Benefícios Eventuais de que trata o artigo 22 da Lei nº 8.742, de 7 de
dezembro de 1993;
Considerando, ainda, o Decreto nº 24.127, de 28 de maio de 2008/SEDES, que regulamenta a
transferência de recursos financeiros a serem repassados do Fundo Estadual de Assistência
Social -FEAS para os Fundos Municipais de Assistência Social - FMAS, independentemente
de convênio.
RESOLVE:
Art. 1º. Pactuar critérios e procedimentos de partilha para Cofinanciamento Estadual dos
Benefícios Eventuais, nas modalidades natalidade e funeral.
§ 1º O Benefício Eventual na modalidade natalidade, atenderá preferencialmente necessidades
do nascituro; apoio à mãe nos casos de natimorto ou morte do recém-nascido; ou apoio a
família no caso de morte da mãe.
§ 2º O Benefício Eventual na modalidade funeral, atenderá preferencialmente despesas de
urna funerária, velório e sepultamento; necessidades urgentes da família, advindas da morte
de um de seus provedores ou membros; ou ressarcimento, no caso da ausência do benefício
eventual no momento que se fez necessário.
Art. 2º. O repasse do recurso será destinado aos municípios que atenderem aos seguintes
critérios:
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I- Cumprir o que dispõe o art. 30 da Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 LOAS;
II - Possuir CRAS cadastrado no CADSUAS que esteja em funcionamento e identificado por
meio do último Censo SUAS/CRAS;
III - Ter regulamentado os Benefícios Eventuais nas modalidades natalidade e funeral;
IV - Ter apresentado ao Órgão Gestor Estadual o Plano Municipal de Assistência Social, de
que trata o art. 30 da LOAS e conforme Resolução CIB nº 03, de 14 de fevereiro de 2014.
Parágrafo Único - Os municípios que enviarem solicitação de cofinanciamento para o ano de
2015 até 60 (sessenta) dias da data de publicação desta Resolução estarão aptos ao repasse do
cofinanciamento, desde que atendam aos critérios estabelecidos nesta Resolução, que tenham
enviado documentação completa e estejam adimplentes com a prestação de contas junto ao
FEAS.
Art. 3º. Será destinado a cada município que atenda aos critérios dispostos no art. 2º, o valor
cofinanciado em parcela única e equivalente ao seu porte:
I- Pequeno Porte I e II: R$ 10.000,00;
II- Médio Porte: R$: 13.000,00;
III- Grande Porte: R$: 17.000,00;
IV- Metrópole: R$: 20.000,00.
Parágrafo Único - Os recursos destinados a este cofinanciamento deverão ser utilizados a
título de participação no custeio dos Benefícios Eventuais, nas modalidades natalidade e
funeral, podendo ser utilizados, excepcionalmente, em situação emergencial ou de calamidade
pública que exija atuação do Órgão Gestor da Política de Assistência Social, conforme
Decreto Estadual nº 24.127, de 28 de maio de 2008, Art. 2º § 2º.
Art. 4º. O Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social -FMAS poderá reprogramar os
recursos anualmente para o exercício seguinte, exclusivamente para a mesma finalidade, com
aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, desde que tenha ofertado os
serviços cofinanciados durante o exercício anterior.
Art. 5º. Para efeito de Adesão ao Cofinanciamento Estadual de que trata esta Resolução será
necessário por parte do município a realização do aceite formal por meio de preenchimento de
Termo de Adesão Estadual ao Sistema de Transferência de Recursos Financeiros Fundo a
Fundo, anexo I e Plano de Ação, anexo II, e demais documentos relacionados no Chek List
(anexo III), tendo o prazo limite até 30 de julho/15, devendo ser protocolado na SEDES para
formação de Processo. Para Renovação o município deverá apresentar a documentação,
mediante Chek List (anexo III) e protocolar na SEDES para formação de Processo .
Art. 6º. O repasse do recurso do Cofinanciamento Estadual aos municípios será iniciado após
a análise da documentação e parecer jurídico da ASSEJUR/SEDES, desde que não haja
pendência nos documentos apresentados e que atenda aos critérios dispostos no art. 2º desta
Resolução.
Art. 7º. Serão passíveis de devolução de recurso de que trata o art. 3º quando a equipe técnica
do Órgão Gestor Estadual da Política de Assistência Social observar o desvio de finalidade na
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aplicação dos recursos pelos municípios, devendo estes proceder à devolução do montante
repassado devidamente corrigido.
Art. 8º. A lista dos municípios elegíveis ao cofinanciamento de que trata esta Resolução será
disponibilizada pelo Órgão Gestor Estadual da Política de Assistência Social, através de sitio
institucional.
Art. 9º. O repasse dos recursos para o cofinanciamento dos Benefícios Eventuais fica
condicionado ao limite orçamentário e financeiro do Governo do Estado do Maranhão.
Art. 10º. A SEDES expedirá Instrução que orientará os municípios para prestação de contas
dos recursos recebidos.
Art. 11º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
ANDRÉIA CARLA SANTANA EVERTON LAUANDE
Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social
do Estado do Maranhão - COEGEMAS
JOSÉ ARIMATÉIA LIMA NETO EVANGELISTA
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social - SEDES
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ANEXO 3
LEGISLAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ
Resolução nº 03/2009 CEAS/PI
Dispõe sobre critérios de partilha para benefícios eventuais - auxílio natalidade e funeral
O Conselho Estadual de Assistência Social do Piauí – CEAS/PI, no uso de suas atribuições,
conferidas pela Lei Federal Nº. 8.742/93 e pela Lei Estadual Nº. 4181/95, e, considerando: · O
que dispõe a Política Nacional de Assistência Social Aprovada pelo Conselho Nacional de
Assistência Social – PNAS/2004; · O que dispõe a Norma Operacional de Assistência Social
do Sistema Único de Assistência Social – NOB-SUAS-2005; · A Resolução Nº 212/2006 do
CNAS que regulamenta os Benefícios Eventuais; · O Decreto Nº 6.307/2007; · A deliberação
da Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Assistência Social do Piauí do dia 15 de abril
de 2009; · Que se trata de uma experiência inédita no Estado do Piauí, o cofinanciamento dos
Benefícios Eventuais, · Que necessita de avaliação e aperfeiçoamento.
RESOLVE:
ART. 1º – Aprovar os critérios de partilha dos recursos financeiros para cofinanciamento dos
benefícios eventuais, aos municípios do Estado do Piauí:
I. Encontrar-se no nível de Gestão Básica ou Plena da Assistência Social;
II. Existência e funcionamento do CRAS;
III. Ter regulamentado e alocado recursos em rubrica própria no Fundo Municipal de
Assistência Social;
IV. Ter comunicado oficialmente ao CEAS/PI a regulamentação dos Benefícios Eventuais no
âmbito do município;
V. Considerar o IDH dos municípios;
VI. Considerar o Plano de Ação do Município para execução dos Benefícios Eventuais
aprovado pelo Conselho municipal de Assistência Social – CMAS;
VII. Considerar a partilha diretamente proporcional ao Porte do Município.
PARÁGRAFO ÚNICO - Após análise do Plano de Ação do Município, havendo duvidas
quanto à execução financeira apresentada, no que concernem as despesas com auxilio
natalidade e funeral, serão analisados e considerados os índices de nascidos e mortos
existentes no município.
ART. 2º - Revogam-se disposições em contrário. ART. 3º - Esta resolução entra em vigor na
data da sua publicação. Teresina, de 15 de abril de 2009 Vicente de Paulo Sousa Presidente do
CEAS/PI.
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ANEXO 4
LEGISLAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ
Portaria nº224/2009
Dispõe sobre a forma de repasse dos recursos do cofinanciamento Estadual dos serviços e
benefícios eventuais socioassistenciais a Municípios e sua prestação de contas, por meio do
Plano de Ação e do Relatório Demonstrativo de Execução Técnico, Físico e financeiro, no
âmbito do Sistema Único de Assistência Social -SUAS.
A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, em exercício, no
uso de suas atribuições legais e considerando o disposto nos incisos I e III do art. 8º da Lei
Estadual nº 12.531, de 21 de dezembro de 1995 alterada pela Lei nº 14.279 de 23 de
dezembro de 2008;
Considerando o Decreto Federal nº 5.085 de 19 de maio de 2004, que define as ações
continuadas de Assistência Social;
Considerando a Resolução do CNAS nº 145 de 14 de outubro de 2004, que aprova a Política
Nacional de Assistência Social - PNAS;
Considerando a Resolução do CNAS nº 130 de 15 de julho de 2005, que aprova a Norma
Operacional Básica do Sistema Único da Assistência Social –NOB-SUAS;
Considerando a Resolução da CIB nº 006 de 26 de maio de 2008 e nº 16 de 18 de desembro
de 2009, que aprova os critérios e pisos de cofinanciamento dos serviços e benefícios,
respectivamente, da Proteção Social Básica e Especial;
Considerando a Resolução do CEAS nº 10 de 29 de maio de 2008, e nº 01 de 28 de janeiro de
2010, que aprova os critérios e pisos de cofinanciamento dos serviços e benefícios,
respectivamente, da Proteção Social Básica e Especial, resolve:
Art. 1º Dispor sobre a forma de repasse dos recursos do cofinanciamento estadual dos
serviços e benefícios eventuais socioassistenciais a Municípios e sua prestação de contas,por
meio do Plano de Ação e do Demonstrativo Sintético de Execução Técnico,Físico e
financeiro, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS no Estado do Ceará.
Parágrafo único. O SUASWeb estadual é o sistema informatizado que a STDS utiliza para
ordenar e garantir o repasse regular e automático dos valores do cofinanciamento estadual dos
serviços e benefícios eventuais socioassistenciais do Fundo Estadual de Assistência Social FEAS para os Fundos de Assistência Social dos Municípios.
Art. 2º O Plano de Ação é o instrumento eletrônico de planejamento utilizado pela STDS para
lançamento e validação anual das informações necessárias ao início ou à continuidade da
transferência regular e automática de recursos do cofinanciamento estadual dos serviços e
benefícios eventuais socioassistenciais.
§1º As informações contidas no Plano de Ação deverão estar coerentes com o Plano de
Assistência Social dos respectivos Municípios.
§ 2º Repasses estaduais adicionais, para financiar novas ações ou fortalecer as existentes,
instituídos durante o exercício fiscal, passam a fazer parte integrante do Plano de Ação.
Art. 3º São de preenchimento obrigatório no Plano de Ação:
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I - cadastro do ente federativo municipal, do órgão gestor da assistência social, do Fundo
Municipal de Assistência Social - FMAS e do Conselho Municipal de Assistência Social CMAS;
II - os atos de criação do respectivo Conselho de Assistência Social e Fundo de Assistência
Social, bem como a data de suas publicações oficiais;
III - o ato de aprovação do respectivo Plano de Assistência Social;
IV - os recursos próprios e do Fundo Estadual de Assistência Social previstos nas leis
orçamentárias para o respectivo Fundo Municipal de Assistência Social;
V - previsão de atendimento aos usuários para cada serviço socioassistencial; e
VI - a ciência do respectivo Conselho de Assistência Social sobre as informações lançadas
pelo órgão gestor.
§1º As informações referentes à previsão financeira do repasse do cofinanciamento estadual
serão lançadas pela STDS com base na partilha de recursos estaduais pactuada na Comissão
Intergestores Bipartite - CIB, de acordo com os critérios deliberados pelo Conselho Estadual
de Assistência Social - CEAS.
§ 2º Constatada qualquer irregularidade ou imprecisão no Plano de Ação, estas deverão ser
sanadas no prazo estabelecido pela STDS.
Art. 4º O lançamento das informações que compõem o Plano de Ação dos Municípios e sua
avaliação pelo respectivo Conselho de Assistência Social competente deverão ocorrer
eletronicamente no início de cada exercício, até o último dia útil do primeiro trimestre, ou
após a aprovação da Lei Orçamentária Anual do Estado, quando esta se der posteriormente.
Art. 5º O preenchimento eletrônico do Plano de Ação deverá obedecer ao seguinte fluxo:
I - abertura do sistema pela STDS;
II- comunicação aos gestores municipais das datas de abertura e encerramento, definidas pela
STDS;
III - lançamento das informações e declaração de compromisso pelo órgão gestor municipal;
IV - aprovação do respectivo Conselho de Assistência Social quanto ao Plano de Ação; e
V - recebimento, pela STDS, das informações lançadas e da declaração de compromisso pelo
órgão gestor municipal.
§1º As operações descritas nos incisos III e IV geram comprovantes, que deverão ser
impressos e arquivados pelos seus declarantes.
§2º Ato específico da Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social indicará o conteúdo
da avaliação a ser realizada pelo Conselho de Assistência Social para a aprovação a que se
refere o inciso IV deste artigo.
Art. 6º Recebido o Plano de Ação, os recursos serão transferidos de forma regular e
automática, na modalidade fundo a fundo.
Parágrafo único. A STDS divulgará os valores dos recursos repassados aos Municípios
destinados ao co-financiamento dos serviços e benefícios eventuais socioassistenciais no
endereço eletrônico http:// www. stds.ce.gov.br.
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Art. 7º Para a apresentação da prestação de contas dos recursos do cofinanciamento estadual
dos serviços e benefícios eventuais socioassistenciais junto à STDS, os Municípios deverão
preencher, eletronicamente, o SUASWeb estadual
§1º A prestação de contas constituir-se-á no Relatório Demonstrativo de Execução Técnico,
Físico e Financeiro.
§ 2º O preenchimento do Relatório Demonstrativo de Execução Técnico, Físico e Financeiro
deverá ocorrer de modo concomitante à execução dos serviços e refere-se ao detalhamento do
público atendido, dos recursos executados, da rede socioassistencial e das atividades
realizadas para a prestação de cada serviço.
§ 3º O envio eletrônico dos dados preenchidos à STDS se dará a cada semestre, sob pena de
bloqueio dos recursos.
§ 4º Ao final de cada exercício, o gestor da assistência social dos Municípios, deverá finalizar
o preenchimento do Relatório Demonstrativo de Execução Técnico, Físico e Financeiro, bem
como submeter as informações do sistema à apreciação do respectivo Conselho de Assistência
Social, no prazo de trinta dias.
§5º O Conselho de Assistência Social deverá pronunciar-se sobre o referido relatório no prazo
de até 30 dias.
§ 6º Quando a prestação de contas não for disponibilizada no SUASWeb estadual no prazo
estabelecido, a STDS estabelecerá o novo prazo máximo de trinta dias para sua apresentação.
Art. 8º O SUASWeb disponibilizará eletronicamente, para cada Município, o seu respectivo
Relatório Demonstrativo de Execução Técnico,Físico e Financeiro, com os dados constantes
nos sistemas de informações da Rede SUAS do Estado, bem como outros dados relevantes
que venham a ser migrados de outros sistemas.
Art. 9º Compete à STDS analisar o Relatório de que trata o art. 8º e decidir sobre o alcance do
objeto e a regularidade da aplicação dos recursos transferidos na forma desta Portaria.
