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Bolsonaro pode acabar com abono do PIS e mudar benefício a 
idoso pobre?

 O Ministério 
da Fazenda divulgou 
na semana passada 
um relatório que, entre 
outras coisas, sugeria 
ao governo Bolsonaro 
acabar com o abono 
salarial (PIS/Pasep) e 
rever o BPC (Benefício 
de Prestação Continu-
ada), pago a idosos ou 
deficientes pobres. Mas 
isso pode ser feito ime-
diatamente pelo gover-
no ou precisa passar 
pelo Congresso ou mu-
dar a Constituição?
 O abono salarial 
é um pagamento anual 
para quem se enqua-
dra em critérios como 
ter trabalhado com car-
teira assinada por ao 
menos 30 dias e ganhar 
no máximo dois salários 
mínimos. O atual gover-
no sugere a extinção do 
abono "por representar 
um programa que bene-
ficia população distante 
da pobreza extrema", já 
que quem recebe são 
pessoas que estão em-
pregadas e no setor for-
mal.
 O BPC é um 
benefício para quem 
tem baixa renda (idosos 
ou deficientes físicos). 
Sobre ele, o relatório 
diz que o benefício re-
presenta "custo mais 
elevado, alto nível de 
judicialização e menor 
focalização nos pobres, 
quando comparado com 
outros programas so-
ciais, como o Bolsa Fa-
mília

 Mas dá para ex-
tinguir ou mudar esses 
benefícios, como su-
geriu a Fazenda? Qual 
seria o caminho que o 
novo governo precisaria 
percorrer? Entenda
 Abono salarial 
O que é:  Abono sala-
rial do PIS/Pasep é um 
pagamento anual para 
quem atende todos os 
seguintes critérios:... 
 *Trabalhou com 
carteira assinada por 
pelo menos 30 dias no 
ano; Ganhou, no má-
ximo, dois salários mí-
nimos, em média, por 
mês;  
 *Está inscrito no 
PIS/Pasep há pelo me-
nos cinco anos; A em-
presa onde trabalhava 
informou seus dados 
corretamente ao gover-
no  
 *O valor máximo 
pago é de até um salá-
rio mínimo (R$ 954, em 
2018) e varia de acordo 
com o tempo em que a 
pessoa esteve empre-
gada. 
 Quantos são be-
neficiados e quanto cus-
ta para o governo? No 
exercício de 2017/2018, 
o Ministério do Trabalho 
estimou um gasto de R$ 
16,6 bilhões para bene-
ficiar 24,5 milhões de 
pessoas. Quem não faz 
o saque no prazo fica 
sem o dinheiro, que vai 
para o FAT (Fundo de 
Amparo ao Trabalha-
dor).
 O que precisa-

ria ser feito para acabar 
com o abono? O paga-
mento do abono salarial 
do PIS/Pasep é garanti-
do pela Constituição Fe-
deral. O PIS e o Pasep 
são contribuições feitas 
por empresas públicas 
e privadas que vão para 
o FAT. É esse fundo que 
paga o abono salarial 
e o seguro-desempre-
go, por exemplo. Parte 
do dinheiro arrecadado 
também é destinada ao 
BNDES (Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento 
Econômico e Social.
 Para extinguir o 
pagamento do abono, o 
governo teria que con-
seguir a aprovação de 
uma PEC (Proposta de 
Emenda à Constituição) 
no Congresso, que tem 
um caminho mais rigo-
roso. A proposta teria 
que passar por dois tur-
nos de votação na Câ-
mara e dois no Senado, 
além de conseguir três 
quintos dos votos em 
cada uma das Casas 
(308 votos na Câmara e 
49 no Senado).
 Se o governo 
quiser fazer outras mu-
danças (como mudar o 
cálculo dos valores), é 
possível evitar a PEC. 
Segundo o especialista 
em direito constitucional 
e professor universitário 
Marcus Vasconcellos, 
dá para fazer outras mu-
danças por projeto de 
lei ou por medida provi-
sória. Nesses casos, é 
uma votação na Câmara 

e outra no Senado por 
maioria simples dos vo-
tos (metade mais um).
 A mudança por 
MP já foi utilizada an-
teriormente. No final de 
2014, a ex-presidente 
Dilma Rousseff alterou 
o valor de pagamento 
do abono, que antes era 
sempre de um salário 
mínimo, independente-
mente do tempo traba-
lhado, e passou a ser 
proporcional. A MP foi 
aprovada pelo Congres-
so em 2015 e transfor-
mada em lei, sem mexer 
na Constituição.
 Alterar nova-
mente forma de paga-
mento não ajudaria, diz 
especialista.
Para o pesquisador sê-
nior da área de econo-
mia aplicada do FGV 
Ibre (Fundação Getulio 
Vargas/Instituto Brasilei-
ro de Economia) Manoel 
Pires, mesmo que o go-
verno fizesse novamen-
te alguma alteração na 
forma de pagamento do 
abono não haveria gran-
de economia.
 "Isso já foi feito. 
Se fizer de novo, a eco-
nomia seria pequena.
 É preciso avan-
çar em vários temas de 
forma simultânea. No 
caso do abono, é um 
14ª salário. Talvez fos-
se melhor investir em 
quem está desempre-
gado. Ele não protege 
quem mais precisa." Já 
para o diretor técnico do 
Dieese (Departamento 

