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RESUMO 
Nas últimas décadas, a sociedade brasileira vem sofrendo os efeitos da 
adoção de medidas neoliberais que buscam reduzir a ação do Estado no 
que tange às políticas públicas. Um dos efeitos dessas ações é o 
sucateamento dos órgãos e instituições públicas, além da retirada de 
direitos garantidos a classe trabalhadora desde a Constituição Federal 
de 1988. Dessa forma, o presente trabalho buscou elucidar dados 
estatísticos de acesso aos direitos previdenciários e assistenciais, a fim 
de discutir as contrarreformas no acesso ao Benefício de Prestação 
Continuada. Para tanto, utilizou-se pesquisa bibliográfica e documental, 
está nos Boletins Estatísticos da Previdência Social. Foi possível concluir 
que a prevalência do neoliberalismo limita o acesso ao Programa de 
Transferência de Renda e afeta diretamente a vida dos trabalhadores, 
que encontram empecilhos e dificuldades para acessar as políticas 
públicas. 
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In recent decades, Brazilian society has been suffering the effects of the 
adoption of neoliberal measures that seek to reduce State action in 
terms of public policies. One of the effects of these actions is the 
scrapping of public bodies and institutions, in addition to the withdrawal 
of rights guaranteed to the working class since the Federal Constitution 
of 1988. In this way, the present work sought to elucidate statistical data 
on access to social security and assistance rights, in order to to discuss 
counter-reforms in accessing the Continued Benefit. For that, 
bibliographic and documental research was used, this one in the 
Statistical Bulletins of Social Security. It was possible to conclude that 
the prevalence of neoliberalism limits access to the Income Transfer 
Program and directly affects the lives of workers, who find obstacles and 
difficulties in accessing public policies. 
 

Keywords: Public Policies; Income Transfer Program; Continuing 

Payment Benefit; Neoliberalism. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As políticas públicas são geridas pelo Estado e objetivam garantir direitos no bojo do 

sistema capitalista. Contudo, tais políticas e consequentemente os seus usuários vêm sofrendo 

o desmantelamento do sistema de seguridade social brasileiro, devido os constantes ataques 

neoliberais que buscam retirar direitos garantidos constitucionalmente aos trabalhadores. 

A política pública de Assistência Social, e principalmente os seus Programas de 

Transferências de Renda (PTR) não estão de fora dessa desconstrução, um desses programas é 

o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que apesar de ser integrante da política de 

assistência social é operacionalizado pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), órgão esse 

que vem sendo sucateado, com isso, os cidadãos que buscam acessar o programa acabam 

vivenciando as consequências diretas para conseguir a transferência de renda. 

Dessa forma, o questionamento central que resultou na construção desse estudo foi: 

O que os dados estatísticos revelam sobre o acesso a direitos previdenciários e assistenciais, 

com destaque ao Benefício de Prestação Continuada (BPC)? E o objetivo deste trabalho foi 

elucidar dados estatísticos de acesso aos direitos previdenciários e assistenciais, a fim de 

discutir as contrarreformas no acesso ao Benefício de Prestação Continuada, tendo em vista 

que o BPC é alvo de constantes ataques pelos governos neoliberais. 

Utilizou-se nesse trabalho da pesquisa bibliográfica e documental. A primeira 

contribuiu para a construção do referencial teórico que mostra historicamente como o BPC se 

articula às políticas de assistência e previdência, como também, o contexto de contrarreformas 
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nas políticas públicas. A segunda foi utilizada na análise dos Boletins Estatísticos da Previdência 

Social, documento mensalmente divulgado pela Secretaria de Previdência no site do Ministério 

da Economia com dados sobre os pedidos que estão em análise e os direitos previdenciários e 

assistenciais cessados, cancelados e garantidos. 

Vale ressaltar que, embora o objeto de estudo desse trabalho seja o BPC, os dados 

analisados não contavam com dados específicos sobre o programa de transferência de renda, 

com isso, nos elementos apresentados estão incluídos todos os estados brasileiros e os direitos 

assistenciais e previdenciários requeridos no órgão, visto que o boletim não faz discriminações. 