§ 1º A STDS terá o prazo de noventa dias, contado a partir da data do recebimento, para
analisar o Relatório Demonstrativo de Execução Técnico,Físico e Financeiro e emitir o
competente parecer sobre as contas.
§ 2º Sempre que houver indicadores pactuados em âmbito estadual para aferição da
qualificação técnica e capacidade operacional dos gestores, bem como da qualidade dos
serviços prestados, a sua utilização será obrigatória.
§ 3º Ato específico da Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social regulamentará os
critérios e procedimentos para aprovação do referido Relatório Anual de Execução
Técnico,Físico e Financeiro.
Art. 10. As informações lançadas eletronicamente no Plano de Ação e no Relatório
Demonstrativo de Execução Técnico,Físico e Financeiro (SUASWeb) presumem-se
verdadeiras e são de inteira responsabilidade de seus declarantes, que deverão manter
arquivados os documentos comprobatórios das despesas realizadas na execução do objeto da
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transferência, no Município, em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da
STDS e dos órgãos de controle interno e externo.
§ 1º Ressalvada a hipótese de microfilmagem, quando conveniente, os documentos deverão
ser conservados em arquivo, no prazo de cinco anos do julgamento das contas dos
responsáveis pelo Tribunal de Contas do Estado, findo o qual poderão ser incinerados
mediante termo.
§ 2º Sempre que houver indícios de que as informações são inverídicas, ou mesmo
insuficientes, a STDS poderá requisitar os esclarecimentos que entender necessários para
apurar os fatos e aplicar as sanções cabíveis, quando for o caso.
Art. 11. Comprovada a omissão no dever de prestar contas, o desvio da finalidade ou o dano
ao erário, a STDS solicitará a abertura de Tomada de Contas Especial, conforme legislação
específica.
Art. 12. É facultado à STDS o acesso e uso reservado, inclusive por meio eletrônico, dos
saldos, extratos e documentos das contas correntes nas quais são depositados os recursos
transferidos pelo FEAS, com que os Municípios anuirão ao firmarem o Plano de Ação.
Art. 13. A execução dos recursos repassados para a prestação dos serviços e benefícios
eventuais socioassistenciais será acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a regularidade
dos atos praticados e a plena execução do objeto.
Parágrafo único. Aquele que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou
obstáculo à atuação dos servidores da STDS e dos órgãos de controle interno e externo do
Poder Executivo Estadual, no desempenho de suas atribuições funcionais relativas ao
acompanhamento e fiscalização dos recursos estaduais transferidos, ficará sujeito à
responsabilização administrativa, civil e penal.
Art. 14. A STDS comunicará aos Municípios quando verificadas quaisquer irregularidades
decorrentes do uso dos recursos ou outras pendências de ordem técnica ou legal, e bloqueará a
liberação dos recursos, fixando prazo para saneamento ou apresentação de informações e
esclarecimentos.
§ 1º Recebidos os esclarecimentos e informações solicitados, a STDS deverá decidir quanto à
aceitação das justificativas apresentadas.
§ 2º Caso não haja a regularização prevista no caput, a STDS:
I - realizará a apuração do dano; e
II - comunicará o fato ao causador para que seja ressarcido o valor referente ao dano.
§ 3º O não atendimento das medidas saneadoras previstas no § 2º ensejará a instauração de
tomada de contas especial.
§ 4º A STDS, no exercício da fiscalização e supervisão que lhe compete, regulamentará
procedimentos e sanções a serem aplicáveis aos Municípios, entre elas:
I - bloqueio do repasse de recursos estaduais;
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II - suspensão do repasse de recursos estaduais;
III - solicitação de devolução de recursos estaduais repassados; e
IV - cancelamento do repasse de recursos estaduais.
Art.15. São de preenchimento obrigatório no Relatório Demonstrativo de Execução
Tecnico,Físico e Financeiro, aplicado na forma do artigo anterior:
I - as informações cadastrais;
II - os recursos próprios alocados e executados no Fundo de Assistência Social;
III - os recursos efetivamente recebidos dos Fundo Estadual de Assistência Social, quando
couber;
IV - os recursos estaduais efetivamente executados na prestação dos serviços e benefícios
eventuais socioassistenciais;
V - os serviços prestados e o público atendido por serviço e benefícios eventuais
socioassistencial; e
VI - o parecer do Conselho de Assistência Social sobre a execução dos recursos e a prestação
dos serviços e benefícios eventuais aos usuários.
Art. 16. O preenchimento eletrônico do Relatório Demonstrativo de Execução Técnico,Físico
e Financeiro deverá obedecer ao seguinte fluxo:
I - disponibilização do sistema pela STDS;
II- comunicação aos gestores municipais das datas de abertura e de encerramento, definidas
pela STDS;
III - lançamento e validação das informações pelo órgão gestor municipal; e
IV - cadastro do parecer do Conselho de Assistência Social competente;
Parágrafo único. As operações descritas nos incisos III e IV geram comprovantes, que
deverão ser impressos e arquivados pelos seus declarantes.
Art. 17. O saldo dos recursos financeiros repassados pelo FEAS aos fundos de assistência
sociais municipais, existente em 31 de dezembro de cada ano, poderá ser reprogramado pelo
município, após a aprovação da prestação de contas pela STDS, dentro de cada nível de
proteção social, básica ou especial, para todo o exercício seguinte, desde que o órgão gestor
tenha assegurado à população, durante o exercício em questão, os serviços e benefícios
eventuais socioassistenciais cofinanciados, correspondentes a cada Piso de Proteção, sem
descontinuidade e tenha executado no mínimo 70% (setenta por cento) do total de recursos
repassados nos diversos pisos de cofinanciamento.
Art. 18. Ficam delegados à Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social poderes para
expedir instruções normativas referentes à matéria disciplinada nesta Portaria.
Art. 19. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições
contrárias.
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fortaleza, 12 de maio de 2009.
Fátima Catunda Rocha Moreira de Andrade
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ANEXO 5
LEGISLAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Resolução nº 373/2011 – CEAS/MG
Dispõe sobre a regulação e o cofinanciamento estadual dos benefícios eventuais
O Conselho Estadual de Assistência Social de Minas Gerais – CEAS-MG, no uso das
atribuições conferidas nas Leis Estaduais n.º 12.262, de 26 julho de 1996, e nº 12.812, de 28
de abril de 1998, alterada pela Lei n.º 15.012, de 15 de janeiro de 2004, e conforme
deliberação de sua 161 ª Plenária Ordinária, ocorrida no dia 14 de julho de 2011,
considerando que:
- Os benefícios eventuais devem atender as situações de vulnerabilidade e risco próprias da
política de assistência social, assegurando a sobrevivência a riscos circunstanciais, conforme
previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), na Política Nacional de Assistência
Social (PNAS) e na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social
(NOB-SUAS) e resolução do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS;
- Os usuários devem ser atendidos próximos ao seu local de moradia de modo a propiciar
agilidade de atendimento, que devem ocorrer preferencialmente nos Centros de Referência de
Assistência Social (CRAS);
- Cabe ao Estado destinar recursos financeiros aos municípios, a título de participação no
custeio do pagamento dos auxílios natalidade e funeral e, em casos excepcionais, atender
situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública;
- Entende-se por auxílio natalidade aquele propiciado na eventualidade do nascimento de um
membro da família, devendo atender às necessidades do nascituro, apoiar a mãe nos casos de
natimorto ou em que o bebê morre logo após o nascimento e apoiar a família no caso de morte
da mãe;
- O auxílio por morte é voltado para suprir a família nas ocasiões relacionadas ao falecimento
de algum de seus membros. O auxílio deve atender as despesas de urna, serviços funerários,
translado, velório e sepultamento, as necessidades urgentes da família para enfrentar riscos e
vulnerabilidades advindas da morte de um de seus provedores ou membros e o ressarcimento,
no caso da ausência do benefício eventual no momento em que este se fez necessário;
- As situações de vulnerabilidade temporária caracterizam-se por riscos, perdas e danos à
integridade pessoal e familiar e pode decorrer de falta de acesso a condições e meios para
suprir a reprodução social cotidiana do solicitante e de sua família, principalmente a de
alimentação; falta de documentação; falta de domicílio; situação de abandono ou
impossibilidade de garantir abrigo a seus filhos; perda circunstancial decorrente da ruptura de
vínculos familiares; presença de violência física ou psicológica na família ou por situações de
ameaça à vida; outras situações sociais identificadas que comprometam a sobrevivência;
- As situações de calamidade pública são reconhecidas pelo poder público e caracterizam-se
por situação anormal advinda de circunstâncias climáticas, desabamentos, incêndios,
epidemias, dentre outras que causem sérios danos à comunidade afetada, inclusive à
segurança ou à vida de seus integrantes.
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RESOLVE:
Art.1° Estabelecer normas para o cofinanciamento dos benefícios eventuais no âmbito
do Estado de Minas Gerais.
Art.2º Poderá ser cofinanciado o município que:
I – Conceder benefícios eventuais gratuitos, sem nenhum tipo de discriminação;
II – Garantir a igualdade de condições no acesso às informações e aos benefícios
eventuais, sem qualquer tipo de constrangimento ou estigma ao beneficiário;
IIII – Tiver regulamentado os benefícios eventuais, respeitadas as normativas federais;
V – Apresentar orçamento específico para os benefícios eventuais.
§1º A regulamentação dos benefícios eventuais nos municípios deve ser feita pelo Conselho
Municipal de Assistência Social, mediante diagnóstico apresentado pelo gestor.
§2º Somente será co-financiado o município que tiver cumprido o que dispõe o art. 30 da Lei
Federal n.º 8.742, de 07 de dezembro de 1993.
§3º A oferta dos benefícios eventuais deverá estar associada aos serviços socioassistenciais
tipificados conforme a Resolução nº. 109, de 11 de novembro de 2009.
Art.3º O gestor estadual deverá apresentar ao CEAS, anualmente, para fins de deliberação:
I – Proposta orçamentária para o co-financiamento dos benefícios eventuais;
II – Os critérios para a partilha dos recursos destinados ao co-financiamento dos benefícios
eventuais;
III – Prestação de contas dos recursos de co-financiamento dos benefícios eventuais,
trimestralmente.
Art.4º São considerados benefícios eventuais para efeito do co-financiamento estadual o
auxílio natalidade, o auxílio por morte, o auxílio por situações de vulnerabilidade temporária e
o auxílio por situações de calamidade pública.
Art.5º Aplica-se, no que couber, o disposto no Decreto Federal nº. 6.307, de 14 de dezembro
de 2007 e a Resolução do CNAS nº. 212, de 19 de outubro de 2006.
Art.6º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 12 de setembro de 2011.
Geraldo
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ANEXO 6
LEGISLAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Resolução CEAS/RJ nº 28 de 27 de abril de 2012
Propõe critérios orientadores para a regulamentação da provisão de benefícios eventuais no
âmbito da política pública de assistência social no estado do Rio de Janeiro
O Conselho Estadual de Assistência Social do Rio de Janeiro – CEAS/RJ neste ato
representado pela sua Presidente, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei nº 2.554,
de 14 de dezembro de 1996, Lei nº Federal nº 8742, de 07 de dezembro de 1993 - LOAS,
alterada pela Lei nº 12.435, de 06 de julho de 2011, e ainda em conformidade com o seu
Regimento Interno e conforme deliberação da reunião ordinária, realizada no dia 27 de abril
de 2012,
Considerando:
a Política Nacional de Assistência Social - PNAS aprovada pela Resolução CNAS nº
145/2004, que dispõe sobre as diretrizes e princípios para a implementação do Sistema Único
da Assistência Social -SUAS,
a Norma Operacional Básica - NOB aprovada pela Resolução CNAS nº 130/2005, que dispõe
sobre a operacionalização do Sistema Único da Assistência Social - SUAS,
a implantação do Sistema Único da Assistência Social - SUAS exigiu e vem exigindo um
conjunto de ações para o reordenamento dos serviços, programas, projetos e benefícios da
assistência social na perspectiva de aprimorar seu campo de proteção, assegurando sua
especificidade ao tempo em que contribui com a intersetorialidade, que articula ações de
proteções entre os entes federados e entidades e organizações de assistência social,
os benefícios eventuais da assistência social, previstos no artigo 22 da Lei nº Orgânica da
Assistência Social, alterada pela Lei nº 12.435 de 06 de julho de 2011, que integram o
conjunto de proteções da política de assistência social e, neste sentido se inserem no processo
de reordenamento de modo a garantir o acesso à proteção social ampliando e qualificando as
ações protetivas,
o Decreto Federal nº 6.307/2007, que dispõe sobre os benefícios eventuais e define em seu
art. 9º que as provisões relativas a programas, projetos, serviços e benefícios diretamente
vinculados ao campo da saúde, educação, integração nacional e das demais políticas setoriais
não se incluem na modalidade de benefícios eventuais da assistência social; assim como a
Resolução nº 39/2010 do CNAS que dispõe sobre o processo de reordenamento dos
Benefícios Eventuais no âmbito da Política de Assistência Social em relação à Política de
Saúde,
o Levantamento Nacional sobre os Benefícios Eventuais da Assistência Social realizado em
outubro de 2009, com vistas ao mapeamento da situação da regulação e prestação dos
benefícios,
a concessão dos Benefícios Eventuais que é um direito garantido em Lei nº e de longo alcance
social,
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o Decreto nº 42.949, de 10 de maio de 2011, que institui no âmbito do Estado do Rio de
Janeiro, o Programa Renda Melhor, e da outras providências,
a Lei nº nº 6.088, de 25 de novembro de 2011, que cria os Programas de Renda Melhor, no
âmbito do Plano de superação da pobreza extrema do Estado do Rio de Janeiro - Rio sem
Miséria -, e dá outras providências,
a competência atribuída ao CNAS pela Lei nº 8.742, de 1993 -LOAS alterada pela Lei nº
12.435, de 6 de julho de 2012, para a definição de critérios e prazos para a regulamentação
dos benefícios eventuais, cofinanciados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal,
conforme § 1º do art. 22 da referida Lei, que gera corresponsabilidade aos conselhos estaduais
e municipais de emitir parâmetros para adequação a realidade local,
a Meta nº 17 - Gestão do SUAS: regulamentar os benefícios eventuais, conforme art. 22 da
Lei nº 8.742, de 1993 - LOAS, deliberada na V Conferência Nacional de Assistência Social e
alterada pela Lei nº 12.435, de 06 de julho de 2011,
a Nota Técnica de Benefícios Eventuais da Assistência Social apresentada pela Secretaria
Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos examinada e referendada em Reunião
Ordinária do CEAS ocorrida em 27 de abril de 2012, e
a Resolução CIB nº 18, de 05 de dezembro de 2011, que a necessidade imperativa de
qualificar o processo de acompanhamento familiar desenvolvido no Estado do Rio de Janeiro
na perspectiva da efetivação do caráter garantidor de direitos da política de Assistência Social,
RESOLVE:
Art. 1º - Estabelecer critérios e prazos para a regulamentação da provisão de benefícios
eventuais no âmbito da política pública de assistência social.
