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RESUMO: O Bolsa Família é uma política pública do governo brasileiro que foi criado para 

ajudar as famílias que estão passando por um momento de maior necessidade. O programa 

tem transferência direta de renda. As famílias assumem compromissos com a educação e a 

saúde. Os critérios para ser beneficiários são: Renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta 

reais), com ou sem crianças, e aquelas com renda mensal por pessoa entre R$ 70,01 e R$ 

140,00 (cento e quarenta reais) e que tenham crianças e adolescentes na sua composição. No 

ano de 2013 o programa chegou a atender 13,8 milhões de famílias em todo o Brasil. E tirou 

da extrema pobreza, ainda em 2013, 22 milhões de pessoas superaram tal condição, com o 

plano. É importante ressaltar que eles viviam em miséria e transpuseram a linha da extrema 

pobreza. O CRAS, assim como o Bolsa família, são Políticas Públicas de fomento social que 

estão inseridas no programa Brasil Sem Miséria, que é uma ferramenta governamental que 

tem garantido a queda da extrema pobreza no Brasil.  

 

Palavras-chave: Bolsa Família – Políticas Públicas – Brasil sem Miséria – Transferência de 

Renda. 

 

ABSTRACT: Bolsa Família is a public policy of the Brazilian government that was created 

to help families who are going through a time of greatest need . The program has direct 

income transfer . Families have commitments to education and health . The criteria for 

beneficiaries are : Monthly income per person up to R $ 70 (seventy dollars) , with or without 

children, and those with monthly per capita income between R $ 70.01 and R $ 140.00 (one 

hundred and twenty dollars ) and having children and adolescents in their composition . In 

                                                 
1
 Mestre em Ciência Política pelo Centro Universitário Euroamericano/DF, com foco em políticas públicas; 

especialista em Letras (Linguística: Revisão de Texto) pela Universidade Gama Filho/RJ; licenciado em 

Filosofia pela Universidade Católica de Brasília/DF; licenciado em Letras (Português/Inglês) pela Universidade 

Paulista/SP; coordenador dos grupos de pesquisa em “Direito e Políticas Públicas” e “Português Jurídico” da 

Faculdade Processus; revisor de textos dos periódicos da Faculdade Processus; professor da Unip e da Faculdade 

JK. E-mail: professorjonas@gmail.com 
2
 Graduando em Direito pela Faculdade Processus/DF; pesquisador-bolsista do grupo de pesquisa “Direito e 

Políticas Públicas”, da Faculdade Processus, sob a coordenação do professor Jonas Rodrigo Gonçalves. Bacharel 

em Turismo pela Universidade de Brasília (UnB). Especialista em “Negócios Turísticos e Eventos” pela UnB. 



Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e 
Financeiros - Ano V – Número 13– JAN/MAR     

ISSN: 2178-2008 – Brasília-DF                                         
Jonas Rodrigo Gonçalves &                                   

Mayara Gomes Ferreira de Moura 

2014 

 

[38] 

 

2013 the program reached 13.8 million households meet throughout Brazil . And took 

extreme poverty , even in 2013 , 22 million people have overcome such a condition , with the 

plane . Importantly, they lived in misery and transposed the extreme poverty line . The CRAS 

, like Bolsa Familia , Public Policy is social promotion that are inserted in Brazil Without 

Poverty program, which is a government tool that 's guaranteed to fall in extreme poverty in 

Brazil .  

 

KEYWORDS: Bolsa Família - Public Policy - Brazil without Poverty - Income Transfer 

INTRODUÇÃO 

O Bolsa Família é uma política pública do governo brasileiro que foi criado para 

ajudar as famílias que estão passando por um momento de maior necessidade. O programa 

tem transferência direta de renda, ou seja, não passa pela mão de terceiros. 

As famílias assumem compromissos com a educação e a saúde. Os critérios para ser 

beneficiários são: Renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, 

e aquelas com renda mensal por pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140,00 (cento e quarenta reais) e 

que tenham crianças e adolescentes na sua composição. 

No ano de 2013 o programa chegou a atender 13,8 milhões de famílias em todo o 

Brasil. E tirou da extrema pobreza, ainda em 2013, 22 milhões de pessoas superaram tal 

condição, com o plano. É importante ressaltar que eles viviam em miséria e transpuseram a 

linha da extrema pobreza. 