 

2 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ENQUANTO POLÌTICAS PÙBLICAS 

 

A Constituição Federal de 1988 foi bastante inovadora e trouxe muitos avanços, 

principalmente, no que tange à seguridade social, uma vez que ela ratificou os direitos inerentes 

à saúde, à previdência social e à assistência social (SALVADOR, 2010). Boschetti (2009) assevera 

que com a Constituição de 1988 as políticas de previdência, saúde e assistência foram 

reorganizadas com novos princípios e diretrizes e passaram a compor o sistema de seguridade 

social brasileiro. Contudo, acabou se caracterizado como um sistema híbrido, “[...] que conjuga 

direitos derivados e dependentes do trabalho (previdência) com direitos de caráter universal 

(saúde) e direitos seletivos (assistência)” (BOSCHETTI, 2009, p. 330). E isso ocorreu devido aos 

princípios e diretrizes que regem essas políticas, pois, eles versam ao mesmo tempo dos 

seguintes aspectos: universalidade e seletividade, centralidade e descentralização, 

distributividade e redistributividade, gratuidade e contributividade (SALVADOR, 2010). 

A Previdência Social se baseia na lógica do seguro social bismarckiano, visto que “[...] só 

tem acesso aos direitos da seguridade social os chamados ‘segurados’ e seus dependentes, pois 

esses direitos são considerados como decorrentes do direito ao trabalho” (BOSCHETTI, 2009, p. 

326). Dessa forma, só tem acesso à previdência social aqueles que estão inseridos formalmente 

no mercado de trabalho ou que contribuem para Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 

como autônomo. Para Salvador (2010), esse é o modo que o capitalismo utiliza para garantir 

minimamente proteção social aos trabalhadores que só tem disponível a sua força de trabalho 

para viver e se manter na sociedade. 
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Sposati (2009, p. 22) assevera em relação à Assistência Social que “[...] a proteção social 

não contributiva significa que o acesso aos serviços e benefícios independe de pagamento 

antecipado ou no ato da atenção”. É voltada somente para aqueles cujas necessidades 

materiais, sociais e culturais não podem ser asseguradas através do trabalho ou devido às 

condições físicas e emocionais do ser humano (MOTA, 2010, p. 15). Apesar da seletividade, a 

Assistência Social tem mais semelhanças com o modelo beveridgiano. 

Com a inserção da assistência social na seguridade social brasileira foi instituída uma 

série de garantias sociais, inclusive, direitos à população em situação de risco e vulnerabilidade 

social, sendo considerada, a partir de então, uma política pública de responsabilidade do 

Estado, sem a obrigação de contribuições prévias (BRASIL, 1988). Para Sposati (2009), a 

assistência adentrou a perspectiva de uma gestão democrática em parceria com a sociedade e 

descentralizada na oferta de serviços e benefícios socioassistenciais à população. 

 

A Constituição Federal (CF) brasileira de 1988, ao afiançar os direitos humanos e 
sociais como responsabilidade pública e estatal, operou, ainda que conceitualmente, 
fundamentais mudanças, pois acrescentou na agenda dos entes públicos um conjunto 
de necessidades até então consideradas de âmbito pessoal e individual. (SPOSATI, 
2009, p. 13). 

 

Em dezembro de 1993, foi aprovada a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), para 

regulamentar o texto constitucional, estabelecer e organizar os programas e serviços da Política 

de Assistência Social. Um dos programas desta política é o Benefício de Prestação Continuada 

(BPC) que corresponde “[...] a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa [...] 

deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou 

de tê-la provida por sua família” (BRASIL, 1988). 

Apesar de reconhecer as conquistas no campo da seguridade social, é impossível deixar 

de sinalizar seus limites estruturais na ordem capitalista. “Esses se agravam em países com 

condições socioeconômicas como as do Brasil, de frágil assalariamento, baixos salários e 

desigualdades sociais agudas” (BOSCHETTI, 2009, p. 332). Além disso, as mudanças que vem 

ocorrendo no campo da seguridade social são apoiadas pelo neoliberalismo e propagadas pelas 

mídias e pelas grandes corporações empresariais ao redor do mundo (MOTA, 2011), que visam 

assegurar ganhos e proveitos para o grande capital, por isso as políticas de proteção social são 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

1447 

“[...] sempre e continuamente objeto de investidas do capital no sentido de ‘adequá-la’ aos seus 

interesses” (MOTA, 2006, p. 40). 