Art. 2º - O benefício eventual é uma modalidade de provisão de proteção social básica de
caráter suplementar e temporário que integra organicamente as garantias do Sistema Único de
Assistência Social -SUAS, com fundamentação nos princípios de cidadania e nos direitos
sociais e humanos.
Parágrafo Único - Na comprovação das necessidades para a concessão do benefício eventual
são vedadas quaisquer situações de constrangimento ou vexatórias.
Art. 3º - O benefício eventual destina-se aos cidadãos e às famílias com impossibilidade de
arcar por conta própria com o enfrentamento de contingências sociais, cuja ocorrência
provoca riscos e fragiliza a manutenção do indivíduo, a unidade da família e a sobrevivência
de seus membros.
Art. 4º - O benefício eventual, na forma de auxílio-natalidade, constituise em uma prestação
temporária, não contributiva da assistência social, em pecúnia ou em bens de consumo, para
reduzir vulnerabilidade provocada por nascimento de membro da família.
Art. 5º - O alcance do benefício natalidade, a ser estabelecido por legislação municipal, é
destinado à família e terá, preferencialmente, entre suas condições: I- atenções necessárias ao
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nascituro; II - apoio à mãe no caso de morte do recém-nascido; III - apoio à família no caso de
morte da mãe; IV - o que mais a administração do Município considerar pertinente.
Art. 6º - O benefício natalidade pode ocorrer na forma de pecúnia ou em bens de consumo.
§ 1º Os bens de consumo consistem no enxoval do recém-nascido, incluindo itens de
vestuário, utensílios para alimentação e higiene, observada a qualidade que garanta a
dignidade e o respeito à família beneficiária.
§ 2º- Quando o benefício natalidade for assegurado em pecúnia deve ter como referência valor
das despesas previstas no parágrafo anterior.
§ 3º O requerimento do benefício natalidade deve ser realizado até noventa dias após o
nascimento.
§ 4º- O benefício natalidade deve ser pago até trinta dias após o requerimento.
§ 5º- A morte da criança não inabilita a família a receber o benefício natalidade.
Art. 7º - O benefício eventual, na forma de auxílio-funeral, constitui-se em uma prestação
temporária, não contributiva da assistência social, em pecúnia, por uma única parcela, ou em
bens de consumo, para reduzir vulnerabilidade provocada por morte de membro da família.
Art. 8º - O alcance do benefício funeral, preferencialmente, será distinto em modalidades de:
I- custeio das despesas de urna funerária, de velório e de sepultamento; II - custeio de
necessidades urgentes da família para enfrentar os riscos e vulnerabilidades advindas da morte
de um de seus provedores ou membro; III - ressarcimento no caso de perdas e danos causados
pela ausência do benefício eventual no momento em que este se fez necessário.
Art. 9º - O benefício funeral pode ocorrer na forma de pecúnia ou na prestação de serviços.
§ 1º- Os serviços devem cobrir o custeio de despesas de urna funerária, velório e
sepultamento, incluindo transporte funerário, utilização de capela, isenção de taxas e
colocação de placa de identificação, dentre outros serviços inerentes que garantam a
dignidade e o respeito à família beneficiária.
§ 2º- Quando o benefício for assegurado em pecúnia, deve ter como referência o custo dos
serviços previstos no parágrafo anterior.
§ 3º O benefício, requerido em caso de morte, deve ser pago imediatamente, em pecúnia ou
em serviço, sendo de pronto atendimento, em unidade de plantão 24 horas.
§ 4º Os Municípios devem garantir a existência de unidade de atendimento com plantão 24
horas para o requerimento e concessão do benefício funeral, podendo este ser prestado
diretamente pelo órgão gestor ou indiretamente, em parceria com outros órgãos ou
instituições.
§ 5º- Em caso de ressarcimento das despesas previstas no § 1º, a família pode requerer o
benefício até trinta dias após o funeral.
§ 6º O benefício funeral, em caso de ressarcimento, deve ser pago até trinta dias após o
requerimento.
§ 7º O pagamento do ressarcimento será equivalente ao valor das despesas previstas no § 1º.
Art. 10- Os benefícios natalidade e funeral serão devidos à família em número igual ao das
ocorrências desses eventos.
Art. 11- Os benefícios natalidade e funeral podem ser pagos diretamente a um integrante da
família beneficiária: mãe, pai, parente até segundo grau ou pessoa autorizada mediante
procuração.
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Art. 12- O benefício eventual destina-se também a situação de vulnerabilidade com vistas às
seguranças sociais, que envolvam processo de autonomia, de garantia de deslocamento
visando aproximação e convívio familiar, recuperação de autoestima e garantia de
oportunidades por meio do acesso a documentação, alimentação, moradia (aluguel social) e
transportes.
§ 1º - Na perspectiva do eventual, os benefícios que gerem proteção imediata, mas que
tenham referência estruturante em outras políticas públicas como aluguel social que envolve
necessidade de política habitacional, o prazo de concessão sob responsabilidade da assistência
deve estar articulado com a política pública pertinente.
§ 2º- No que se refere à concessão de prótese, órtese e medicamentos, deve ser respeitado a
Resolução nº 39, de 09 de dezembro de 2010, que define competências da Saúde.
Art. 13- O benefício eventual destinado à situação de calamidade pública deverá ser garantido
considerando a situação apresentada em cada evento.
Art. 14 - Aos Municípios competem: I- a coordenação geral, a operacionalização, o
acompanhamento, a avaliação da prestação dos benefícios eventuais, bem como o seu
financiamento; II - a realização de estudos da realidade e monitoramento da demanda para
constante ampliação da concessão dos benefícios eventuais; III- expedir as instruções e instituir
formulários e modelos de documentos necessários à operacionalização dos benefícios eventuais.
Art. 15- Aos Conselhos Municipais de Assistência Social compete fornecer ao Poder Público,
informações sobre irregularidades na aplicação do regulamento dos benefícios eventuais,
avaliar e reformular se necessário, a cada ano, a regulamentação de concessão e valor dos
benefícios natalidade e funeral.
Art. 16- A regulamentação dos benefícios eventuais e a sua inclusão na Lei nº orçamentária dos
Municípios dar-se-á no prazo de até doze meses a contar da data da publicação dessa Resolução.
Art. 17- Os Municípios devem promover ações que viabilizem e garantam a ampla e periódica
divulgação dos benefícios eventuais e dos critérios para sua concessão
Art. 18 - O Estado definirá a sua participação no cofinanciamento dos benefícios eventuais
junto aos seus Municípios a partir de: I- identificação dos benefícios eventuais implementado
em seus Municípios, verificando se os mesmos estão em conformidade com as
regulamentações específicas; II - levantamento da situação de vulnerabilidade e risco social
nos Municípios e índices de mortalidade e de natalidade; e eventos ocorridos; III - discussão
junto ao Conselho Estadual de Assistência Social e a CIB. Parágrafo Único - O resultado
desse processo deverá determinar um percentual de recursos a ser repassado aos Municípios,
em um prazo de seis meses após a publicação desta Resolução.
Art. 19 - Recomenda-se que o critério de renda mensal per capita familiar para acesso aos
benefícios eventuais estabelecidos pelo Distrito Federal e pelos Municípios atenda ao
determinado no art. 22 e parágrafos da Lei nº 12.435/ 2011, não havendo impedimento para
que o critério seja fixado em valor igual ou superior a ¼ do salário mínimo.
Art. 20 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 27 de abril de 2012 HELOISA HELENA MESQUITA MACIEL Presidente
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ANEXO 7
LEGISLAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ
Deliberação nº045/2013 – CEAS
O Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS/PR reunido ordinariamente em 12 de
julho de 2013, no uso das suas atribuições regimentais e,
Considerando a Lei Estadual nº17.544/2013, que aprova a transferência de recursos do Fundo
Estadual de Assistência Social para os Fundos Municipais de Assistência Social,
Considerando que os Benefícios Eventuais da Assistência Social, previstos no artigo 22 da
Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), Lei no 8.742, de 07 de dezembro de 1993,
integram o conjunto de proteções da Política de Assistência Social e, neste sentido, inserem-se
no processo de reordenamento de modo a garantir o acesso à proteção social ampliando e
qualificando as ações protetivas,
Considerando a Resolução nº 212, de 19 de outubro de 2006, do Conselho Nacional de
Assistência Social (CNAS), que propõe critérios orientadores para a regulamentação da
provisão de Benefícios Eventuais no âmbito da política pública de assistência social,
Considerando que o Decreto nº 6.307, de 14 de dezembro de 2007, dispõe sobre os Benefícios
Eventuais e define em seu artigo 9º que as “provisões relativas a programas, projetos, serviços
e benefícios diretamente vinculados ao campo da saúde, educação, integração nacional e das
demais políticas setoriais não se incluem na modalidade de Benefícios Eventuais da
assistência social”,
Considerando a Resolução nº 39, de 09 de dezembro de 2010, do Conselho Nacional de
Assistência Social (CNAS), que dispõe sobre o processo de reordenamento dos Benefícios
Eventuais no âmbito da Política de Assistência Social em relação à Política de Saúde.
Considerando o Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferências de
Renda no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, instituído pela Resolução
n° 7, de 10 de setembro de 2009, da Comissão Intergestores Tripartite – CIT,
Considerando a Lei Estadual nº 17.544 de abril de 2013, da Assembleia Legislativa do Estado
do Paraná, que dispõe sobre a transferência automática de recursos do Fundo Estadual da
Assistência Social para os Fundos Municipais de Assistência Social.
DELIBERA:
Art. 1º - Pela regulamentação para o cofinanciamento estadual dos benefícios eventuais.
Art. 2º - São considerados benefícios eventuais de caráter provisório para efeito do
cofinanciamento estadual, o auxílio natalidade, o auxílio funeral, o auxílio por situações de
vulnerabilidade temporária e o auxílio por situações de calamidade pública.
I - Auxílio natalidade, para atender preferencialmente: necessidades do bebê que vai nascer;
apoio à mãe nos casos em que o bebê nasce morto ou morre logo após o nascimento; ou apoio
à família no caso de morte da mãe; II - Auxílio funeral, para atender preferencialmente:
despesas de urna funerária, velório e sepultamento; necessidades urgentes da família,
advindas da morte de um de seus provedores ou membros; ou ressarcimento, no caso da
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ausência do benefício eventual no momento necessário; III - Auxilio por situações de
vulnerabilidade temporária, para o enfrentamento de situações de riscos, perdas e danos à
integridade da pessoa ou de sua família, decorrentes de: falta de acesso a condições e meios
para suprir a manutenção cotidiana do solicitante e de sua família, principalmente a de
alimentação; falta de documentação; falta de domicílio; situação de abandono ou
impossibilidade de garantir abrigo a seus filhos; perda circunstancial decorrente da ruptura de
vínculos familiares, da presença de violência física ou psicológica na família ou de
situações de ameaça à vida; desastres e calamidade pública; e outras situações
sociais que comprometam a sobrevivência; e IV – Auxílio por situações de calamidade
pública, para o atendimento das vítimas, de modo a garantir a sobrevivência e a reconstrução
de sua autonomia. O estado de calamidade pública é o reconhecimento pelo poder público de
situação anormal, advinda de baixas ou altas temperaturas, tempestades, enchentes, inversão
térmica, desabamentos, incêndios ou epidemias, causando sérios danos à comunidade afetada,
inclusive à segurança ou à vida de seus integrantes.
Art.3º - Para o cofinanciamento estadual, o município deverá:
I – Garantir a igualdade de condições no acesso às informações e aos benefícios eventuais,
sem qualquer tipo de constrangimento ou estigma ao beneficiário; II – regulamentar os
benefícios eventuais, respeitadas as normativas federais; III – Prever dotação orçamentária e
financeira para os benefícios eventuais alocados no Fundo Municipal de Assistência Social.
§1º A regulamentação dos benefícios eventuais nos municípios deve ser aprovada pelo
Conselho Municipal de Assistência Social.
§2º Somente será cofinanciado o município que tiver cumprido o que dispõe o art.
30 da Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993.
Art. 4° - Os benefícios eventuais serão cofinanciados aos municípios, por meio dos Pisos e
Incentivos financeiros, criados no âmbito Estadual, conforme critérios e atendendo a
disponibilidade orçamentária e financeira do Fundo Estadual de Assistência social.
Art. 5º - O Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS, através do Órgão Gestor da Política
Estadual de Assistência Social, poderá repassar recursos pontuais para atendimento de
situações de Emergência e Socorro, através de transferência Fundo a Fundo, desde que
reconhecido pela Defesa Civil do Estado do Paraná, o estado de calamidade pública do
Município atingido, e de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira do FEAS.
Art. 6° - O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS deverá comunicar ao
Conselho Estadual de Assistência Social, quando houver irregularidades na aplicação dos
recursos dos Benefícios Eventuais.
Art. 7° - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Curitiba, 12 de julho de 2013.
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ANEXO 8
LEGISLAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Resolução nº 04 de 14 de abril de 2015
Aprova a destinação de recursos financeiros aos municípios, a título de participação no
custeio dos Benefícios Eventuais, pelo Governo Estadual para o exercício de 2015.
Alterada pela Resolução CEAS nº 12/2015 publicada no DOE/SC nº 20.078 de 15/06/2015.

O Conselho Estadual de Assistência Social de Santa Catarina – CEAS/SC, em Reunião
Plenária Ordinária de 14 de abril de 2015, no uso das competências e das atribuições que lhe
são conferidas pela Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica de Assistência
Social - LOAS alterada pela Lei nº 12.435 de 06 de julho de 2011 e pela Lei Estadual n°
10.037, de 26 de dezembro de 1995 que dispõe sobre a organização da assistência social no
Estado e institui o Conselho Estadual de Assistência Social CEAS/SC;
Considerando o Inciso I do Art. 13 da Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993, Lei Orgânica
de Assistência Social – LOAS,que compete ao Estado destinar recursos financeiros aos
Municípios, a título de participação no custeio do pagamento dos Benefícios Eventuais,
mediante critérios estabelecidos pelo Conselho Estadual de Assistência Social;
Considerando o § 1° da Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993, Lei Orgânica de Assistência
Social – LOAS, que determina que a concessão e o valor dos Benefícios Eventuais será
definido pelo Estado e previsto na respectiva Lei Orçamentária Anual, com base em critérios
e prazos definidos pelo Conselho Estadual de Assistência Social;
Considerando o Art. 22 da Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993, Lei Orgânica de
Assistência Social – LOAS, que “entendem-se por Benefícios Eventuais as provisões
suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do SUAS e são
prestadas aos cidadãos e as famílias em virtude de nascimento, morte, situações de
vulnerabilidade temporária e de calamidade pública.” (Redação dada pela Lei n°
12.435/2011);
Considerando a Resolução CNAS nº 212, de 19 de outubro de 2006, que propõe critérios
orientadores para a regulamentação da provisão de benefícios eventuais no âmbito da Política
pública de Assistência Social;
Considerando o Decreto nº 6.307, de 14 de dezembro de 2007, que dispõe sobre os Benefícios
Eventuais de que trata a Lei nº 8.742 de 7 de dezembro de 1993;
Considerando a Resolução CNAS n° 39, de 9 de dezembro de 2010, que dispõe sobre o
processo de reordenamento dos Benefícios Eventuais no âmbito da Política de Assistência
Social em relação à Política de Saúde;
Considerando a Resolução CEAS nº 01, de 15 de março de 2013, que traz no Parágrafo único
do art. 3º que os critérios de partilha de recursos provenientes do cofinanciamento estadual
para custeio dos benefícios eventuais permanecerão os mesmos até que o valor total do
cofinanciamento estadual para benefícios eventuais seja o dobro do atual que é de
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R$1.400.00,00 (mil milhão e quatrocentos mil reais) ou por necessidade fundamentada de
revisão.