A população satisfeita acredita que o programa é uma excelente oportunidade para a 

elevação social, já que o programa funciona como uma forma de alavanca social, no âmbito 

da transferência de renda. 

Os insatisfeitos alegam que, por não terem mais apoio do governo, não têm seus 

direitos básicos garantidos, assim são vulneráveis. 

O CRAS assim como o Bolsa família são Políticas Públicas de fomento social que 

estão inseridas no programa Brasil Sem Miséria, que é uma ferramenta governamental que 

tem garantido a queda da extrema pobreza no Brasil. 
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A busca da melhoria é uma tendência natural. A implantação dessas Políticas Públicas 

muitas vezes pode fazer com que as famílias melhorem as suas classes sociais, ou seja, uma 

família que antes passava por necessidades, com a ajuda do programa, pode reescrever sua 

história. 

 

1. O que é o Bolsa Família? 

 

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)
3
: 

 

o Programa Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda 

que beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo 

o país. O Bolsa Família integra o Plano Brasil Sem Miséria (BSM), que tem 

como foco de atuação os milhões de brasileiros com renda familiar per 

capita inferior a R$ 70 mensais e está baseado na garantia de renda, inclusão 

produtiva e no acesso aos serviços públicos. 

 

Dessa forma, o Bolsa Família é um instrumento de política pública social para 

transferência de renda no âmbito do Plano Brasil Sem Miséria, criado em 2 de junho de 2011, 

por meio do Decreto nº 7.492, com o objetivo de superar a extrema pobreza até o final de 

2014. Segundo o Portal Brasil Sem Miséria
4
, o Plano se organiza em três eixos:  

i.garantia de renda, para alívio imediato da situação de extrema pobreza;  

ii.acesso a serviços públicos, para melhorar as condições de educação, saúde e cidadania das 

famílias; e  

iii.inclusão produtiva, para aumentar as capacidades e as oportunidades de trabalho e geração 

de renda entre as famílias mais pobres do campo e das cidades. 

O BSM (Brasil sem Miséria) é coordenado pela Secretaria Nacional de Renda de 

Cidadania (Senarc) do MDS e envolve 22 ministérios em sua gestão, além de contar com a 

                                                 
3
BRASIL. MDS. Disponível em <http://www.mds.gov.br/bolsafamilia>. Acesso em 15/05/2014. 
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 BRASIL. Brasil sem Miséria. Disponível em <http://www.brasilsemmiseria.gov.br/apresentacao>. Acesso em 

15/05/2014. 
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parceria de estados e municípios, bancos públicos e o apoio do setor privado e terceiro setor. 

As ações do BSM incluirão os seguintes pontos
5
: 

i. documentação; 

ii. energia elétrica; 

iii. combate ao trabalho infantil; 

iv. segurança alimentar e nutricional: cozinhas comunitárias e bancos de alimentos; 

v. apoio à população em situação de rua, para que saiam desta condição; 

vi. educação infantil; 

vii. Saúde da Família; 

viii. Rede Cegonha; 

ix. distribuição de medicamentos para hipertensos e diabéticos; 

x. tratamento dentário; 

xi. exames de vista e óculos; e 

xii. assistência social, por meio dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e 

Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS). 

Nesse contexto, o Bolsa Família é regido pela Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, 

e pelo Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004, e possui três eixos principais:  

i. a transferência de renda promove o alívio imediato da pobreza; 

ii. as condicionalidades reforçam o acesso a direitos sociais básicos nas áreas de educação, 

saúde e assistência social; e 

iii. as ações e programas complementares objetivam o desenvolvimento das famílias, de modo 

que os beneficiários consigam superar a situação de vulnerabilidade. 

Operacionalmente, consiste na transferência direta de recursos financeiros para 

famílias mediante pagamento mensal, por meio de cartões magnéticos, emitido 

preferencialmente em nome da mulher. O valor repassado depende do tamanho da família, da 

idade dos seus membros e da sua renda, sendo definidos benefícios específicos para famílias 

com crianças, jovens até 17 anos, gestantes e mães que amamentam. 
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 BRASIL. MDS. Disponível em <http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/superacao-da-extrema-

pobreza%20/plano-brasil-sem-miseria-1/plano-brasil-sem-miseria>. Acesso em 15/05/2014. 
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Em janeiro de 2014, o Programa Bolsa Família
6
 completou 10 anos, data que foi 

marcada por diversas ações de promoção do Programa como solenidades e o lançamento de 

um sítio eletrônico dedicado ao marco da primeira década
7
. 