Para conseguir implementar as medidas que acabam provocando o desmonte da 

seguridade social, os governos neoliberais usam de algumas estratégias que, de acordo com 

Mota (2006), acentuam o processo de precarização, colocam a mercantilização das políticas 

sociais como algo inevitável e a subordinação do público ao privado como iniciativas 

complementares e parte constitutiva das novas experiências de gestão. 

No contexto da previdência social houve sucessivas alterações e desmonte desde o 

governo FHC até o atual presidente Jair Bolsonaro. Esse desmantelamento nas políticas públicas 

do presente governo contém um direcionamento neoliberal e neoconservador, expresso na 

precarização das condições de trabalho, na maior concentração de renda nas mãos da classe 

dominante, bem como na destruição das conquistas de proteção social (JALES, 2020). 

Para Boschetti (2009, p. 332), todos os princípios constitucionais estão sendo alvos do 

desmonte da seguridade social, que ocorre por meio de incessantes contrarreformas que 

desestruturam o sistema de seguridade social existente. Ademais, esses ataques às políticas 

públicas inviabilizam os direitos garantidos na Constituição Federal de 1988 e em demais leis 

incorporadas ao longo de anos de lutas da classe trabalhadora. Além disso, causam “[...] o 

aumento da pobreza, do desemprego estrutural e da precarização, fomentou a agudização das 

expressões da questão social” (SILVA, 2019, p. 86). 

Nesse cenário compreende-se que a Política de Assistência Social tem um papel 

relevante na sociedade e se apresenta “[...] como estratégia de integração responsável em 

possibilitar a reprodução econômica e social de uma parcela significativa e crescente da 

população brasileira” (MOTA, 2010, p. 158). Para Mota (2010), o BPC é um dos maiores 

programas de transferência de renda da Política de Assistência Social e gera muitos impactos 

econômicos e sociais para as famílias que são atendidas. 

Contudo, apesar do BPC ser um programa de transferência de renda muito importante 

na sociedade brasileira, ele acaba sendo muito restritivo às pessoas que estão em situação de 

pobreza extrema, pois, o seu limite de renda acaba impedindo que muitos brasileiros não 

tenham acesso. Como assevera Pereira (1998, p. 71), ”[...] a LOAS guia-se por uma linha 

achatadíssima de pobreza, que reduz drasticamente a demanda ao benefício e impossibilita o 

acesso dos assalariados pobres a ele”. 
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Além das restritas regras de acesso ao programa, muitos usuários acabam enfrentando 

dificuldades devido às burocracias estatais que são impostas, dentre elas, as avaliações médica 

e social do INSS, bem como as barreiras tecnológicas de acesso ao INSS digital. É válido destacar 

também que a autarquia foi colocada como órgão operacionalizador devido sua experiência 

com organização e controle dos direitos previdenciários, por dispor de mecanismos 

operacionais e judiciais que melhor atenderiam uma transferência de renda federal e devido ao 

grande número de agências de atendimento, distribuídas em todo o território nacional (STOPA, 

2019). 

Ademais, o desmonte da Previdência Social é uma das estratégias do neoliberalismo 

para incentivar os trabalhadores com maiores salários a buscarem fundos privados de 

previdência, tendo em vista que a lógica imposta pelo capital financeiro é que permaneça na 

Previdência Social Pública apenas os trabalhadores com salários mais baixos, sendo essa opção 

destinada para “[...] poucos pobres porque o teto dos valores dos benefícios diminui e as 

exigências para o acesso aos benefícios aumentam” (SILVA, 2018, p. 151). O sucateamento do 

INSS acaba gerando consequências diretas para os usuários do BPC, uma vez que, o programa 

é operacionalizado na autarquia e o desmonte do órgão afeta diretamente o cidadão que sente 

esses rebatimentos nos empecilhos postos para acessar a transferência de renda. 

