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Resumo: O presente trabalho versa sobre dilemas e polêmicas sobre os cruzamentos de 
dados das auditorias do Programa Bolsa Família – PBF pelo Ministério Público Federal no 
município de Maracanaú-Ce no ano de 2016. A metodologia utilizada foi de natureza 
qualitativa realizada através de estudo de caso, tendo como instrumentos observação 
participante e análise documental, precedida de fundamentação teórica. Obteve-se como 
resultado que os cruzamentos apresentam imprecisões em relação às inconsistências das 
informações e consequentemente das irregularidades, servindo mais para desqualificar o PBF 
do que possibilitar o aperfeiçoamento dos mecanismos de controle, reforçando discriminações 
e violações de direitos. 
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Abstract: The present study deals with dilemmas and controversies about the data crossings 
of the audits of the Bolsa Família Program (PBF) by the Federal Public Ministry in the 
municipality of Maracanaú in the year 2016. The methodology used was of a qualitative nature 
carried out through a case study, Having as instruments participant observation and 
documentary analysis, preceded by theoretical foundation. As a result, crosses are imprecise 
in relation to information inconsistencies and consequently irregularities, serving to disqualify 
the PBF rather than the possibility of improving control mechanisms, reinforcing 
discriminations and violations of rights. 
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1. Introdução 

A conjuntura da sociedade brasileira exige reflexões, em especial no contexto de 

instabilidade e insegurança presente nas propostas de ajuste fiscal, com uma agenda 

ultraneoliberal, conservadora e de antidireitos, em que na busca de aumentar a rentabilidade 

do capital o governo Temer 4  apresenta um conjunto de contrarreformas para o Estado 

brasileiro investindo contra os direitos civis, políticos, trabalhistas e sociais, atingindo as 

políticas de seguridade e proteção social. Nesse cenário de destituição e desmonte de 

políticas sociais tem-se o no campo da Assistência Social uma acirrada disputa entre a 

retomada do primeiro-damismo e o direito a assistência social, perpassadas por 

manifestações de ódio e violência em que a intolerância e a discriminação com classes, 

extratos, grupos e indivíduos pobres marcam presença obrigatória.    

Em um país de base colonial, escravista e de tradição autoritária (regida pela 

cumplicidade, pelo mando e obediência) e excludente (a classe dominante faz do Estado seu 

instrumento econômico privado por excelência) a confusão entre direito, benesse ou favor é 

quase uma mediação universal, tornando assim o pobreza como “estado de natureza” 

combinando assistencialismo com repressão em um processo de criminalização cientifica da 

questão social5 (IAMAMOTO, 2009). 

A busca de refletir sobre os processos de auditorias em contexto de ajuste fiscal, 

envolve dois elementos de razões. O primeiro consiste na centralidade da discussão da 

pobreza no âmbito acadêmico, político e na própria intervenção sobre a realidade (conjunto 

de programas sociais de combate à pobreza), aliado ao profundo grau de controvérsia sobre 

conceito, causa e critérios de pobreza. E a segunda como essa discussão rebate no 

significado da ação profissional, num contexto de ressignificação das políticas sociais com um 

projeto de governo que mantêm inalterados a repressão aos direitos sociais e o padrão de 

concentração de renda.  

Desta forma, pretendemos problematizar e levantar algumas questões que 

possam decifrar essa realidade atravessada por mudanças no sistema econômico capitalista6 

e por uma nova relação entre Estado e Sociedade que coloca em debate a concentração de 

                                                 
4 Ver programa de governo expresso no documento uma ponte para o futuro. 
5 Conjunto das expressões das desigualdades sociais inerentes à sociedade capitalista, cuja gênese 
se deve à acumulação capitalista na medida em que esta aumenta a capacidade de produzir riquezas 
e, no mesmo movimento, também de reproduzir, contraditoriamente, a pobreza (IAMAMOTO, 2001).   
6 Mundialização do capital, crise do processo produtivo, redução do papel do Estado na regulação das 
atividades econômicas e trabalhistas.  
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riqueza e expansão da miséria, um dilema histórico acentuado em sociedades desiguais como 

a brasileira que segundo Ivo “convive de forma persistente, com grande parte de seus 

cidadãos em patamares de sobrevivência abaixo de mínimos sociais, num país que exibe 

níveis de riqueza equivalentes a países desenvolvidos” (2008, p.20). 