Considerando a Resolução CEAS nº 20, de 27 de maio de 2014, que propõe critérios
orientadores para a regulamentação da provisão de benefícios Eventuais no âmbito da política
estadual de assistência social e do cofinanciamento estadual;
Considerando a Resolução CEAS nº 47, de 11 de novembro de 2014, que dispõe sobre a
aprovação da proposta orçamentária do Fundo Estadual de Assistência Social para o exercício
de 2015 em que foi aprovada a previsão orçamentária no valor de 2.500.000,00 (dois milhões
e quinhentos mil reais);
RESOLVE:
Artigo 1º Aprovar a destinação de recursos financeiros aos municípios, a título de
participação no custeio dos Benefícios Eventuais, pelo Governo Estadual, com recurso
alocado no Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS/SC, no valor de R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
Parágrafo Único: O anexo da relação dos municípios com o valor do recurso de
cofinanciamento estadual é parte integrante desta Resolução.
Art. 1º Aprovar a destinação de recursos financeiros aos municípios, a título de participação
no custeio dos Benefícios Eventuais, pelo Governo Estadual, com recurso alocado no Fundo
Estadual de Assistência Social – FEAS/SC, no valor de R$ 1.942.976,00 (um milhão,
novecentos e quarenta e dois mil, novecentos e setenta e seis reais).
(Alterado pela Resolução CEAS nº 12/2015, publicada no DOE/SC nº 20.078 de 15/06/2015)

Art. 2° Os indicadores para o critério de partilha a ser adotado pelo Estado de Santa Catarina
para cofinanciamento dos Benefícios Eventuais será taxa de renda per capita de até ½ salário
mínimo, taxa de natalidade, taxa de mortalidade e taxa de mortalidade infantil.
§ 1º A taxa de renda per capita de até ½ salário mínimo corresponde ao percentual de famílias
cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais (Cadúnico) em relação à população do
município estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
§ 2º A taxa de natalidade corresponde ao número de nascidos vivos, por mil habitantes, na
população residente no município.
§ 3º A taxa de mortalidade corresponde ao número total de óbitos, por mil habitantes, na
população residente no município.
§4º A taxa de mortalidade infantil corresponde ao número de óbitos de menores de um ano de
idade, por mil nascidos vivos, na população residente no município.
Parágrafo único: Para as taxas de natalidade, mortalidade e mortalidade infantil serão
utilizados como fonte de informação o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos
(SINASC) e o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), tabulados pela Secretaria de
Estado da Saúde por meio do Tabnet.
Art. 3º O resultado do produto dos indicadores irá gerar um taxa base de repasse para cada
município. Será aplicada à essa taxa base um coeficiente de conversão financeira calculado
por meio da divisão do recurso disponível pelo valor total do produto dos indicadores dos
municípios considerados.
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Art. 4º Os municípios serão divididos por portes aos quais corresponderá um valor financeiro,
um coeficiente de conversão e um valor total de agregação dos indicadores.
I- Aos municípios de Pequeno Porte I será destinado 40% (quarenta por cento) do recurso
disponível.
II- Aos municípios de Pequeno Porte II será destinado 20% (vinte por cento) do recurso
disponível.
III- Aos municípios de Médio Porte será destinado 13% (treze por cento) do recurso
disponível.
IV- Aos municípios de Grande Porte será destinado 27% (vinte e sete por cento) do recurso
disponível.
Art. 5º O valor financeiro correspondente a cada porte respeitará a proporcionalidade do
repasse realizado no ano anterior.
I- Para municípios de Pequeno Porte I, o piso será de R$ 1.000,00 (um mil reais);
II- Para municípios de Pequeno Porte II, o piso será de R$ 2.000,00 (dois mil reais);
III- Para municípios de Médio Porte, o piso será de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
IV- Para municípios de Grande Porte, o piso será de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Parágrafo Único: Os pisos sofrerão ajustes de maneira proporcional ao incremento
financeiro.
Art. 6º Os critérios de partilha de recursos provenientes do cofinanciamento estadual para
custeio dos benefícios eventuais permanecerão os mesmos até que o valor total do
cofinanciamento estadual para benefícios eventuais seja o dobro do atual que é de
R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) ou por necessidade fundamentada de
revisão.
Art. 6º Os critérios de partilha de recursos provenientes do cofinanciamento estadual para
custeio dos benefícios eventuais permanecerão os mesmos até que o valor total do
cofinanciamento estadual para benefícios eventuais seja o dobro do atual que é de
R$1.942.976,00 (um milhão, novecentos e quarenta e dois mil, novecentos e setenta e seis
reais) ou por necessidade fundamentada de revisão.
(Alterado pela Resolução CEAS nº 12/2015, publicada no DOE/SC nº 20.078 de 15/06/2015)

Art. 7° O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS deverá fornecer ao Estado,
informações sobre irregularidades na aplicação do regulamento dos Benefícios Eventuais,
avaliar e reformular se necessário, a regulamentação de concessão e valor dos Benefícios
Eventuais.
Art. 8° Recomendar ao Órgão Gestor Municipal de Assistência Social a implementação do
Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferências de Renda no âmbito
do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, instituído pela Resolução n° 7, de 10 de
setembro de 2009, da Comissão Intergestores Tripartite – CIT.
Art. 9° Recomendar ao Órgão Gestor municipal que adote procedimentos para a promoção de
ações que viabilizem e garantam a ampla e periódica divulgação dos Benefícios Eventuais e
dos critérios para sua concessão.
Art. 10° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Vânia Maria Machado Presidente do CEAS/SC
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ANEXO 9
LEGISLAÇÃO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
Deliberação CEAS/MS nº. 232, de 24 de novembro de 2014.
Dispõe sobre a aprovação da Sistemática de Cofinanciamento do Fundo Estadual de
Assistência Social para os Fundos Municipais de Assistência Social, para o exercício 2015.
O Plenário do CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO
DO SUL - CEAS/MS reunido em assembleia extraordinária realizada no auditório da Casa da
Assistência Social e Cidadania – CASC – sala 25, no dia 24 de novembro de 2014, e no uso
das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº. 1.633, de 20 de dezembro de 1995 e pelo
Regimento Interno do CEAS/MS,
Considerando a disponibilização orçamentária para o Fundo Estadual de Assistência Social
(FEAS), para o exercício de 2015, o total de R$ 14.454.507,19, sendo R$ 12.880.442,98
destinado ao cofinanciamento para os Fundos Municipais de Assistência Social;
Considerando os princípios norteadores estabelecidos pelo Governo do Estado; Considerando
as atribuições da esfera estadual estabelecidas na Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS)
e na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB-SUAS) de
2012;
Considerando o Decreto nº 13.111/2011, que dispõe sobre a forma de repasse dos recursos do
cofinanciamento estadual das ações socioassistenciais e sua prestação de contas, por meio do
SIGS Rede SUAS MS, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
DELIBERA:
Art. 1º. Aprovar a Sistemática de Cofinanciamento do Fundo Estadual de Assistência Social
(FEAS) para os Fundos Municipais de Assistência Social (FMAS), destinado ao
cofinanciamento das ações socioassistenciais da Política de Assistência Social dos municípios
de Mato Grosso do Sul, para o exercício de 2015.
Art. 2º Os princípios norteadores da partilha dos recursos do FEAS, são:
a. Repasse de recursos fundo a fundo.
b. Que não haja redução no repasse de recursos do FEAS para os Municípios,
tendo como referência o Piso Linear de 2014.
c. Cumprimento das metas estabelecidas no Pacto de Aprimoramento da
Gestão de MS.
d. Regras claras e transparentes.
e. Respeitar a autonomia da Gestão Municipal e a participação dos Conselhos
Municipais de Assistência Social na partilha dos recursos.
f. Fundamentação legal e científica.
Art. 3º O recurso destinado ao FEAS para os FMAS, referente ao cofinancia mento das ações
socioassistenciais foram divididos em dois blocos: Piso Linear, Plus e Adicionais.
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Art. 4º O Piso Linear é destinado para todos os municípios, de acordo com o número total da
população e domicílios em situação de pobreza, até meio salário mínimo per capita, conforme
dados oficiais do Censo IBGE 2010.
Parágrafo único: O recurso destinado para o Piso Linear foi partilhado em 50% conforme o
total de habitantes por município, tendo como referência R$ 0,20 por habitante/mês, e o
restante conforme o total de domicílios em situação de pobreza, tendo como referência R$
2,00 por domicílio/mês.
Art. 5º O Piso Linear deverá ser investido obrigatoriamente na concessão de Benefícios
Eventuais e, prioritariamente, no cofinanciamento dos serviços socioassistenciais de Proteção
Social Especial, em consonância com a NOB-SUAS 2012.
Parágrafo único: O recurso destinado para a concessão dos benefícios eventuais, de que trata o
caput do artigo, não poderá ultrapassar 30% (trinta por cento) do total recebido como Piso
Linear.
Art. 6º O Plus é um valor adicional ao Piso Linear para atender as demandas apresentadas na
Política de Assistência Social em Mato Grosso do Sul, em consonância com as diretrizes
nacionais.
Parágrafo único: Para o exercício de 2015, o Plus será destinado a priori para o Centro de
Referência Especializado da Assistência Social (CREAS), Conurbações Internacionais,
Regionalização, Potencialização e Expansões.
Art. 7º O Plus CREAS é destinado para os municípios habilitados na gestão plena ou básica
do SUAS, que não possuem cofinanciamento federal para o Piso Fixo de Média
Complexidade, mediante assinatura do Termo de Aceite.
§ 1º Para o exercício de 2015, o cofinanciamento mensal será no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), para os municípios que formalizaram o Termo de Aceite em 2014, e não foram
contemplados com a expansão do Fundo Nacional de Assistência Social nem com a proposta
pactuada de Regionalização.
§ 2º O Plus CREAS é destinado ao município mediante formalização do Termo de Aceite até
ser contemplado com o cofinanciamento do Fundo Nacional de Assistência Social para o Piso
Fixo de Média Complexidade.
§ 3º O CREAS contemplado com o cofinanciamento do FEAS - Plus, deverá funcionar de
acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e demais legislação
vigente, e ainda, ser preenchido o Censo SUAS - CREAS do Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome (MDS).
Art. 8º O Plus Conurbações Internacionais é destinado para os municípios localizados em área
de conurbação com município dos países vizinhos (“cidades gêmeas”) que fazem fronteira
com o Estado de Mato Grosso do Sul, para atender a demanda de Proteção Social Básica e/ou
Especial dessas regiões, tendo em vista o alto índice de risco e violência e vulnerabilidade
social dessas áreas.
§ 1º O Plus Conurbações Internacionais é destinado de acordo com o porte populacional dos
municípios contemplados:
I – R$ 2.000,00 para os municípios de pequeno porte I, são eles: Coronel Sapucaia, Mundo
Novo, Paranhos e Porto Murtinho.
II – R$ 4.000,00 para o município de pequeno porte II: Bela Vista
III – R$ 8.000,00 para os municípios de médio e grande porte, são eles: Corumbá e Ponta
Porã.
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§ 2º O recurso do Plus Conurbações Internacionais deverá ser investido no Serviço
Especializado em Abordagem Especial a ser executado pelos CREAS.
Art. 9º Os recursos adicionais partilhados para a complementação de 50% no total do valor do
cofinanciamento do FNAS serão destinados para os municípios contemplados e que
formalizaram o aceite para:
I – Centro Dia;
II – Residência Inclusiva;
III – Serviço de Acolhimento para Adultos.
Parágrafo único: Para os novos Termos de Aceite que porventura forem formalizados pelos
Municípios junto ao Governo Federal, com a anuência do Governo do Estado, que exigirem o
cofinanciamento estadual, o valor correspondente será concedido no exercício subsequente,
conforme disponibilidade orçamentária e ﬁnanceira do FEAS.
Art. 10 Os recursos adicionais destinados para a potencialização do Serviço de Acolhimento
para Criança e Adolescente, proporcionando a cobertura de 100% desse atendimento para os
Municípios do Estado, tendo como referência o valor mensal de R$ 500,00 por vaga
disponibilizada.
Art. 11 Os recursos adicionais partilhados para a Regionalização, contempla rão o Serviço de
Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) ofertado nos CREAS,
proporcionando a ampliação da cobertura do atendimento para os Municípios do Estado.
§ 1º Conforme Termo de Aceite formalizado junto ao MDS, serão implantados dois CREAS
regionais de execução direta do Estado, sendo um na Região Central e outro na Grande
Dourados. O terceiro CREAS do Termo será partilhado em 4 (quatro) CREAS locais, no valor
de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) cada.
§ 2º Será disponibilizado Termo de Aceite e Compromisso para os Municípios de Alcinópolis
e Costa Rica, referente ao parágrafo anterior, para o atendimento dos Municípios de Figueirão
e Paraíso das Águas, com adicional de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Art. 12 Os recursos do cofinanciamento do FEAS poderão ser investidos com despesas a
classificar, exceto o destinado para concessão de benefícios eventuais, que deverá ser
investido em sua totalidade em despesas correntes (custeio).
Art. 13 O órgão gestor municipal de assistência social deverá elaborar a partilha dos recursos
oriundos do cofinanciamento do FEAS, por meio de critérios técnicos em consonância com a
legislação vigente do SUAS, observando a presente Resolução, e ainda, devidamente
aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social.
Parágrafo único: Caso o CMAS delibere a alteração no critério de partilha do FEAS para a
rede de atendimento socioassistencial, durante o exercício, a SETAS deverá ser comunicada
imediatamente, juntamente com a documentação comprobatória do ato e o Sistema de
Informação atualizado.
Art. 14 As unidades contempladas com o coﬁnanciamento do FEAS, devem executar ações
socioassistenciais (programas, projetos, serviços e benefícios) de forma planejada,
permanente e continuada, e ainda, estarem regularizadas e funcionando de acordo com a
legislação vigente do SUAS.