Outro motivo que vem ocasionando dificuldade e demora na garantia desse direito está 

associada à pandemia de Covid-19, pois, com as agências do INSS fechadas e um número 

reduzido de servidores para análise dos requerimentos, os processos acabam demorando mais 

tempo para serem avaliados. A fila de espera do INSS já causava grandes transtornos mesmo 

antes da pandemia do Covid-19, com mais essa problemática a situação tornou-se ainda pior, 

tendo em vista que as agências de atendimento ficaram fechadas devido às medidas de 

isolamento social. 

A redução e dificuldade no acesso aos programas sociais são mais uma estratégia do 

neoliberalismo para manter apenas as famílias extremamente pobres, uma vez que são feitas 

várias exigências ao “merecedor” da proteção social, como ressaltado por Pereira (2016, p. 65) 

na citação a seguir: “[...] o mais pobre dentre os pobres; vale dizer, deve ser aquele que 

comprove não possuir os pré-requisitos básicos para uma existência verdadeiramente humana, 

além de demostrar idoneidade moral: não fraudar o sistema e oferecer contrapartidas”. 
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A dificuldade no acesso e na concessão dos pedidos ao INSS se expressa nos dados 

estatísticos do Regime Geral da Previdência Social, documentos divulgados mensalmente no 

site do Ministério da Economia e que serão apresentados no tópico seguinte. 

 

 

3 ELEVADO NÚMERO DE PESSOAS NA FILA DE ESPERA PELO BPC 

 

A pesquisa documental foi realizada com base na análise dos Boletins Estatísticos da 

Previdência Social, documento mensalmente divulgado pela Secretaria de Previdência com 

dados sobre os pedidos que estão em análise e os direitos previdenciários e assistenciais 

cessados, cancelados e garantidos. Optou-se por trazer os dados referentes ao mês de março 

de 2019, com o objetivo de perceber como estavam esses números antes da pandemia do 

COVID-19; março de 2020, período em que se principiava a pandemia no Brasil; setembro de 

2020, momento em que as agências do INSS estavam voltando a atender o público de forma 

presencial, após seis meses fechadas devido os protocolos de segurança de COVID-19; e março 

de 2021, para observar como estava se dando os processos de requerimento ao órgão durante 

o período de crise sanitária, agravada pelo contexto neoliberal e desmonte das políticas 

públicas. Esses dados foram utilizados com o objetivo de fazer uma reflexão acerca do tempo 

de espera e da quantidade do número de pedidos que aguardavam uma resposta do INSS. 

A partir da análise dos dados estatísticos da Previdência Social, foi possível comprovar a 

existência de um elevado número de pedidos a serem avaliados pelos servidores do INSS. 

Primeiramente, observou-se o boletim estatístico do mês de março de 2019, exatamente um 

ano antes de se iniciar a pandemia do Covid-19, para perceber como estava a situação da fila 

de espera naquele momento. 

 

Tabela 1- Situação dos benefícios em análise por tempo de tramitação e responsável pela pendência em março 
de 2019 

Aguardando INSS Aguardando Segurado 

Até 45 dias Acima de 45 

dias 

Total INSS 

no Brasil 

Até 45 

dias 

Acima de 45 

dias 

Total segurado no 

Brasil 

281.897 276.759 558.656 15.928 58.730 74.658 

Fonte: Elaboração própria da autora com base no Boletim Estatístico da Previdência Social, v. 26, n 03 
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O INSS faz uma divisão dos pedidos em análise em duas categorias, quais sejam: aqueles 

que estão com pendência por parte do INSS, ou seja, aguardando o servidor realizar a perícia 

médica e/ou avaliação do pedido e comunicar a resposta ao usuário; e aqueles que estão com 

pendências por parte do segurado, relacionadas à falta de documentação ou informações 

complementares no processo. 

O número de pedidos que aguardavam análise em razão da morosidade do INSS já era 

alto desde março de 2019, e uma das justificativas era o reduzido quadro de servidores da 

autarquia. A insuficiente quantidade de servidores do órgão para análise dos requerimentos é 

o fenômeno mais aparente nesse processo de desmonte da Previdência Social, contudo, isso é 

desencadeado através das contrarreformas neoliberais que utilizam o discurso de uma crise na 

previdência e de um enorme déficit fiscal para sucatear o órgão e propor medidas que 

favorecem o sistema financeiro em detrimento do sistema de proteção social universal (SILVA, 

2019). 