 

2. Critérios para ser beneficiário(a) 

Para poder fazer parte do Programa Bolsa Família, primeiramente, é preciso ter os 

dados de todos os membros da família registrados no Cadastro Único. O Cadastro é feito pelo 

setor responsável pelo Bolsa Família no município, que é o responsável por localizar as 

famílias mais carentes e mandar as informações para o Governo Federal.  

Atualmente, podem ser beneficiadas pelo Programa Bolsa Família as famílias com 

renda mensal por pessoa de até R$ 70 (setenta reais), com ou sem crianças, e aquelas com 

renda mensal por pessoa entre R$ 70,01 e R$ 140 (cento e quarenta reais) e que tenham 

crianças e adolescentes na sua composição. 

Os benefícios variáveis são pagos a famílias com renda mensal de até R$ 140,00 

(cento e quarenta reais) por pessoa que tenham em sua composição: 

• crianças e adolescentes até 17 anos; 

• gestantes; e/ou 

• nutrizes
8
. 

O Programa conta com quatro tipos de benefícios, definidos da seguinte forma: toda 

família que tem renda per capita mensal informada no Cadastro Único inferior a R$ 70,00 

(setenta reais) recebe o Benefício Básico, no valor fixo de R$ 70,00 (setenta reais). Além 

deste, todas famílias com renda mensal de até R$ 140,00 (cento e quarenta reais) por pessoa e 

que tenham em sua composição filhos até 15 (quinze) anos, recebem o Benefício Variável, no 

                                                 
6
 GONÇALVES, Jonas Rodrigo, SERPA, Mauro Pinto. Direito e Políticas Públicas: extrato da pesquisa de 

programas sociais vigentes em 2012. Brasília: JRG, 2013. Capítulo consultados: 01 “Bolsa Família” 

(Pesquisadores: LUANA PIMENTA DE ANDRADA, VERA LÚCIA SIZUE ITO DE SOUZA, MARIA ROSA 

IZARIAS A. OLIVEIRA, PAULA COSTA CABRAL) e 02 “CRAS” (Pesquisadores: ITALO SILVA, JOÃO 

ANSELMO, NYCOLLE CAROLLYNE MARRA) 
7
 BRASIL. MDS. Disponível em <http://bolsafamilia10anos.mds.gov.br/>. Acesso em 15/05/2014. 

8
s.f. Linguagem Formal. Aquela cuja função é amamentar; ama ou ama de leite.  

Pessoa que se encarrega do filho ou dos filhos de alguém, ainda que não os amamente.  

adj.m e adj.f. Linguagem Formal. Que possui a capacidade de nutrir; que sustenta. 

(Etm. do latim: nuctrix.as). Disponível em <http://www.dicio.com.br/nutriz/>. Acesso em 24/05/2014. 
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valor de R$ 32,00 (trinta e dois reais) por filho (até o limite de cinco filhos). Aquelas que tem 

filhos de 16 e 17 anos recebem o Benefício Variável Jovem (BVJ), no valor de R$ 38,00 

(trinta e oito reais) por filho (até dois jovens). E ainda há os benefícios para gestantes e 

nutrizes, no valor de R$ 32,00 (trinta e dois reais) por mês, também. 

Além disso, em 2012, foi criado o Benefício para a Superação da Extrema Pobreza 

na Primeira Infância (BSP). O BSP é concedido às famílias que, mesmo recebendo os demais 

benefícios Bolsa família, continuam em situação de pobreza extrema (renda per capita mensal 

de até R$ 70,00 – setenta reais). O valor do benefício correspondente ao necessário para que a 

família supere os R$ 70,00 (setenta reais) mensais por pessoa. 

Cabe anotar que os valores são calculados para toda a família, e não individualmente, 

sendo possível, por exemplo, o caso de pagamento do Benefício Variável a mais de uma 

gestante da mesma família, sendo limitado, em qualquer caso, ao limite de cinco beneficiários 

para esse benefício. 

Dessa forma, a transferência de recursos para as famílias atendidas pelo Programa 

pode variar de um mínimo de R$ 70,00 (setenta reais), para aquelas que só recebem o 

Benefício Básico, até R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), caso uma família receba, além 

do Benefício Básico, também o Benefício Variável para cinco crianças e/ou gestantes, o 

Benefício Variável Jovem para dois adolescentes e ainda o Benefício para a Superação da 

Extrema Pobreza na Primeira Infância. 