Intersindical de Estatís-
ticas e Estudos Socio-
econômicos) Clemente 
Ganz Lúcio, o abono foi 
criado para compensar 
o salário mínimo baixo.
 "Esse abono 
ajuda a compor a renda 
dos assalariados e tem 
um impacto importante 
na economia. Há gente 
mais pobre? Sim. Mas 
não quer dizer que es-
sas pessoas que rece-
bem o abono têm renda 
alta. Agora, vai tirar de 
quem tem salário baixo 
para dar para quem está 
na miséria? Prefiro tirar 
dos ricos.".
 BPC (Benefício 
de Prestação Continua-
da) O que é: É um be-
nefício assistencial para 
pessoas de baixa renda. 
Têm direito: Idosos: com 
65 anos ou mais Pes-
soas com deficiência: 
qualquer idade. É pre-
ciso comprovar impedi-
mentos de, no mínimo, 
dois anos de natureza 
física, mental, intelectu-
al ou sensorial.
 É preciso que 
a renda por pessoa da 
família (do idoso ou do 
deficiente) seja menor 
do que um quarto do 
salário mínimo vigente 
(R$ 238,50, em 2018). 
O valor do benefício é 
de um salário mínimo 
(R$ 954, em 2018). Por 
se tratar de um benefí-
cio assistencial, não é 
necessário ter contribu-
ído ao INSS.   
O segurado não recebe 
13º salário e não deixa 
pensão por morte.
 Quantos são be-
neficiários e quanto cus-
ta para o governo? Se-
gundo o último Boletim 
Estatístico da Previdên-
cia Social, com dados 
de outubro, 4,6 milhões 
de pessoas recebiam o 
BPC naquele mês, re-
cebendo um valor total 
de R$ 4,4 bilhões. O 
que precisaria ser feito 
para alterar o BPC? A 
reforma da Previdência 
de Michel Temer incluía 
mudanças no BPC. A 
proposta inicial era au-
mentar a idade mínima 
para 70 anos e desvin-
cular o BPC do salário 
mínimo. Porém, o tema 
não avançou.
 O BPC está pre-
visto no artigo 203 da 
Constituição, que há a 

garantia de um salário 
mínimo à pessoa porta-
dora de deficiência e ao 
idoso que comprovem 
não possuir meios de 
se sustentar ou serem 
sustentados por sua fa-
mília.   Po rém, 
os detalhes do BPC 
como idade e a linha de 
pobreza estão na Lei 
Orgânica da Assistên-
cia Social, conhecida 
como Loas.  Segundo 
o consultor legislativo 
Pedro Fernando Nery, 
para mudar o valor do 
benefício, o governo 
precisaria enviar uma 
PEC. Já a idade míni-
ma e a linha de pobreza 
poderiam ser alteradas 
por projeto de lei ou 
medida provisória. Para 
Vasconcellos, aumentar 
ainda mais a idade po-
deria gerar mais proces-
sos judiciais. Para evitar 
isso, o governo teria que 
fixar a idade mínima na 
própria Constituição, e 
isso só é permitido por 
meio de PEC.
 Espec ia l i s t as 
defendem benefício 
Para a advogado João 
Badari, endurecer as 
regras do BPC seria 
deixar de dar assistên-
cia a uma parcela da 
população que necessi-
ta de ajuda financeira. 
"Isso seria desumano. 
A gente não sabe o que 
vai acontecer, mas se 
aumentar em mais cin-
co anos a idade míni-
ma, por exemplo, ima-
gina quem já está na 
miserabilidade. Teria 
que aguardar mais cin-
co anos para começar 
a receber o benefício. 
Essa pessoa não sobre-
vive." 
 Para Roberto 
de Carvalho Santos, 
presidente do Ieprev 
(Instituto de Estudos 
Previdenciários), a lei 
criou critérios diferentes 
de pobreza para cada 
programa social, e isso 
também gera um núme-
ro grande de ações na 
Justiça. Ele afirma que, 
apesar de o BPC e o 
Bolsa Família serem be-
nefícios para quem tem 
baixa renda, são para 
públicos diferentes. 
 "No BPC, além 
de seguir o critério da 
miserabilidade, há a 
questão da idade ou 
da deficiência. É dife-

rente do Bolsa Família. 
O BPC pode não ter o 
mesmo alcance em dis-
tribuição, mas não sig-
nifica que tem de extin-
gui-lo. É preciso ter um 
rigor maior para identifi-
car quem está receben-
do irregularmente em 
vez de acabar ou esta-
belecer um valor menor.
 Mudanças exi-
gem esforço nas nego-
ciações, dizem especia-
listas Rodrigo Salerno, 
especialista em direito 
trabalhista e professor 
do CEU Law School, 
afirmou que as mudan-
ças vão exigir negocia-
ção política.
 "No aspec-
to econômico para a 
União, as mudanças 
seriam extremamente 
vantajosas. Entretan-
to, nesse momento, há 
base suficiente para 
alterar ou propor mu-
danças com impacto 
grande em uma camada 
da população tão volu-
mosa? A revisão das re-
gras dos dois benefícios 
demandaria consenso 
muito grande da ban-
cada, principalmente do 
Centrão.".
 Marcos Antônio 
de Andrade, professor 
de economia da Uni-
versidade Presbiteriana 
Mackenzie, concorda. 
"É uma questão política. 
O novo governo, nesse 
período de transição, 
pode fazer negociações 
para ter, de alguma for-
ma, apoio parlamentar 
para a aprovação des-
sas medidas. As discus-
sões não são técnicas, 
são políticas", disse.
 Va s c o n c e l l o s 
disse ainda que nos 
dois casos, durante o 
processo de discussão 
no Congresso, seria 
analisado se a extinção 
do abono ou mudança 
no BPC não estaria vio-
lando alguma cláusula 
pétrea, que são direitos 
que não podem ser alte-
rados nem negociados.
 "Toda emenda 
ou projeto de lei preci-
sa passar por uma Co-
missão de Constituição 
e Justiça. O principal 
papel é dar um parecer 
dizendo se a proposta 
é constitucional ou não. 
E, mesmo em vigor, ain-
da existem instrumen-
tos para questionar."