§ 1º No caso de ações executadas por unidades privadas (não governamentais), devem estar
obrigatoriamente inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social, de acordo com a
legislação vigente.
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§ 2º As unidades privadas contempladas com recursos do FEAS deverão estar cadastradas no
Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social (CNEAS) e no SIGS Rede SUAS MS,
Módulo CMAS, no controle das inscrições, e ainda, ser formalizado Termo de Convênio
juntamente com o Plano de Aplicação dos recursos.
Art. 15 Os municípios contemplados com o coﬁnanciamento do FEAS deverão realizar
audiência pública, até o término do exercício de 2015, apresentando os investimentos
executados na Política Municipal de Assistência Social durante o exercício, devendo, ainda,
publicizar a origem dos recursos do coﬁnanciamento da rede socioassistencial local, e enviar à
SETAS relatório com cópia da lista de presença.
Art. 16 A SETAS repassará aos FMAS regularmente os recursos do coﬁnanciamento do
FEAS no banco, agência e conta corrente informados no Sistema de Informação SIGS Rede
SUAS MS.
Parágrafo único: Caso haja mudança da conta, durante o exercício, a SETAS deverá ser
comunicada oﬁcialmente e o sistema devidamente atualizado.
Art. 17 Fica o órgão gestor municipal de assistência social responsável pelo monitoramento
das ações socioassistenciais contempladas com o coﬁnanciamento do FEAS, assim como, o
Conselho Municipal de Assistência Social no controle social de tais ações.
Art. 18 A execução dos recursos será acompanhada pela SETAS e pelo Conselho Estadual de
Assistência Social, observadas as respectivas competências de modo a veriﬁcar a regularidade
dos atos praticados e a prestação eﬁciente dos serviços socioassistenciais.
Art. 19 aprovar o Relatório sob Parecer nº. 060/2014 do Processo nº. 247/CEAS/ MS/2014.
Art. 20 Esta Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação, revo gadas as disposições
em contrário.
Campo Grande-MS, 24 de novembro de 2014.
Valdereis Freitas de Souza
Presidente do Conselho Estadual de Assistência Social de Mato Grosso do Sul-CEAS/MS
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ANEXO 10
LEGISLAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Resolução nº 020/2013/CEAS/MT
Aprova a Resolução n.º 06 de 23 de setembro de 2013, procedente da Comissão de
Intergestores Bipartite do estado de Mato Grosso, referente à pactuação sobre
Cofinanciamento dos Serviços de Proteção especial, Benefícios Eventuais e Gestão do SUAS
nos Municípios.
O CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO CEAS/MT,
no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Nº 9.051 de 12 de dezembro de 2008;
Considerando a deliberação do pleno do seu Colegiado conforme Reunião Ordinária realizada
no dia 26 de setembro de 2013 e Reunião Extraordinária realizada em 30 de setembro de
2013;
Resolve:
Art. 1º Aprovar na integra a Resolução da Comissão Integestores Bipartite, conforme segue:
A Comissão Intergestores Bipartite - CIB, de acordo com as competências estabelecidas em
seu Regimento Interno e na Norma Operacional Básica do Sistema Único da Assistência
Social – NOB-SUAS 2012, e:
Considerando a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, Lei Orgânica de Assistência Social –
LOAS, alterada pela Lei Federal n.º 12.435/2011;
Considerando que a Política Nacional de Assistência Social - PNAS, aprovada pela Resolução
nº 145, de 14 de outubro de 2004, do Conselho Nacional de Assistência Social, dispõe sobre
institucionalização da Assistência Social como direito de cidadania, sob responsabilidade do
Estado;
Considerando o disposto na Norma Operacional Básica do SUAS – NOB-SUAS, aprovada
pela Resolução nº 130, de 15 de julho de 2005, do CNAS;
Considerando que o Sistema Único de Assistência Social - SUAS é um sistema de proteção
social público não contributivo, com gestão descentralizada e participativa, que regula e
organiza, no território nacional, os serviços, programas e benefícios socioassistenciais e que a
União, o Estado, o Distrito Federal e os Municípios são co-responsáveis por sua gestão e
cofinanciamento;
Considerando a Política Estadual de Assistência Social de Mato Grosso, aprovada pela
Resolução CEAS nº 9 de 19 de março de 2010, que prevêem o cofinanciamento do Governo
Estadual aos Municípios habilitados em nível de gestão básica ou plena do SUAS;
RESOLVE:
Art. 1º - Pactuar a destinação do valor de R$ 4.618.000,00 (Quatro milhões, seiscentos e
dezoito mil reais), alocados no Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS/MT), para o
cofinancimento estadual de Serviços de Proteção Social Básica, Serviços de Proteção
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Especial, Benefícios Eventuais e Gestão do SUAS aos municípios que atenderem os critérios
estabelecidos nesta resolução.
Art. 2º - O valor do recurso será repassado para os municípios de acordo com o porte,
conforme disposto na tabela constante no Anexo I desta Resolução.
Art. 3º - A transferência de recursos para o Serviço de Proteção Social Básica, Serviços de
Proteção Social Especial e Benefícios Eventuais correspondente ao valor de R$
3.232.600,00 (Três milhões, duzentos e trinta e dois mil e seiscentos reais) será repassado
para todos os municípios que possuem serviços implantados e em funcionamento.
Art. 4º - A transferência de recursos destinados a atender a Gestão do SUAS será repassado
para todos os municípios que possuírem CRAS e/ou CREAS implantados e em
funcionamento, correspondente ao valor total de R$ 1.385.400,00 (Hum milhão, trezentos e
oitenta e cinco mil e quatrocentos reais).
Parágrafo Único - Os recursos destinados a atender a Gestão do SUAS poderão ser utilizados
para o pagamento de despesas com custeio dos serviços ou para aquisição de bens e
equipamentos permanentes, desde que indicada a destinação dos recursos.
Art. 5º - Os municípios deverão utilizar no mínimo 70% do valor do cofinanciamento na
execução dos Serviços de Proteção Social Básica, Serviços de Proteção Especial e Benefícios
Eventuais e até 30% do valor do cofinanciamento com Gestão SUAS.
Art. 6º - O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS deverá comunicar ao
Conselho Estadual de Assistência Social, quando houver irregularidades na aplicação dos
recursos do cofinanciamento estadual.
Art. 7º - O repasse dos recursos para o cofinanciamento dos Serviços de Proteção Social
Básica, Serviços de Proteção Especial, Benefícios Eventuais e Gestão do SUAS nos
municípios, fica condicionado a disponibilidade orçamentária do Governo do Estado.
Essa resolução entrará em vigor na data de sua assinatura.
Registrada. Publicada. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de agosto de 2013.
Antônio Figueiredo Neto
Presidente do CEAS/MT
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ANEXO 11
LEGISLAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS
Resolução nº 10 de 22 de junho de 2012 – CEAS-GO
Dispõe sobre as normas para a regulamentação dos benefícios eventuais no âmbito do Estado
de Goiás.
O CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOIÁS – CEAS-GO, no uso
das atribuições conferidas na Lei Estadual nº 12.729, de 21 de novembro de 1995, com
alterações posteriores pelas Leis nº 12.884, de 17 de junho de 1996, nº 13.508, de 10 de
setembro de 1999 e Lei nº 13.525, de 05 de outubro de 1999 e conforme deliberação em
reunião ordinária ocorrida dia 22 de junho de 2012, CONSIDERANDO a Lei 8.742/1993LOAS e sua alteração pela Lei nº 12.435/2011, artigo 22 que dispõe sobre a regulamentação
dos Benefícios Eventuais no âmbito do Estado; CONSIDERANDO que a concessão dos
Benefícios Eventuais é um direito garantido em lei e de longo alcance social;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 6.307, de 14 de dezembro de 2007, da
Presidência da República; CONSIDERANDO as Resoluções CNAS nº 212/2006 e nº 39/2010
que dispõem sobre os critérios orientadores para a regulamentação da provisão de Benefícios
Eventuais e sobre o processo de reordenamento dos Benefícios Eventuais, respectivamente;
CONSIDERANDO que os benefícios eventuais devem atender as pessoas em situações de
vulnerabilidade temporária caracterizada por riscos, perdas e danos à integridade pessoal e
familiar, principalmente a de alimentação, falta de documentação, de domicílio, de abandono
ou impossibilidade de garantir abrigo a seus filhos; perda circunstancial decorrente da ruptura
de vínculos familiares; presença de violência física ou psicológica na família ou por situações
de ameaça à vida; outras situações sociais identificadas que comprometam a sobrevivência;
CONSIDERANDO que o auxílio natalidade é aquele propiciado na eventualidade do
nascimento de um membro da família, devendo atender às necessidades do nascituro, apoiar a
mãe nos casos de natimorto ou em que o recém-nascido morre logo após o nascimento e
apoiar a família no caso de morte da mãe;
CONSIDERANDO que o auxílio por morte é voltado para suprir a família nas ocasiões
relacionadas ao falecimento de algum dos seus membros, devendo cobrir as despesas de urna,
serviços funerários, translado, velório e sepultamento, bem como as necessidades da família
advindas da morte de um de seus provedores e o ressarcimento, no caso da ausência do
benefício eventual no momento em que este se fez necessário;
CONSIDERANDO que as situações de calamidade pública são reconhecidas pelo poder
público e caracterizam-se por situações anormais advindas de circunstâncias climáticas,
desabamentos, incêndios, epidemias, dentre outras que causem sérios danos à comunidade
afetada, inclusive à segurança ou à vida de seus integrantes.
RESOLVE:
Art. 1º Regulamentar a provisão dos Benefícios Eventuais, estabelecendo critérios e prazos
que norteiem a sua operacionalização no âmbito da Política de Assistência Social no Estado
de Goiás.
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Art. 2º Benefícios Eventuais são provisões de proteção social básica de caráter suplementar e
temporário que integram organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social
– SUAS, e são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte,
situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública com fundamentação nos
princípios de cidadania e nos direitos sociais e humanos.
Art. 3º Os Benefícios Eventuais, nas modalidades de auxílio por natalidade e por morte, serão
de caráter não contributivo, podendo ser prestados na forma de pecúnia ou em bens de
consumo, para reduzir vulnerabilidades provocadas por nascimento ou por morte de membro
da família.
Art. 4º Os benefícios na modalidade de auxílio por natalidade são destinados à família e terão,
preferencialmente, entre suas condições:
I - Atenções necessárias ao nascituro;
II - Apoio à mãe no caso de morte do recém-nascido;
III - Apoio à família no caso de morte da mãe; e
IV - A administração municipal poderá criar outros serviços que considerar pertinente,
obedecendo ao disposto nesta Resolução.
Art. 5º Os benefícios na modalidade de auxílio por natalidade poderão ocorrer na forma de
pecúnia ou em bens de consumo.
§ 1º Os bens de consumo consistem no enxoval do recém-nascido, incluindo vestuário,
utensílios para alimentação e de higiene, observada a quantidade que garanta a dignidade e o
respeito à família beneficiária.
§ 2º Quando os benefícios na modalidade de auxílio por natalidade forem assegurados em
pecúnia deverão ter como referência valor das despesas previstas no parágrafo anterior.
§ 3º O requerimento dos benefícios na modalidade de auxílio por natalidade devem ser
realizados até noventa dias após o nascimento.
§ 4º Os benefícios na modalidade de auxílio natalidade deverão ser pagos até trinta dias após
o requerimento.
§ 5º A morte da criança não inabilita a família a receber o benefício na modalidade de auxílio
por natalidade.
Art. 6º Os benefícios eventuais na modalidade de auxílio por morte serão destinados à família,
para reduzir vulnerabilidades provocadas por morte de membro da mesma.
Art. 7º O alcance dos benefícios na modalidade de auxílio por morte, preferencialmente, será
distinto em modalidades de:
I - Custeio das despesas de urna funerária, de velório e de sepultamento;
II - Custeio de necessidades urgentes da família para enfrentar os riscos e vulnerabilidades
advindas da morte de um dos seus provedores ou membro; e
III - Ressarcimento no caso de perdas e danos causados pela ausência do benefício eventual
no momento em que este se fez necessário.
Art. 8º Os benefícios na modalidade de auxílio por morte poderão ocorrer na forma de
pecúnia, por única parcela ou na prestação de serviços.
§ 1º A prestação de serviços deve cobrir o custeio de despesas de urna funerária, velório e
sepultamento, incluindo transporte funerário, utilização de capela, isenção de taxas e
colocação de placa de identificação, dentre outros serviços inerentes que garantam a
dignidade e o respeito à família beneficiária.
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§ 2º Quando os benefícios forem assegurados na forma de pecúnia, deverão ter como
referência o custo dos serviços previstos no parágrafo anterior, mediante comprovação, a ser
definida em resolução no âmbito do município.
§ 3º A concessão dos benefícios na modalidade de auxílio por morte deverá ser garantida
imediatamente, na forma de pecúnia ou de serviços em unidade de plantão 24 horas, podendo
este serviço ser prestado diretamente pelo órgão gestor ou indiretamente, em parceria com
outros órgãos ou instituições.
§ 4º Em caso de ressarcimento das despesas previstas no § 1º, a família poderá requerer o
benefício até trinta dias após o funeral.
§ 5º Os benefícios na modalidade de auxílio por morte, em caso de ressarcimento, deverão ser
pagos até trinta dias após o requerimento.
§ 6º O pagamento do ressarcimento será equivalente ao valor das despesas previstas no § 1º.
Art. 9º Os benefícios eventuais na modalidade de auxílio por natalidade e de auxílio por morte
poderão ser pagos diretamente a um integrante da família beneficiária: mãe, pai, parente até 2º
grau ou pessoa autorizada mediante procuração.
Art. 10 Compete aos Municípios:
I – A coordenação geral, a operacionalização, o acompanhamento, a avaliação da prestação
dos benefícios eventuais, bem como o seu financiamento;
II – A realização de estudos da realidade e monitoramento da demanda para constante
ampliação da concessão dos benefícios eventuais;
III – Destinar recursos financeiros nos orçamentos anuais dos Fundos Municipais de
Assistência Social para o custeio do pagamento dos benefícios eventuais, mediante critérios
estabelecidos pelos Conselhos Municipais de Assistência Social, de acordo com o disposto no
art. 15 da Lei nº 8742/1993, alterada pela Lei 12.435/ 2011.
Art. 11 Compete aos Conselhos Municipais de Assistência Social:
I – Regulamentar a concessão dos benefícios eventuais em âmbito municipal;
II – Acompanhar, fiscalizar e avaliar a aplicação da legislação que institui a concessão dos
benefícios eventuais no âmbito do Município;
III – Avaliar, anualmente, a concessão e valor dos benefícios eventuais, com vistas à
reformulação da regulamentação da concessão e valor dos benefícios eventuais, quando
necessário.