Quanto às condicionalidades, quando a família passa a receber o Programa Bolsa 

Família, ela assume compromissos de manter todos os seus membros acompanhados pelas 

áreas da saúde e educação. Cumprir esses compromissos faz parte das regras para permanecer 

no Programa: 

 Educação: Para continuar recebendo o benefício, a família deve matricular e 

acompanhar a freqüência na escola das crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. No 

caso das crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos, a frequência escolar mínima exigida 

é de 85% e, para os jovens de 16 e 17 anos, é de 75%. Caso o (a) aluno (a) precise 

faltar, é preciso explicar o motivo à escola; e 
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 Saúde: a família deverá cumprir os cuidados básicos em relação à saúde, ou seja, 

cumprir com o calendário de vacinação, para as crianças entre 0 e 6 anos e com a 

agenda pré e pós-natal para as gestantes e mães em amamentação. 

As famílias em situação de descumprimento de condicionalidades receberão avisos 

por escrito para informá-las sobre a situação do benefício e lembrar-se dos compromissos com 

a saúde e a educação dos membros da família. As penalidades para o descumprimento das 

condicionalidades são: advertência, bloqueio, suspensão ou cancelamento do benefício, 

conforme a reincidência: 

1ºRegistro: não há sanção, apenas advertência. Família passa a ser considerada em 

situação de inadimplência e deve estar atenta ao cumprimento de seus compromissos de saúde 

e educação, mas continua recebendo o benefício normalmente. 

2ºRegistro: bloqueio. Uma parcela de pagamento do benefício fica retida por um 

mês, e a família deve estar atenta e voltar a cumprir seus compromissos com o PBF, pois, no 

próximo registro de descumprimento, deixará de receber parcelas do benefício. 

3ºRegistro: suspensão do benefício por dois meses, a partir do terceiro registro de 

descumprimento, e reiteradamente, a partir da ocorrência de novos episódios de 

descumprimento; 

4º Registro: cancelamento do benefício, somente após registro no Sistema de 

Condicionalidades − SICON – de que a família foi inserida em serviço socioassistencial de 

acompanhamento familiar do município e, cumulativamente: 

a) permaneça em situação de suspensão durante 12 meses, contados a partir da data 

de coexistência do acompanhamento familiar e da fase de suspensão; e 

b) se, após 12 meses, apresentou novo descumprimento com efeito no benefício nas 

repercussões posteriores, respeitando os 6 meses para reinício dos efeitos gradativos. 

 

3.Cobertura do programa e legislação pertinente 

 

Segundo dados do Portal Bolsa Família 10 anos, em 2013, o Programa atendeu 13,8 

milhões de famílias em todo o Brasil. 
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Segundo o Portal do BSM, em março de 2013, os últimos brasileiros do Programa 

Bolsa Família que ainda viviam na miséria transpuseram a linha da extrema pobreza. Com 

eles, 22 milhões de pessoas superaram tal condição desde o lançamento do Plano.  

O Programa Bolsa Família foi instituído pela Lei nº 10.836, de 09 de janeiro de 2004, 

resultado da conversão da Medida Provisória nº 132, de 20 de outubro de 2003, durante o 

primeiro mandato do Governo de Luís Inácio Lula da Silva. Tratou-se, naquele momento, da 

unificação dos procedimentos de gestão e execução das ações de transferência de renda do 

Governo Federal implementadas a partir de 2001, no segundo mandato do Governo Fernando 

Henrique Cardoso, como o Programa Nacional de Renda Mínima vinculado à Educação 

(Bolsa Escola), instituído pela Lei nº 10.219, de 11 de abril de 2001, do Programa Nacional 

de Acesso à Alimentação (PNAA), criado pela Lei n o 10.689, de 13 de junho de 2003, do 

Programa Nacional de Renda Mínima vinculada à Saúde (Bolsa Alimentação), este instituído 

pela Medida Provisória nº 2.206-1, de 06 de setembro de 2001, do Programa Auxílio-Gás, 

instituído pelo Decreto nº 4.102, de 24 de janeiro de 2002, e do Cadastramento Único do 

Governo Federal, instituído pelo  Decreto nº 3.877, de 24 de julho de 2001. 