2. OBJETIVO 

Nesse quadro histórico-social de crise e restauração capitalista que possui como 

consequências visíveis o desemprego e o aumento significativo da pauperização, acentuados 

nas particularidades do capitalismo brasileiro, com uma elite nacional extremamente 

reacionária as reformas de base que socializem os frutos do desenvolvimento e de um Estado 

cujas respostas políticas reproduzem ainda mais as desigualdades sociais.  

O presente trabalho visa discutir as auditorias do PBF no municipio de Maracanaú 

de maneira a suscitar reflexões sobre o cruzamento de informações com os diversos bancos 

de dados, em especial o da Receita Federal, problematizando a qualidade das informações 

do Cadastro Único7 - CadÚnico, os critérios de elegibilidade do PBF e a focalização do 

programas nos mais pobres. 

Busca-se perceber como a sociedade da promessa da integração baseada no 

principio do contrato e da igualdade vem se configurando historicamente como uma sociedade 

da incerteza, do descartável, do banalizado, onde as pessoas não conseguem mais se inserir 

nos processo tanto de produção como de reprodução das relações sociais. Parafraseado 

Martins (2002), são instrumentalizadas no processo de produção de riqueza, como se fossem 

matéria-prima da coisa a ser produzida, como se fossem objeto e não sujeito, inseridas em 

um modelo de desenvolvimento que levar extremos de progresso tecnológico e bem-estar 

para setores limitados da sociedade e a extremos de privação, pobreza e vulnerabilidade 

social para setores majoritários da população. 

3. JUSTIFICATIVA 

A temática da proteção social vem se tornando ao longo dos últimos anos, numa 

discussão obrigatória ao debate sobre a sociedade contemporânea, uma vez que, os índices 

de pobreza urbana e das desigualdades sociais vem colocando um contingente significativo 

de indivíduos fora dos espaços integradores da sociedade, sobretudo do mercado de trabalho, 

exigindo assim da sociedade e do Estado uma responsabilidade social e pública. 

                                                 
7 O Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal (CadÚnico), instituído pelo Decreto nº 
3.877, de 24 de julho de 2001, é um instrumento de coleta de dados e informações que tem como 
objetivo identificar famílias em situação de pobreza, a fim de que as mesmas possam ser identificadas 
e cobertas pelas políticas sociais públicas, constituindo-se assim como um importante instrumento de 
gestão municipal, estadual e federal.  
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 Historicamente o Estado vem enfrentando a questão da pobreza através de políticas 

sociais que se apresentam como respostas as necessidades sociais da população, advindo 

das contradições inerentes a sociedade capitalista, estruturalmente condicionada pelas 

características políticas e econômicas do Estado brasileiro. No entanto, essas continuam 

sendo um desafio fundamental e contraditório da sociedade e do sistema produtivo, uma vez 

que, historicamente a máquina burocrática brasileira marcada por excessos de centralização 

e tecnocratização, acarretam para as políticas sociais sérios problemas ao a sua 

implementação. 

