
nico, em 31 de dezembro de 2018. A esse respeito, a CABTR decidiu sugerir ao Plenário 
do CNAS que propusesse que o Decreto nº 8805/2016 (art. 2º) seja alterado para delegar 
essa competência ao MDS;

f) Na portaria de regulamentação do Decreto nº 9.462, de 2018, art. 2º, que o Ministé-
rio do Desenvolvimento Social (MDS) está preparando, a CABTR sugeriu que se deta-
lhem as hipóteses de impossibilidade de suspensão de benefícios decorrentes de excessi-
vo ônus da prova sobre os beneficiários;

g) Que os pontos acima sejam considerados pelo MDS na edição da portaria de regula-
mentação no que couber.

h) Que a Comissão monitore os desdobramentos desse Decreto.

Em reunião ordinária realizada em 12 de setembro de 2018, o Plenário do CNAS 
votou unanimemente por acatar as propostas da CABTR, assim como decidiu por adotar 
as seguintes providências:

a) Que o MDS promova ações de orientação aos beneficiários para interposição de 
recursos ou apresentação de defesa; 

b) Recomendar ao MDS a expansão do prazo para a inserção dos beneficiários do BPC 
no CadÚnico; e

c) Elaboração de Nota para aprovação deste Pleno sobre a regulamentação do Decreto 
nº 9.462, de 2018.

As ações acima apontadas podem minimizar os efeitos de exclusão a que estão expos-
tos os beneficiários, atuais e potenciais do BPC. Os problemas mencionados, especial-
mente a exiguidade dos prazos, o desequilíbrio entre as obrigações que cabem ao benefi-
ciário, frente àquelas do INSS e, sobretudo a prevalência da lógica de gestão previdenciá-
ria sobre a lógica assistencial do BPC, afetam diretamente as pessoas mais vulneráveis do 
Brasil.

Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS

NOTA INFORMATIVA DO CNAS SOBRE O DECRETO Nº 9462/2018 - altera o 
regulamento do Benefício de Prestação Continuada - BPC, aprovado pelo Decreto nº 
6.214, de 26 de setembro de 2007, e o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, que 
dispõe sobre o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico.

A Comissão de Acompanhamento de Benefícios e Transferência de Renda (CABTR) 
do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), em reunião extraordinária realizada 
em 10 de setembro de 2018, discutiu o Decreto nº 9.462, de 8 de agosto de 2018, que 
“Altera o Regulamento do Benefício de Prestação Continuada, aprovado pelo Decreto nº 
6.214, de 26 de setembro de 2007, e o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, que 
dispõe sobre o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico”. 

Além dos membros da CABTR, compareceram à reunião e se manifestaram os repre-
sentantes do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CONADE), do 
Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa (CNDI) e do Conselho Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA).

Na reunião, o referido colegiado analisou o Decreto nº 9.462, de 2018, tendo como 
objetivo identificar aspectos problemáticos, decorrentes de sua publicação, para os atuais 
e potenciais beneficiários do Benefício de Prestação continuada (BPC) e para a gestão e 
operação do benefício, assim como analisar os efeitos desses problemas, com vistas a 
apresentá-los ao Plenário do CNAS. A CABTR entendeu, de forma unânime, que seu 
papel era o de sistematizar a discussão da questão para que o Plenário do CNAS pudesse 
decidir sobre o tema. 

De forma geral, a CABTR identificou que o Decreto nº 9.462, de 2018, propõe uma 
revisão do BPC na lógica previdenciária e não na lógica da política de assistência social, 
trazendo limitações de acesso de direito à proteção social de indivíduos em situação de 
vulnerabilidade.

Foram apontados os seguintes aspectos problemáticos do Decreto nº 9.462, de 2018, 
encaminhados à apreciação do Plenário do CNAS:

a) Exiguidade dos prazos para o beneficiário interpor recursos ou apresentar defesa; 
b) Indeterminação de prazo para que o Conselho de Recurso do Seguro Social decida 

acerca dos recursos apresentados pelos beneficiários;
c) Falta de clareza a respeito da aplicação dos prazos previstos na lei de procedimentos 

administrativos federais;
d) Falta de equilíbrio em relação a obrigações que cabem ao beneficiário frente às 

obrigações do INSS (caput do art. 47);
e) Proximidade do fim do prazo de cadastramento dos beneficiários do BPC no CadÚ-
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