Segundo a Exposição de Motivos da referida Medida Provisória, “os programas 

dessa natureza, implementados no âmbito do Governo Federal, a partir de 2001 [...] não foram 

planejados para formar um conjunto integrado – ao contrário – nasceram de forma 

independente, não se constituindo em uma política dotada dos necessários atributos de 

complementaridade e integralidade. A ausência de articulação entre esses programas reforça a 

lógica setorial e departamentalizada que pulveriza recursos.” 

Houve alterações posteriores na Lei do Bolsa Família: 

LEI 11.692, DE 10/06/2008: ALTERA OS ARTS. 2° E 3° 

LEI 12.058, DE 13/10/2009: ACRESCE OS PARÁGRAFOS 1°, 2°, 

3°, 4°, 5°, 6° E 7° AO ART. 8° 

LEI 12.512, DE 14/10/2011: ALTERA O INCISO II DO ART. 2º; 

ACRESCE PARÁGRAFO ÚNICO AO ART. 11; ALTERA O ART. 

14 E ACRESCE O ART. 14-A 

MPV 570, DE 14/05/2012: ALTERA O ART. 2º (CONVERTIDA) 

LEI 12.722, DE 03/10/2012: ALTERA O ART. 2º 

MPV 590, DE 29/11/2012: ALTERA ARTS. 2º E 6º 

(CONVERTIDA) 

MPV 607, DE 19/02/2013: ACRESCE ART. 2º-A 
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LEI 12.817, DE 05/06/2013: ALTERA ARTS. 2º, 6º E ACRESCE 

ART. 2º-A 

 

Tais alterações, mesmo com algumas particularidades, mantiveram as características 

principais do Programa Bolsa Família. 

 

4. Posicionamento dos beneficiários e a relação do PBF com o CRAS 

Os beneficiários satisfeitos acreditam que, diferentemente de vários outros programas 

do governo, o Bolsa Família realmente prioriza o atendimento aos mais pobres, não investe 

somente nos idosos ou nas crianças. Os recursos são distribuídos por todo o país, ou seja, há 

famílias que recebem o benefício em todas as regiões do Brasil.  

A implantação de programas sociais deve garantir outros apoios para a população. 

Promover os direitos fundamentais, garantir o acesso à educação, facilitar o transporte 

público. Toda a população deve ter direito a uma vida digna, o PBF minimiza os problemas 

sociais da população contemplada, mas a vulnerabilidade continua, pois além de assistir, 

precisamos de alternativas que garantam o acesso de tais famílias ao mercado de trabalho, por 

exemplo. 

Tanto o Programa Bolsa Família (PBF) quanto o CRAS (Centro de Referência de 

Assistência Social) são programas do Plano Brasil Sem Miséria (BSM). 

Os CRAS são os pontos de atendimento de todos dos programas englobados pelo 

Brasil Sem Miséria, contando com sete mil unidades existentes no País
9
. 

 

Considerações finais? 

 

Observou que o Programa Bolsa Família é uma política pública do governo brasileiro 

que foi criado para ajudar as famílias que estão passando por um momento de maior 

necessidade. O programa tem transferência direta de renda, ou seja, não passa pela mão de 

terceiros. 

                                                 
9
 BRASIL. MDS. Disponível em <http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/superacao-da-extrema-

pobreza%20/plano-brasil-sem-miseria-1/plano-brasil-sem-miseria>. Acesso em 15/05/2014. 

http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/superacao-da-extrema-pobreza%20/plano-brasil-sem-miseria-1/plano-brasil-sem-miseria
http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/superacao-da-extrema-pobreza%20/plano-brasil-sem-miseria-1/plano-brasil-sem-miseria
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As famílias assumem compromissos com a educação e a saúde. No ano de 2013 o 

programa chegou a atender 13,8 milhões de famílias em todo o Brasil. E tirou da extrema 

pobreza, ainda em 2013, 22 milhões de pessoas superaram tal condição, com o plano. É 

importante ressaltar que eles viviam em miséria e transpuseram a linha da extrema pobreza. 

O CRAS, assim como o Bolsa família, são Políticas Públicas de fomento social que 

estão inseridas no programa Brasil Sem Miséria, que é uma ferramenta governamental que 

tem garantido a queda da extrema pobreza no Brasil. 

A busca de uma vida melhor é característica de populações de países em 

desenvolvimento e assim o governo tende a implantar assistências e projetos sociais que 

tendem priorizar a melhoria da vida das populações mais humildes. Essas políticas públicas 

são medidas emergências, para servirem em momentos de maiores necessidades. E deve ser 

encarada pela população como uma ferramenta de ascensão social. 
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