No contexto atual os programas de transferência de renda vêm ganhando prevalência 

no âmbito das políticas sociais enquanto formas alternativas de desenvolver políticas 

eficientes, eficazes e focalizadas no enfrentamento da pobreza. Dentre estes, destaca-se o 

Programa Bolsa Família criado pela Lei nº 10.836 de 09 de janeiro de 2004 que iniciou sua 

implementação em outubro de 2003 como processo de inscrição das famílias em situação de 

pobreza ou extrema pobreza no Cadastro Único – Cadúnico, sendo regulamentado pelo 

Decreto nº 5.209 de 17 de janeiro de 2004 com a finalidade de unificar os programas: Bolsa 

Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás e Cartão Alimentação, visando combater a pobreza e 

outras formas de privação através do repasse mensal em dinheiro8 as famílias beneficiadas 

associando a uma rede de serviços públicos, em especial saúde, educação e assistência 

social. Segundo Silva: 

O Bolsa Família é considerado uma inovação no âmbito dos Programas de 
Transferência de Renda por se propor a proteger o grupo familiar como um 
todo; pela elevação do valor monetário do benefício; pela simplificação que 
representa e pela elevação de recursos destinados a programas dessa 
natureza, de modo que, segundo os idealizadores do  Programa, não há 
possibilidade de diminuição da transferência monetária em relação ao 
benefício então prestado por qualquer dos outros programas(2004. p.137). 

 

O processo de implementação do PBF enquanto politica social de transferência de 

renda envolve diferentes concepções, críticas e mitos em torno de seu objetivo e 

operacionalização fruto da formação histórica em que a população pobre é vista como 

vagabundos, desqualificados, acomodados. Nessa lógica o que se tem veiculado na mídia é 

o registro em âmbito nacional de sérias distorções sobre o programa, com denúncias de 

irregularidades e recebimentos indevidos por famílias que não atendem aos critérios 

estabelecidos pelo mesmo. Importante ressaltar, que os critérios do programa segue uma 

                                                 
8 O valor do benéfico varia de acordo com a renda mensal per capita da família, se esta possuir uma 
renda per capita de até R$ 85,00 reais receberá beneficio básico (85,00) + benefício variável (39,00 
reais por cada criança e adolescentes entre 0 e 15 anos e Variável Jovem adolescente de 15-17 (46,00) 
Caso a família possua um renda per capita entre 85,01 e 170,00 só receberá benefício variável. 
(Decreto 8.794 de 29 de julho de 2016) 
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linha bem seletiva e focada na população pobre adotando como critério exclusivamente a 

renda de até R$ 170,00 (cento e setenta reais) per capita. O que do ponto de vista de justiça 

social a análise das necessidades sociais não cabem numa classificação exclusiva de renda, 

uma família que fica fora dos critérios do PBF por R$ 10.00 (dez reais) não expressa a não 

necessidade, apenas ela não entra no critério de renda, mas continua a necessitar de 

proteção. 

Com o objetivo de combater as situações de irregularidades o MDSA (Ministério do 

Desenvolvimento Social e Agrário – MDSA) realiza anualmente auditorias9 aonde se cruza o 

banco de dados do Cadúnico com outras bases de dados que sinalizam possibilidades de 

inconsistências entre o que é declarado pela família com o que realmente é na realidade 

objetiva, principalmente no quesito renda familiar. 

O fato que despertou a necessidade do estudo foi à auditoria do MPF em 2016 com a 

identificação de alguns elementos que necessitavam de debate e reflexões de maneira a não 

reforçar injustiças com os beneficiários do PBF a partir de uma lógica meramente contábil, 

sem analisar outros determinantes de necessidade sociais e de possibilidades de erros nos 

cruzamentos de dados. 

4. MÉTODO 

A pesquisa buscou trilhar um caminho de articulação entre teoria e prática, uma práxis 

envolvida em questionamentos e indagações que procurou os nexos no movimento 

contraditório da realidade, entendendo que o conhecimento da razão só chega após o 

aparecimento dos fatos, para que possamos problematizá-los, conhecê-los e intervim, 

caracterizando o ato de pesquisar como caminho para a identificação das mediações 

históricas necessárias a superação das defasagens entre o discurso genérico e os fenômenos 

singulares presentes na realidade.   