Art. 12 Compete ao Estado:
I – Assessorar os Municípios na regulamentação da provisão dos benefícios eventuais e
monitorar, quando da sua operacionalização;
II – Realizar estudos e pesquisas voltados à realidade local no que concerne aos índices de
natalidade e mortalidade, bem como situação de vulnerabilidade e risco social dos municípios,
como forma de melhor atender as demandas frente às constantes transformações sociais;
III – Destinar recursos no orçamento anual do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS
para transferências aos municípios, a título de participação no custeio do pagamento dos
benefícios eventuais mediante critérios pactuados na Comissão Intergestores Bipartite e
aprovados no Conselho Estadual de Assistência Social, de acordo com disposto no art. 13 da
Lei nº 8.742, de 1993.
Art. 13 Poderá ser cofinanciado o município que:
I – Conceder benefícios eventuais gratuitos, sem nenhum tipo de discriminação;
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II - Garantir a igualdade de condições no acesso aos benefícios eventuais sem qualquer tipo de
constrangimento ou estigma aos beneficiários;
III - Regulamentar os benefícios eventuais, respeitadas as normativas afins;
IV - Apresentar orçamento anual específico para os benefícios eventuais;
V - Cumprir o que dispõe o art. 30 da Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993.
Art. 14 A regulamentação dos benefícios eventuais e a sua inclusão em lei orçamentária dos
municípios dar-se-á no prazo de até doze meses e sua implementação em até vinte e quatro
meses, a contar da data da publicação dessa Resolução.
Art. 15 Para atendimento de vítimas de calamidade pública poderá ser criado benefício
eventual de modo a assegurar-lhes a sobrevivência e a reconstrução de sua autonomia.
Parágrafo Único. Para os fins desta Resolução, entende-se por estado de calamidade pública o
reconhecimento pelo poder público de situação anormal, advinda de baixas ou altas
temperaturas, tempestades, enchentes, inversão térmica, desabamentos, incêndios, epidemias,
causando sérios danos à incolumidade ou à vida de seus integrantes.
Art. 16 As provisões relativas a programas, projetos, serviços e benefícios diretamente
vinculados ao campo da saúde, educação e das demais políticas setoriais não se incluem na
modalidade de benefícios eventuais da assistência social.
Art. 17 Os Municípios devem promover ações que viabilizem e garantam a ampla e periódica
divulgação do direito aos benefícios eventuais e dos critérios para sua concessão.
Art. 18 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA E PUBLIQUE-SE.
CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Goiânia aos 22 dias de junho de 2012.
Maria Joaquina de Jesus
Presidente do CEAS-GO
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ANEXO 12
LEGISLAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
Portaria nº 140 de 18 de outubro de 2010.
Regulamenta a concessão de benefícios eventuais, no âmbito da política de assistência social
do Distrito Federal.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA
DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL, Substituto, no uso de suas atribuições regimentais e
considerando o disposto no artigo 5°, do Decreto n° 29.970, de 22 de janeiro de 2009, e ainda:
Considerando o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, Lei
Orgânica da Assistência Social - LOAS, que determina a regulamentação da concessão dos
benefícios eventuais pelos Conselhos de Assistência Social dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, conforme normas do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS;
Considerando o Decreto Federal nº 6.307, de 14 de dezembro de 2007, que dispõe sobre os
benefícios eventuais de que trata o artigo 22, da Lei nº 8.742/93;
Considerando a Resolução nº 212/2006-CNAS, que propõe critérios orientadores para a
regulamentação da provisão de benefícios eventuais no âmbito da política pública de
assistência social;
Considerando a Lei Distrital nº 2.424, de 13 de julho de 1999, e sua regulamentação pelo
Decreto nº 20502, de 16 de agosto de 1999 e suas alterações pelo decreto n° 28.606, de 20 de
dezembro de 2007 que dispõe sobre a construção, o funcionamento, a utilização, a
administração e a fiscalização dos cemitérios e a execução dos serviços funerários no Distrito
Federal;
Considerando a regulamentação prescrita no artigo 2º, XIV do Decreto nº 29.970, de 22 de
janeiro de 2009, que instituiu como ações da Proteção Social Básica a concessão de benefícios
eventuais de Assistência Social no Distrito Federal;
Considerando a Resolução n° 49 de 09 de setembro de 2010, do Conselho de Assistência
Social do Distrito Federal-CAS/DF, que regulamenta a concessão de benefícios eventuais no
âmbito da Política de Assistência Social no Distrito Federal,
Resolve:
Art. 1º. Regulamentar a concessão dos benefícios eventuais, no âmbito da Política de
Assistência Social na SEDEST, na forma desta portaria.
DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Seção I
Da Definição
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Art. 1º. Benefícios eventuais são provisões suplementares e provisórias, prestadas aos
cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, de morte, situações de vulnerabilidade
temporária, desastre e/ou de calamidade pública.
§1 - Os benefícios eventuais integram organicamente as garantias do Sistema Único de
Assistência Social – SUAS, com fundamentação nos princípios de cidadania e nos direitos
sociais humanos.
§2 - Fica instituída a Diretoria de Benefícios Assistências para garantir a operacionalização
dos Benefícios eventuais na SEDEST.
Seção II
Dos Princípios dos Benefícios Eventuais
Art. 2º. Os benefícios eventuais devem atender, no âmbito do Sistema Único de Assistência
Social - SUAS, aos seguintes princípios:
I – integração à rede de serviços sócio assistenciais, com vistas ao atendimento das
necessidades básicas humanas;
II – constituição de provisão certa para enfrentar com agilidade e presteza eventos incertos;
III – proibição de subordinação a contribuições prévias e de vinculação a contrapartidas;
IV – adoção de critérios de elegibilidade em consonância com a Política Nacional de
Assistência Social – PNAS;
V – garantia de qualidade e prontidão de respostas aos usuários, bem como de espaços par
manifestação e defesa de seus direitos;
VI – garantia de igualdade de condições no acesso às informações e à fruição dos benefícios
eventuais;
VII – afirmação dos benefícios eventuais como direito relativo à cidadania;
VIII – ampla divulgação dos critérios para a sua concessão; e
IX – desvinculação de comprovações complexas e vexatórias de pobreza, que estigmatizam os
benefícios, os beneficiários e a Política de Assistência Social.
Seção III
Da Forma de Concessão dos Benefícios Eventuais
Art. 3º. Os benefícios eventuais poderão ser concedidos na forma de:
I – pecúnia;
II – bens de consumo.
Parágrafo Único. A concessão dos benefícios eventuais poderá ser cumulada, conforme o
caso, dentre as formas previstas no caput deste artigo.
Art. 4º. As provisões relativas a programas, projetos, serviços e benefícios diretamente
vinculados ao campo da saúde, educação, integração nacional e das demais políticas setoriais
não se incluem na modalidade de benefícios eventuais da assistência social.
Parágrafo Único. Não se constituem, dentre outros, como benefícios eventuais:
I – concessão de medicamentos;
II – concessão de órtese e prótese;
III – tratamento de saúde;
IV – construção de residências;
Seção IV
Dos Beneficiários em Geral
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Art. 5º. O benefício eventual destina-se aos cidadãos e às famílias com impossibilidade de
arcar por conta própria com o enfrentamento de contingências sociais, cuja ocorrência
provoca risco e fragiliza a manutenção do indivíduo, a unidade da família e a sobrevivência
de seus membros.
§ 1º - Na comprovação das necessidades para a concessão do benefício eventual são vedadas
quaisquer situações de constrangimento ou vexatórias.
§ 2º - Considera-se Família para efeito da avaliação da renda per capita o núcleo básico,
vinculado por laços consanguíneos, de aliança ou afinidade circunscrito a obrigações
recíprocas e mútuas (LOAS/ NOB-SUAS).
CAPÍTULO II
DAS MODALIDADES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Seção I
Da Classificação
Art. 6º .No âmbito do Distrito Federal, os benefícios eventuais classificam-se nas seguintes
modalidades:
I – auxílio natalidade;
II – auxílio por morte;
III – auxílio em situações de vulnerabilidade temporária;
IV – auxílio em situações de desastre e calamidade pública.
Subseção II
Da Documentação
Art. 7º. A ausência de documentação pessoal, não será motivo de impedimento para a
concessão do benefício.
Parágrafo único. A unidade de referencia deverá providenciar ao indivíduo e/ou família a
documentação civil e demais registros para ampla cidadania.
Seção II
Do auxílio-natalidade
Subseção I
Da Definição
Art. 8º. O benefício eventual, na modalidade de auxílio natalidade, constitui-se em uma
prestação temporária, não contributiva da assistência social, em pecúnia e em bens de
consumo, para reduzir vulnerabilidade provocada por nascimento de membro da família.
Art. 9º. O auxílio natalidade é destinado à família e viabilizará os seguintes aspectos:
I – atender as necessidades do nascituro;
II – apoiar à mãe nos casos de natimorto e morte do recém-nascido;
III – apoiar à família no caso de morte da mãe;
IV – estimular a realização do pré-natal desde o início da gravidez;
V – acompanhar com atenção especial a gravidez precoce no âmbito da política de assistência
social; e
VI – contribuir para o aumento de registros civis realizados no Distrito Federal.
Subseção II
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Das Formas de Concessão
Art. 10. O auxílio natalidade será concedido, cumulativamente, nas formas de:
I – pecúnia;
II – bens de consumo.
Subseção III
Dos Critérios
Art. 11. O auxílio em pecúnia será concedido em caráter suplementar e provisório, no valor de
R$ 200,00 (duzentos reais), em número igual ao da ocorrência de nascimento.
Parágrafo único - O auxílio em pecúnia será assegurado a genitora que comprove residir no
Distrito Federal e possuir renda familiar per capita igual ou inferior a meio salário mínimo
nacional.
Art. 12. O auxílio na forma de bens de consumo consiste no enxoval do recém-nascido,
incluindo itens de vestuário e utensílios de higiene, observada a qualidade que garanta a
dignidade e o respeito à família beneficiária.
§ 1º - O enxoval de que trata o caput será concedido em número igual ao da ocorrência de
nascimento.
§ 2º - No caso de concessão deste auxílio sob a forma de bens de consumo, este será
assegurado a gestante que comprove residir no Distrito Federal e possuir renda familiar per
capita igual ou inferior a meio salário mínimo nacional.
§ 3°- Será concedido às pessoas em situação de rua e aos usuários da assistência social que,
em passagem por Brasília, vierem a nascer no Distrito Federal e aos que estiverem em
unidades ou entidades de acolhimento sem referência familiar.
Art. 13. O requerimento do auxílio natalidade na forma de pecúnia deverá ser solicitado até 90
(noventa) dias após o nascimento.
Art. 14. O auxílio natalidade na forma de pecúnia deve ser pago até 30 (trinta) dias após o
requerimento.
Art.15. O requerimento do auxílio natalidade na forma de bens de consumo deverá ser
solicitado em até 30 (trinta) dias após o nascimento, sendo a entrega do bem feita no ato do
requerimento.
Art. 16. Na ocorrência de morte da mãe, a família terá direito de receber o auxílio em bens de
consumo e em pecúnia.
Art. 17. A morte da criança não inabilita a família a receber o auxílio natalidade, sendo
concedido apenas em pecúnia.
Art. 18. Em caso de impossibilidade da genitora requerer diretamente o beneficio, serão
observados os parágrafos abaixo:
§ 1° - Em se tratando de auxilio natalidade na forma de bens de consumo, sendo o solicitante
genitor ou parente até segundo grau deverá apresentar todos os documentos descritos no
artigo 21, bem como Carteira de Identidade do solicitante intermediário.
§ 2° - Em se tratando de auxilio natalidade na forma de pecúnia, somente será concedido a
pessoa autorizada mediante procuração.
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Art. 19. As gestantes cadastradas deverão ser encaminhadas a grupos de convivência de
gestantes do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, onde poderão trocar
experiências, fortalecer os vínculos comunitários, receber informações e orientações sobre
direitos e deveres dos pais, da sociedade e do Estado para com a criança;
Art. 20. Para garantia de segurança alimentar e nutricional, a gestante e a nutriz, de posse da
Carteira de Gestante e após sua inclusão no Cadastro Único, terão o direito de receber
diariamente nos Postos de Distribuição do Programa Vida Melhor, 1 (um) litro de leite e 2
(dois) pães vitaminados de 50 (cinquenta) gramas, durante o período da gravidez e do
aleitamento.
Subseção IV
Dos Documentos
Art. 21. As beneficiárias do auxílio natalidade serão cadastradas nos Centros de Referência de
Assistência Social – CRAS, onde apresentarão documentos de identificação e comprovação
dos critérios para a percepção do auxílio de que trata esta seção, a saber:
I – carteira de identidade, Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Trabalho, e CPF do
requerente;
II – comprovante de residência no Distrito Federal, por meio de conta de água, luz, telefone,
IPTU. Na falta desses, o usuário deverá apresentar declaração de domicílio assinada por
2(duas) testemunhas que possua Carteira de Identidade e CPF;
III – comprovante de renda pessoal, ou declaração de próprio punho;
IV – certidão de nascimento do recém-nascido preferencialmente, ou cartão de vacina do
recém-nascido.
Subseção V
Da Equipe Profissional
Art. 22. A avaliação socioeconômica será realizada por assistente social e o acompanhamento
da família beneficiária será realizado por técnico, integrantes do quadro de servidores da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda-SEDEST
Subseção VI
Dos Procedimentos para a Concessão
Art. 23. A execução dos benefícios eventuais acontecerá nos CRAS de cada Região
Administrativa do Distrito Federal. A execução poderá ocorrer em outro local devidamente
autorizado pela SEDEST.
§ 1° - O horário de atendimento aos usuários para o requerimento do auxílio natalidade nas
formas de pecúnia e bens de consumo será de 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00, de
segunda-feira à sexta-feira.
§ 2° - Será necessário a abertura ou atualização do Cadastro Socioassistencial e emissão de
avaliação socioeconômica, conforme os documentos previsto no artigo 22 desta portaria,
devidamente assinado pelo servidor designado na Subseção V, artigo 20 desta Portaria.
§ 3° - Nos casos do auxílio na forma de pecúnia, será necessário o preenchimento do
requerimento em formulário próprio.
§ 4° - O servidor deve carimbar e rubricar a carteira de vacinação do recém-nascido para
indicação da concessão do auxílio. Após esse procedimento, o requerimento e a avaliação
com a cópia dos documentos comprobatórios devem ser encaminhados para a Diretoria de
Benefícios Assistenciais para as demais providências.
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Seção III
Do Auxílio por Morte
Art. 24. A regulamentação do auxílio por morte obedecerá, no que couber, às disposições da
Lei Distrital nº. 2.424, de 13 de julho de 1999, bem como o respectivo Decreto nº. 20.502 de
16 de agosto de 1999 e suas alterações; alem da Resolução n.º49, de 09 de setembro, de 2010
do CAS/DF.
§1º - o sepultamento ocorrerá em cova individual, respeitando o disposto no art.43 do decreto
mencionado no caput.