A tabela a seguir apresenta os dados referentes ao mês de março de 2020, período em 

que surgiam os primeiros casos de Covid-19 no país e se decretavam medidas de restrição e 

isolamento social. Dessa forma, as agências do INSS, assim como os demais órgãos públicos e 

privados, além do comércio, tiveram que ser fechados. De acordo com o artigo 3º, da Medida 

Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, convertida na Lei nº 14.035, de 11 de agosto de 

2020, ficou estabelecido que: 

 

Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de 
que trata esta Lei, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, 
entre outras, as seguintes medidas: I - isolamento; II – quarentena [...] (BRASIL, 2020). 

 

Diante desse cenário, a autarquia que já contava com dificuldades em realizar os 

trabalhos dentro do prazo estabelecido na Lei dos Processos Administrativos nº 9.784, de 29 de 

janeiro de 1999, e no Regulamento da Previdência Social, Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 

1999, teve uma piora considerável com a conjuntura. 

 
Tabela 2 - Situação dos benefícios em análise por tempo de tramitação e responsável pela pendência em março 

de 2020 

Aguardando INSS Aguardando Segurado 
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Até 45 dias Acima de 45 

dias 

Total INSS no 

Brasil 

Até 45 

Dias 

Acima de 45 

dias 

Total segurado no 

Brasil 

596.173 686.101 1.282.274 35.177 484.858 520.035 

Fonte: Elaboração própria da autora com base no Boletim Estatístico da Previdência Social, v. 25, n 03 

 

Fazendo uma comparação dos dados de março de 2019 e de 2020, é possível observar 

um aumento muito expressivo no número de pedidos que aguardavam uma resposta do INSS, 

tanto dos que estavam dentro do prazo de 45 dias, como aqueles que já haviam ultrapassado 

esse limite. A desconstrução da Previdência Social, assim como do Sistema de Seguridade Social, 

afeta diretamente considerável parcela da sociedade que se vê sem nenhuma proteção por 

parte do Estado, tendo em vista que todas as políticas públicas sofrem as consequências da 

hegemonia do neoliberalismo nas ações estatais. 

A destruição da Seguridade Social em curso vem arremessando milhões de 

trabalhadores a uma situação de desproteção social, pela possibilidade de terem seu benefício 

cortado, ou seu valor monetário rebaixado, não acessarem os requisitos para a aposentadoria 

nem os serviços socioassistenciais e de saúde com qualidade e capacidade de atender às suas 

necessidades (JALES, 2020, p. 80-81). Com a situação de calamidade pública, em decorrências 

da pandemia do Covid-19, as agências do INSS ficaram fechadas por seis meses e os servidores 

continuaram trabalhando de forma remota, só voltando gradualmente com os atendimentos 

presenciais no mês de setembro de 2020. Apesar de existir a possibilidade de os usuários 

resolverem algumas pendências através da plataforma digital do INSS, os dados revelam que 

nesse período o número de pedidos que aguardavam o segurado teve um aumento expressivo 

e isso mostra que nem todos os usuários tinham acesso aos meios digitais necessários para 

realizar os procedimentos. Para Behring e Boschetti (2021), a pandemia do Covid-19 expôs os 

desmontes que a seguridade social brasileira vinha sofrendo há anos, mas que era encobridos 

por aqueles que deveriam assegurar direitos para a sociedade. 

 

Tabela 3 - Situação dos benefícios em análise por tempo de tramitação e responsável pela pendência em 
setembro de 2020 

Aguardando INSS Aguardando Segurado 

Até 45 dias Acima de 45 

dias 

Total INSS no 

Brasil 

Até 45 

dias 

Acima de 45 

dias 

Total segurado no 

Brasil 

683.804 337.815 1.021.619 92.509 702.941 795.450 
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Fonte: Elaboração própria da autora com base no Boletim Estatístico da Previdência Social, v. 25, n 09. 