§2º - A administradora do contrato de serviços funerários com o Distrito Federal terá 6 (seis)
meses para se adequar as regras após a publicação desta Portaria.
Subseção I
Da Definição
Art. 25. O benefício eventual, na modalidade por morte, constitui-se em uma prestação
temporária, não contributiva da assistência social, em pecúnia, por uma única parcela, ou em
bens de consumo, para reduzir vulnerabilidade provocada por morte de membro da família.
Art. 26. Este auxílio atenderá, prioritariamente:
I - as despesas de urna funerária, velório e sepultamento;
II - as necessidades urgentes da família para enfrentar riscos e vulnerabilidades advindas da
morte de um de seus provedores ou membros; e
III - o ressarcimento, no caso de indisponibilidade da concessão por parte da Administração
Pública, no momento em que este se fez necessário.
Subseção II
Das Formas de Concessão
Art. 27. O auxílio será concedido, cumulativamente, nas formas de:
I – pecúnia;
II – bens de consumo.
Subseção III
Dos Critérios
Art. 28. O auxílio por morte será assegurado às famílias:
I – que comprovem residir no Distrito Federal, por meio de conta de água, luz, telefone,
IPTU. Na falta desses, o usuário deverá apresentar declaração de domicílio assinada por 2
(duas) testemunhas que possua Carteira de Identidade e CPF.
II - sem renda ou possuírem renda familiar per capita igual ou inferior a 1 (um) salário
mínimo nacional vigente, respeitado o disposto no art. 21, inciso II, do Decreto nº
28.606/2007;
III – residentes em outras unidades da Federação, cujos membros tenham vindo a óbito em
hospitais da rede de saúde do Distrito Federal, mediante o parecer dos profissionais de Saúde
do Distrito Federal, devendo este ser validado pelo assistente social do CRAS ou Plantão
Social da SEDEST em formulário próprio.
Parágrafo único. O auxílio por morte será concedido às pessoas em situação de rua, bem como
aos usuários da assistência social que, em passagem por Brasília, vierem a óbito no Distrito
Federal e aos que estiverem em unidades ou entidades de acolhimento sem referência
familiar.
Art. 29. O auxílio será concedido ao requerente em caráter suplementar e provisório, em
número igual ao da ocorrência de óbito.
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Art. 30. O auxílio em pecúnia será concedido em caráter suplementar e provisório, no valor de
R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais).
Art. 31. O auxílio por morte sob a forma de bens de consumo consiste na concessão de urna
funerária, velório e sepultamento, incluindo transporte funerário, utilização de capela, isenção
de taxas e colocação de placa de identificação, dentre outros serviços inerentes que garantam
a qualidade, dignidade e o respeito à família beneficiária.
Art. 32. O auxílio por morte será ofertado preferencialmente pelos Centros de Referência de
Assistência Social – CRAS nos territórios de moradia das famílias ou outras unidades
designadas pela SEDEST de atendimento ininterrupto, sendo divulgado aos usuários.
§1º - O requerente poderá solicitar cumulativamente a concessão das duas formas do
benefício. Em se tratando do auxílio na forma de pecúnia, a SEDEST terá 30 (trinta) dias para
efetuar o pagamento, por meio de via bancária.
§2º - O atendimento na forma de bens de consumo será concedida de imediato para viabilizar
o sepultamento.
Art. 33. O auxilio por morte na forma de pecúnia pode ser pago diretamente a um integrante
da família beneficiária, sendo comprovado o parentesco em até segundo grau e este deverá
apresentar a certidão de óbito e a guia de sepultamento para SEDEST, bem como a Carteira
de Identidade e CPF do requerente. Esse auxílio também poderá ser pago a pessoa autorizada
mediante procuração da família com a referida documentação.
Subseção IV
Do Ressarcimento
Art. 34. O requerimento do auxílio pelas famílias, por ressarcimento, poderá ocorrer em até
45 (quarenta e cinco) dias após o falecimento, sendo o seu pagamento realizado em até 30
(trinta) dias após o requerimento.
Art. 35. O ressarcimento do auxílio em pecúnia e dos bens de consumo especificados nos
artigos 30 e 31 não será superior a R$765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais).
Subseção V
Dos Documentos
Art. 36. As famílias beneficiárias deverão apresentar os seguintes documentos:
I – carteira de identidade ou Carteira de Trabalho ou Carteira Nacional de Habilitação e o
CPF do requerente;
II – comprovante de renda, se houver, observado o artigo 7°, desta portaria. Na falta do
comprovante, será necessário apresentar declaração de renda de próprio punho contendo
também o número da Carteira de Identidade e CPF do requerente.
III - comprovante de residência no Distrito Federal, por meio de conta de água, luz, telefone,
IPTU. Na falta desses, o usuário deverá apresentar declaração de domicílio assinada por 2
(duas) testemunhas que possua Carteira de Identidade e CPF;
IV – certidão de óbito e guia de sepultamento;
V – documentos de identificação do de cujos.
Subseção VI
Da Equipe Profissional
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Art. 37. A avaliação socioeconômica será realizada por assistente social; e o acompanhamento
da família beneficiária será realizado por técnico, integrantes do quadro de servidores da
SEDEST.
Subseção VII
Dos Procedimentos para Pagamento de Ressarcimento
Art. 38. Para solicitar o ressarcimento, a família deverá seguir os procedimentos abaixo:
I - preencher requerimento em formulário próprio.
II - Apresentar certidão de óbito e a guia de sepultamento no ato da solicitação as quais
deverão ser carimbada e atestadas pelo servidor responsável pela concessão do auxílio. Além
disso, deverão ser apresentados documentos originais ou cópias autenticadas no cartório.
III - Após esse procedimento, o requerimento e a avaliação socioeconomica com a cópia dos
documentos comprobatórios devem ser encaminhados para a Diretoria de Benefícios
Assistenciais para as demais providências.
Seção IV
Do Auxílio em Situação de Vulnerabilidade Temporária
Subseção I
Definição
Art. 39. O Auxílio em Situação de Vulnerabilidade Temporária caracteriza-se como uma
provisão suplementar provisória de assistência social, prestada em pecúnia e/ou bens de
consumo, para suprir a família em situações de vulnerabilidade temporária, que envolvem
acontecimentos do cotidiano dos cidadãos e podem se apresentar de diferentes formas
produzindo diversos padecimentos.
Art. 40. A vulnerabilidade temporária caracteriza-se pelo advento de riscos, perdas e danos à
integridade pessoal e familiar, assim entendidos:
I – riscos: ameaça de sérios padecimentos;
II – perdas: privação de bens e de segurança material;
III – danos: agravos sociais e ofensa.
Parágrafo Único. Os riscos, perdas e danos podem decorrer de:
a) ausência de acesso a condições e meios para suprir a necessidade cotidiana do solicitante e
de sua família, principalmente de alimentação;
b) falta de documentação;
c) situação de abandono ou impossibilidade de garantir abrigo a seus filhos:
d) perda circunstancial decorrente de ruptura e vínculos familiares e comunitários;
e) presença de violência física ou psicológica na família ou por situações de ameaça à vida;
f) situações de famílias em dificuldades socioeconômicas durante os processos de remoções
ocasionados por decisões governamentais de reassentamento habitacional;
g) processo de reintegração familiar e comunitária de crianças, adolescentes e famílias que se
encontram em cumprimento de medida protetiva;
h) situações de famílias em dificuldade socioeconômica que necessitam de melhoria de
habilitabilidade para promover acessibilidade, pequenos reparos e adaptações para garantir
que o acesso aos serviços básicos de saneamento.
i) outras situações sociais que comprometam a sobrevivência e a convivência familiar e
comunitária.
Subseção II
Dos Beneficiários
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Art. 41. O público alvo do auxílio de que trata esta Seção são as famílias e indivíduos em
situação de vulnerabilidade e risco social, residentes no Distrito Federal.
Subseção III
Da Finalidade
Art. 42. O auxílio visa a suprir situações de riscos, perdas e danos imediatos que impeçam o
desenvolvimento e a promoção sociofamiliares, possibilitando o fortalecimento dos familiares
e garantir a inserção comunitária.
Subseção IV
Forma de Concessão
Art. 43. A execução do auxílio em situação Vulnerabilidade Temporária acontecerá nos
CRAS do Distrito Federal, na Coordenadoria de Ações Especiais e demais unidades da
SEDEST no que couber.
A execução poderá ocorrer em outro local devidamente autorizado pela SEDEST.
Art. 44. O auxílio será concedido na forma de pecúnia e/ou bens de consumo, em caráter
provisório, sendo seu valor fixado de acordo com o grau de complexidade do atendimento de
vulnerabilidade e risco pessoal das famílias e indivíduos, e será definido por avaliação
socioassistencial.
Parágrafo Único. O valor deste auxílio será no valor de R$408,00 (quatrocentos e oito reais)
Subseção V
Dos Critérios
Art. 45. Na seleção de famílias e dos indivíduos, para fins de concessão deste auxílio, devem
ser observados:
I – indicativos de violência contra criança, adolescente, jovem, adulto ou idoso, como trabalho
infantil, conflito com a lei, abuso e exploração sexual, negligência, isolamento, maus tratos;
ou por questões de gênero e discriminação racial e sexual;
II – moradia que apresenta condições de risco;
III – pessoas idosas e/ou pessoas com deficiência em situação de isolamento;
IV - situação de extrema pobreza;
V – famílias com indicativos de rupturas familiares.
Parágrafo Único. O usuário perceberá o auxílio mediante relatórios consubstanciados de
acompanhamento elaborado pela equipe técnica, enquanto perdurar a situação de
vulnerabilidade, sem desconsiderar o caráter temporário e eventual deste benefício.
Subseção VI
Dos Procedimentos para a Concessão
Art. 46. As famílias beneficiárias do Auxílio Vulnerabilidade deverão apresentar os seguintes
documentos, objetivando atender o disposto do artigo 7 da resolução n.° 49 de 09 setembro de
2010, do Conselho de Assistência Social do Distrito Federal- CAS/DF:
I – Carteira de Identidade e CPF (Original ou cópia);
II – Carteira de Trabalho e CPF (Original ou cópia);
III – Reservista e CPF (Original ou cópia);
IV – Certidão de nascimento e CPF (Original ou cópia);
V – Certidão de casamento e CPF;
VI – Título de Eleitor e CPF;
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§ 1º - Caso o usuário não tenha a combinação de dois documentos descritos nos incisos de I a
VI, o servidor da SEDEST poderá considerar apenas um dos documentos descritos acima para
fins de concessão do auxílio vulnerabilidade temporária.
§ 2º - Na falta de todos esses documentos, o requerente deverá apresentar boletim de
ocorrência policial informando a perda dos mesmos.
§ 3º - Após a verificação documental, será necessário a abertura ou atualização do Cadastro
Socioassistencial e emissão de avaliação socioeconômica em formulário próprio e
devidamente assinado pelo servidor designado desta SEDEST. Após esse procedimento, o
requerimento e a avaliação com a cópia dos documentos comprobatórios ou boletim de
ocorrência devem ser encaminhados para a Diretoria de Benefícios Assistenciais para as
demais providências.
§ 4º - Após a análise e procedimentos da Diretoria de Benefícios Assistenciais e posterior
envio da listagem dos beneficiários, o servidor da SEDEST irá expedir autorização ao usuário
para recebimento do auxílio.
Subseção VII
Da Equipe Profissional
Art. 47. A avaliação socioeconômica será realizada por assistente social; e o acompanhamento
da família e do indivíduo beneficiária será realizado por técnicos integrantes do quadro de
servidores da SEDSET.
Seção V
Do Auxílio em Situação de Desastre e/ou Calamidade Pública
Subseção I
Definição
Art. 48. O auxílio em situação de desastre e/ou calamidade pública é uma provisão
suplementar e provisória de assistência social, prestada para suprir a família e o indivíduo na
eventualidade dessas condições, de modo a assegurar-lhe a sobrevivência e a reconstrução de
sua autonomia.
Parágrafo único. A situação de calamidade pública é o reconhecimento pelo poder público de
eventos anormais, advindos de baixas ou altas temperaturas, tempestades, enchentes, inversão
térmica, desabamentos, incêndios, epidemias, causando sérios danos à comunidade afetada,
inclusive à segurança ou à vida de seus integrantes, e outras situações de calamidade.
Subseção II
Dos Beneficiários
Art. 49. O público alvo deste auxílio são as famílias e indivíduos vítimas de situações de
desastre e/ou de calamidade pública, os quais se encontrem impossibilitados de arcar por
conta própria com o restabelecimento para a sobrevivência digna da família e de seus
membros.
Subseção III
Forma de Concessão
Art. 50. O auxílio será concedido na forma de pecúnia e/ou bens de consumo, em caráter
provisório, sendo seu valor fixado de acordo com o grau de complexidade do atendimento de
vulnerabilidade e risco pessoal das famílias e indivíduos, a ser definido, levando-se em conta
a avaliação socioassistencial de cada caso.
Parágrafo único. O valor deste auxílio será de R$408,00 (quatrocentos e oito reais).
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Subseção IV
Dos Procedimentos para a Concessão
Art. 51. A execução do auxílio em situação de Desastre e/ou Calamidade Pública acontecerá
nos CREAS do Distrito Federal e na Coordenadoria de Ações Especiais. A execução poderá
ocorrer em outro local devidamente autorizado pela SEDEST.
§ 1° - Será necessário realizar a avaliação socioeconômica da situação das famílias de
imediato.
§ 2º - O requerente poderá solicitar cumulativamente a concessão das duas formas do
benefícios. Em se tratando do auxílio na forma de pecúnia, a avaliação com a cópia dos
documentos comprobatórios devem ser encaminhados para a Diretoria de Benefícios
Assistenciais para as demais providências e a SEDEST terá 30 (trinta) dias para efetuar o
pagamento e para viabilização do auxílio em pecúnia.
§3º - O atendimento na forma de bens de consumo será concedido de pronto visando à
redução dos danos causados.
§4º - Constatado risco eminente, atestado pela defesa civil, a unidade deverá emitir relatório
circunstancial da situação socioeconômica da família no prazo de 72 horas e enviá-lo ao órgão
gestor para encaminhamento a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito
Federal- CODHAB e a Subsecretaria de Defesa do Solo e da Água – SUDESA.
§ 5° - O relatório citado do parágrafo 4º deverá ser encaminhado devidamente acompanhado
da cópia de notificação da Subsecretaria de Sistema de Defesa Civil, cópia do cadastro
socioassistencial e cópia da documentação pessoal se houver.
Subseção V
Da Equipe Profissional
Art. 52. A avaliação socioeconômica será realizada por assistente social, e o acompanhamento
da família e do indivíduo beneficiários será realizado por técnicos integrantes do quadro de
servidores da SEDEST.
Art. 53. O Conselho de Assistência Social do Distrito Federal-CAS/DF fornecerá oficialmente
á SEDEST informações sobre irregularidades na aplicação do regulamento dos benefícios
eventuais, avaliando e reformulando, se necessário, a cada ano, a regulamentação de sua
consessão e valor, especialmente dos auxílios natalidade e por morte, mediante apreciação de
relatório bimestral emitido pela SEDEST.
Art. 54. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 55. Revogam-se as Portarias n° 107, de 29 de junho de 2009 e Portaria n°165, de 03 de
dezembro de 2009.
CARLOS DA SILVA CARVALHO

Resolução nº 64 de 27 de setembro de 2012.
Estabelece os critérios e prazo para a concessão de benefícios eventuais no âmbito da
Política de Assistência Social do Distrito Federal.
O CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - CAS/DF, com
fundamento no artigo 3º, da Lei nº 997, de 29 de dezembro de 1995 e suas alterações, e em
decisão aprovada na 220ª Reunião Ordinária, realizada em 27 de setembro de 2012 e ainda:
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Considerando o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, Lei
Orgânica da Assistência Social – LOAS, e sua alteração estabelecida na Lei nº 12.435, de 6 de
julho de 2011
RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer critérios e prazo para a concessão de benefícios eventuais no âmbito da
Política de Assistência Social do Distrito Federal.
Art. 2º O benefício eventual é uma modalidade de provisão de caráter suplementar e
temporário que integra organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social –
SUAS, destinado aos cidadãos e às famílias usuárias da Política de Assistência Social no
Distrito Federal em decorrência das seguintes situações:
I. Nascimento.
II. Morte.
III. Vulnerabilidade temporária.
IV. Desastre e/ou calamidade pública e
V. Desabrigo temporário.
Art. 3º Os benefícios eventuais devem atender, no âmbito do SUAS, os seguintes critérios:
I. Cidadãos e famílias que se encontram nas situações acima relacionadas e com
impossibilidade de arcar, por conta própria, com o enfrentamento de contingências sociais.
II. Os beneficiários atendidos deverão ser incluídos no Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal – CADÚNICO.
III. A ausência de documentação civil não será fato impeditivo para concessão de benefícios
eventuais, cabendo a adoção de medidas para sua obtenção.
IV. Os benefícios eventuais poderão ser concedidos de forma cumulativa com outros
benefícios, inclusive aqueles decorrentes dos Programas de Transferência de Renda.
Art. 4º As provisões relativas a programas, projetos, serviços e benefícios diretamente
vinculados à saúde, educação e demais políticas setoriais não são benefícios eventuais no
âmbito da Política de Assistência Social.
Art. 5º Os benefícios eventuais, no âmbito do SUAS, constituem direito socioassistencial
reclamável e poderão ser concedidos na forma de:
I. Pecúnia e/ou
II. Bens de consumo
Art. 6º A concessão e o valor dos benefícios eventuais serão estabelecidos em norma pelo
Governo do Distrito Federal – GDF e previstos na Lei Orçamentária Anual, com base nas
situações e critérios estabelecidos nesta Resolução.
Paragrafo único. O prazo para o Governo do Distrito Federal – GDF estabelecer o disposto no
caput é de até 180 (cento e oitenta dias).
Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º Revogam-se a Resolução CAS/DF n° 49, de 9 de setembro de 2010 e as disposições
em contrário.
MARLENE DE FÁTIMA AZEVEDO SILVA – Presidente
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ANEXO 13
LEGISLAÇÃO DE SÃO PAULO
Decreto nº 55.334, de 11 de Janeiro de 2010
Autoriza a Secretaria da Habitação a, representando o Estado, celebrar Convênio com a
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU,
visando à gestão de recursos a serem transferidos aos municípios, que tenham declarado estado
de calamidade pública, para a concessão de benefício eventual denominado auxílio moradia
emergencial
JOSÉ SERRA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
Considerando a situação anormal de alguns Municípios do Estado de São Paulo, cujas áreas foram
afetadas por enchentes provocadas por chuvas intensas e concentradas;
Considerando o grande número de desabrigados e desalojados, fruto das abundantes e copiosas
chuvas que se abateram sobre as diversas cidades do Estado de São Paulo;
Considerando que incumbe ao Poder Público prestar auxílios eventuais, destinados ao
atendimento de situações de emergência e de vulnerabilidades temporárias; e
Considerando a imperiosa necessidade da concessão de auxílio-moradia emergencial para as
famílias desabrigadas e desalojadas nesses Municípios,
Decreta:
Artigo 1º - Fica a Secretaria da Habitação autorizada a, representando o Estado, celebrar convênio
com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU,
visando à gestão de recursos a serem transferidos aos municípios, que tenham declarado estado de
calamidade pública, para a concessão de benefício eventual denominado
auxíliomoradia emergencial.
Parágrafo único - O auxílio-moradia emergencial destina-se à garantia das condições de moradia
às famílias de baixa renda vitimadas pelas enchentes ou em situação de risco iminente e que se
encontrem em situação de vulnerabilidade temporária, como direito relativo à cidadania.
Artigo 2º- Fica a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
- CDHU, respeitadas as formalidades legais, autorizada a celebrar convênios com municípios que
tenham declarado estado de calamidade pública, homologado por decreto do Governador do
Estado, após análise da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, visando à transferência
de recursos para a concessão de benefício eventual denominado auxílio-moradia emergencial.
§ 1º - O auxílio-moradia emergencial corresponde ao valor mensal de R$ 300,00 (trezentos reais)
por família beneficiada.
§ 2º - O auxílio-moradia emergencial terá prazo de vigência de 3 (três) meses.
Artigo 3º - Compete ao Município:
I - solicitar à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU a concessão de auxílio moradia emergencial às famílias sinistradas, demonstrando de
forma inequívoca a situação emergencial;
II - providenciar a relação das famílias atingidas pelas chuvas que terão direito ao auxílio-moradia
emergencial a que se refere este decreto, indicando o local em que ficarão abrigadas
provisoriamente.
Artigo 4º - São requisitos imprescindíveis para a concessão do auxílio-moradia emergencial:
I - que a residência da família tenha sido total ou parcialmente destruída pelas chuvas, apresente
problemas estruturais graves, ou esteja situada em área sob risco de saúde, iminente de
desabamento ou desmoronamento, ensejando a sua interdição, desocupação ou demolição
imediata, comprovado por laudo, boletim de ocorrência e/ou termo de interdição expedido
pelarespectiva Defesa Civil do Município;
II - que a família beneficiária tenha renda familiar de até 10 (dez) salários-mínimos, comprovada
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pelo Poder Executivo Municipal.
Artigo 5º - Será imediatamente suspenso o pagamento do auxílio-moradia emergencial, a
qualquer tempo, antes do prazo de vigência, mediante manifestação circunstanciada e
fundamentada do Poder Executivo Municipal, se:
I - for dada solução habitacional definitiva por qualquer das esferas de Governo para a família
beneficiária;
II - a família beneficiária conquistar autonomia financeira.
Artigo 6º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 11 de janeiro de 2010
JOSÉ SERRA
Ulrich Hoffmann
Secretário-Adjunto, Respondendo pelo Expediente da Secretaria da Habitação
Aloysio Nunes Ferreira Filho
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicado na Casa Civil, aos 11 de janeiro de 2010.
________________________________________________________________________
Decreto nº 55.370, de 27 de Janeiro de 2010
Altera e acrescenta dispositivos que especifica no Decreto nº 55.334, de 11 de janeiro de 2010,
que autoriza a Secretaria
da Habitação a, representando o Estado, celebrar convênio com a Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo - CDHU, visando a gestão de recursos a serem transferidos aos municípios
que tenham declarado estado
de calamidade pública, para a concessão de benefício eventual denominado auxílio-moradia
emergencial
JOSÉ SERRA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
Considerando as intensas chuvas que incidiram, de forma concentrada, entre o final de 2009 e o
inicio de 2010, e que continuam a incidir sobre as áreas de diversos municípios do Estado de São
Paulo, gerando um grande número de desalojados e desabrigados, em especial famílias de baixo
poder aquisitivo que necessitam de soluções a título de auxílio eventual por parte do Poder
Público, na forma de auxílio-moradia emergencial;
Considerando a edição do Decreto nº 55.334, de 11 de janeiro de 2010, que autorizou a Secretaria
da Habitação a, representando o Estado, celebrar convênio com a Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, visando a gestão de
recursos a serem transferidos aos municípios que tenham declarado estado de calamidade pública,
para a concessão de benefício
Considerando a necessidade de se expandir a concessão do benefício denominado auxíliomoradia emergencial também às famílias moradoras de municípios paulistas que se encontrem em
estado de emergência;
Considerando que se impõe prorrogar o prazo de concessão do benefício auxilio-moradia
emergencial até que cesse o estado de calamidade pública; e
Considerando que se faz necessário permitir a cumulatividade entre o auxilio-moradia
emergencial e outros benefícios concedidos pelos respectivos municípios,
Decreta:
Artigo 1º - Os dispositivos adiante indicados do Decreto nº 55.334, de 11 de janeiro de 2010,
passam a vigorar com a seguinte redação:
I - o “caput” do artigo 1º:
“Artigo 1º - Fica a Secretaria da Habitação autorizada a, representando o Estado, celebrar
convênio com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo -
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CDHU, visando a gestão de recursos a serem transferidos aos municípios que tenham declarado
estado de emergência ou de calamidade pública, para a concessão de benefício eventual
denominado auxílio-moradia emergencial.”; (NR)
II - o “caput” do artigo 2º:
“Artigo 2º - Fica a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo - CDHU, respeitadas as formalidades legais, autorizada a celebrar convênios com
municípios que tenham declarado estado de emergência ou de calamidade pública, homologado
por decreto do Governador do Estado, após análise da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil,
visando a transferência de recursos para a concessão de benefício eventual denominado auxíliomoradia emergencial.”; (NR)
III - o § 2º do artigo 2º:
“§ 2º - O prazo de vigência do auxílio-moradia se estenderá até que cesse o estado de emergência
ou de calamidade pública ou, havendo qualquer impedimento de retorno das famílias beneficiadas
às suas residências originais, até que lhes seja provido novo atendimento habitacional.”; (NR)
IV - o “caput” do artigo 5º:
“Artigo 5º - Será suspenso o pagamento do auxíliomoradia emergencial, a qualquer tempo,
mediante manifestação circunstanciada e fundamentada do Poder Executivo Municipal, se:”.
(NR)
Artigo 2º - Ficam acrescentados ao artigo 2º do Decreto nº 55.334, de 11 de janeiro de 2010, os
§§ 3º e 4º, com a seguinte redação:
“3º - O auxílio-moradia emergencial poderá ser cumulado com outros benefícios concedidos pelos
municípios.
4º - Havendo necessidade comprovada, o auxíliomoradia emergencial de que trata este decreto
poderá ser concedido, em caráter cumulativo e independentemente de declaração de calamidade
pública ou emergência, quando o município interessado já tiver legislação específica e optar pelo
pagamento deste benefício em decorrência de eventos de natureza grave, hipótese em que o
referido auxílio-moradia emergencial terá o valor equivalente ao pago pelo município, limitado ao
valor máximo previsto no §1º do artigo 2º deste decreto.”.
Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 27 de janeiro de 2010
JOSÉ SERRA
Aloysio Nunes Ferreira Filho
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicado na Casa Civil, aos 27 de janeiro de 2010.
___________________________________________________________________________
Decreto nº 55.432, de 12 de Fevereiro de 2010
Institui o Programa “Novo Começo” e dá providências correlatas
JOSÉ SERRA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o disposto nos artigos 13, inciso III, e 22, § 2º da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de
1993 - Lei Orgânica da Assistência Social e no artigo 1º, inciso II, da Lei nº 13.242, de 8 de
dezembro de 2008; e
Considerando a conveniência de ampliar os benefícios eventuais previstos no Decreto nº 55.334,
de 11 de janeiro de 2010, alterado pelo Decreto nº 55.370, de 27 de janeiro de 2010, bem como de
simplificar os procedimentos para sua concessão,
Decreta:
Artigo 1º - Fica instituído o Programa “Novo Começo”, destinado à concessão, para pessoas
físicas, de benefícios eventuais, com o objetivo de atender necessidades advindas de situações de
vulnerabilidade temporária, nos casos de emergência e calamidade pública provocados pelas
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intensas chuvas que incidiram, de forma concentrada, entre o final de 2009 e o início de 2010 e
que continuam a incidir sobre as áreas de diversos municípios do Estado de São Paulo.
Artigo 2º - O Programa a que se refere o artigo 1º deste decreto, compreende os seguintes
benefícios cumulativos:
I - o auxílio-moradia emergencial de que trata o Decreto nº 55.334, de 11 de janeiro de 2010,
alterado pelo Decreto nº 55.370, de 27 de janeiro de 2010;
II - prestação única, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), devida aos beneficiários do auxíliomoradia emergencial.
Parágrafo único - O custeio do benefício a que se refere o inciso II deste artigo será feito
mediante repasse de recursos financeiros consignados no Fundo Estadual de Assistência Social FEAS, criado pela Lei nº 9.177, de 18 de outubro de 1995, com a suplementação cabível, se
necessário.
Artigo 3º - O Programa será gerido, em cooperação, pelas Secretarias da Habitação e Estadual de
Assistência e Desenvolvimento Social.
§ 1º - Caberá à Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social:
1. realizar o repasse de recursos financeiros a que se refere o parágrafo único do artigo 2º deste
decreto, por meio de crédito em conta bancária específica da Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, no Banco do Brasil S.A.;
2. avaliar a execução do programa.
§ 2º - Caberá à Secretaria da Habitação a coordenação, a supervisão, o acompanhamento e o
controle das atividades necessárias à execução do programa, sendo-lhe facultado celebrar
convênios com Municípios para apoio na divulgação, acompanhamento e execução do programa.
§ 3º - A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU
atuará como agente operador do programa, cabendo-lhe, especialmente:
1. a organização e operação da logística de pagamento dos benefícios, a ser feito
preferencialmente por meio de saques com cartão magnético, pelos próprios beneficiários, em
agências ou em postos autorizados pelo Banco do Brasil S.A., na qualidade de agente financeiro
do Tesouro;
2. a elaboração de relatórios necessários ao acompanhamento e avaliação da execução do
programa e sua apresentação às Secretarias da Habitação e Estadual de Assistência e
Desenvolvimento Social.
§ 4º - A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU, com o propósito de dar maior celeridade à concessão do auxílio-moradia emergencial de
que trata o Decreto nº 55.334, de 11 de janeiro de 2010, alterado pelo Decreto nº 55.370, de 27 de
janeiro de 2010, poderá repassar o respectivo valor diretamente às famílias beneficiadas
independentemente de convênio com o Município em que se situem as áreas atingidas pelas
chuvas.
Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 12 de fevereiro de 2010
JOSÉ SERRA
Lair Alberto Soares Krähenbühl
Secretário da Habitação
Rita de Cássia Trinca Passos
Secretária Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social
Aloysio Nunes Ferreira Filho
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicado na Casa Civil, aos 12 de fevereiro de 2010.