 

Nos dados apresentados na tabela, mês em que o INSS volta aos atendimentos de forma 

presencial, quando comparados com os dados de março de 2020, percebe-se que os únicos 

dados que tiveram uma queda nos números foram os que se referem aos pedidos que estão 

aguardando análise do INSS acima do prazo de 45 dias. Os outros só aumentaram 

principalmente os que aguardavam o segurado entregar algum tipo de complementação no 

requerimento. O não cumprimento dos prazos fez com que, em novembro de 2020, a 

Advocacia-Geral da União (AGU), o Ministério Público Federal (MPF) e o INSS assinassem um 

acordo para zerar fila de espera. Conforme publicação no site do governo federal, o INSS vai ter 

um prazo de 30 a 90 dias para analisar os requerimentos (Advocacia-Geral da União, novembro 

de 2020). 

 

No acordo, a União também se compromete a realizar as perícias médicas necessárias 
ao reconhecimento inicial de direitos previdenciários e assistenciais no prazo de até 
45 dias após o seu agendamento. A realização da avaliação social, nos benefícios 
previdenciários e assistenciais, em que a aferição da deficiência for requisito à 
concessão do benefício, também deverá ocorrer no mesmo prazo. Esses limites serão 
ampliados para 90 dias nas unidades da Perícia Médica Federal classificadas como de 
difícil provimento, para as quais se exige o deslocamento de servidores de outras 
unidades para o auxílio no atendimento. (Advocacia-Geral da União, novembro de 
2020, online). 

 

No boletim estatístico de março de 2021, período em que ainda se vivencia a pandemia 

do Covid-19, observa-se que os pedidos que aguardavam análise do INSS e que ultrapassavam 

o prazo de 45 dias aumentaram, a indicar a permanência do não cumprimento dos prazos, 

deixando muitos usuários sem resposta. Já o número de pedidos que aguardavam o segurado 

teve uma redução bastante significativa e isso tem relação com o fato das agências terem 

voltando com o atendimento presencial e as perícias médicas. 

 

Tabela 4 - Situação dos benefícios em análise por tempo de tramitação e responsável pela pendência em março 
de 2021 

Aguardando INSS Aguardando Segurado 

Até 45 dias Acima de 45 

dias 

Total INSS no 

Brasil 

Até 45 

dias 

Acima de 45 

dias 

Total segurado no 

Brasil 

515.907 854.268 1.370.175 30.423 433.217 463.640 

Fonte: Elaboração própria da autora com base no Boletim Estatístico da Previdência Social - V. 26, n 03 
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Os dados, de uma forma geral, mostram que o INSS não tem conseguido atender nos 

prazos regulamentados a população de forma que o usuário tenha uma resposta, em um 

período de tempo não muito demorado, se ele irá ter acesso ou não à transferência de renda, 

uma vez que decorrido o prazo de análise, ainda existe a possibilidade de o pedido ser 

indeferido, e isso agrava as dificuldades das pessoas e famílias que não têm uma renda fixa. A 

morosidade do órgão gera, portando, um processo de degradação das condições de vida das 

famílias. Ademais, tudo isto está diretamente relacionado com o desmonte da Previdência 

Social que vem sofrendo as consequências dos direcionamentos neoliberais e do fortalecimento 

da ideia de um Estado que reduz os gastos públicos, ocasionando o desmonte das políticas 

públicas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A dificuldade de acesso ao BPC é mostrada através dos dados dos Boletins Estatísticos 

da Previdência Social que evidenciou em números o sucateamento do INSS. O desmonte está 

diretamente relacionado com a intenção neoliberal de privatizar a Previdência Social, utilizando 

como estratégia a divulgação da ineficiência do órgão público, com supervalorização do 

investimento privado, a exemplo dos planos de previdência complementar. 

Dessa forma, foi possível concluir que a prevalência do neoliberalismo no 

direcionamento da valorização do capital e da ação estatal com a precarização e a privatização 

de órgãos públicos, a exemplo do Instituto Nacional de Seguro Social, limita o acesso ao 

Programa de Transferência de Renda e afeta diretamente a vida dos trabalhadores, que 

encontram empecilhos e dificuldades para acessar as políticas públicas. 
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