.O estudo que subsidiou a elaboração deste artigo foi de natureza qualitativa realizada 

por meio de estudo de caso, uma vez que o processo de auditoria ocorre nacionalmente, 

entretanto, as análises estão vinculadas ao município de Maracanaú, podendo identificar ou 

não aspetos gerais com outras situações convergentes. Por se constituir numa estratégia 

investigativa que envolve ação,  o estudo de caso possibilitou por meio de pesquisa 

bibliográfica, documental e observação participante, refletir as situações singulares da 

auditoria no município  reelaborando conceitos, concepções e novas maneiras de se pensar 

as auditorias e sua relação com PBF. 

                                                 
9 A ultima auditoria realizada ainda encontra-se em vigência estando regulamentada pela Instrução 

Operacional nº 79/SENARC/MDS de 29 de abril de 2016. 
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O trabalho de revisão cadastral das famílias encaminhadas pelo Ministério Público 

Federal no município de Maracanaú foi realizado nos meses de agosto a dezembro de 2016. 

Para a realização do trabalho foram designados pela Portaria 02 de 10 de agosto de 2016 da 

Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Maracanaú 32 servidores distribuídos nas 

seguintes funções: coordenador, assistentes sociais, suporte administrativo, mobilizadores, 

articuladores e entrevistadores.10 

5. RESULTADOS OBTIDOS 

 O Ministério Público Federal pela Recomendação nº 98, de 27 de julho de 2016, 

solicitou aos municípios brasileiros a revisão cadastral de beneficiários do PBF nas seguintes 

situações: servidores públicos cuja família cadastrada seja composta por 4 (quatro) ou menos 

pessoas; doadores de campanha em valores superiores ao recebido no PBF; 

proprietários/responsáveis por empresas ativas; servidores públicos e, cumulativamente, 

doadores de campanha e pagamentos de beneficio a pessoa já falecida. A tabela 1 apresenta 

o quantitativo distribuídos por cada situação. 

TABELA 1: Situações da Auditoria no Município de Maracanaú 

SITUAÇÃO DA FAMILIA QUANTIDADE 

Servidores públicos cuja família cadastrada seja composta por 4 
(quatro) ou menos pessoas 

215 

Doadores de campanha em valores superiores ao recebido no PBF 07 

Proprietários/responsáveis por empresas ativas 986 

Servidores públicos e, cumulativamente, doadores de campanha 5 

Pagamentos de beneficio a pessoa já falecida. 5 

Total  1.218 

Fonte: Ministério Público Federal, 2016 

 Na tabela 1 tem-se como destaque e o que chamou atenção foi o número considerável 

da situação dos proprietários/responsáveis por empresas ativas ou como nomeado pela mídia 

os chamados “empresários”.  É importante ressaltar que os empresários com identificação de 

CNPJ  advindos na recomendação se tratavam na maioria de microempreendedores 

individuais (MEI) ou seja, pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza como 

pequeno empresário, podendo ter um lucro líquido de R$ 0.00 (zero) até R$ 60,000 (sessenta 

                                                 
10 As pesquisadoras participaram enquanto profissionais  tanto na coordenação da auditoria como no 
atendimento direto as famílias beneficiarias do PBF  auditoradas  pelo MPF. 
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mil reais), valor este não encontrado entre as famílias beneficiarias do PBF e/ou cadastradas. 

Dentre as atividades identificadas na auditoria a maioria eram de pequenos negócios 

residenciais como perfumaria, alimentação e serviços em geral, não consistindo em rendas 

altas e/ou negócios lucrativos. Algumas famílias identificadas não desenvolviam mais 

atividade empreendedora, tendo inclusive já dado baixo junto a Receita Federal, existiram 

também situações de empréstimo do nome para familiares, parentes e amigos abrirem o 

negócio, bem como, situações de empresas abertas nos nomes de alguns beneficiários que 

se configuraram como situação de estelionato, alguns já com processos judiciais. 

 Outro destaque na situação de empresário foi que a vinculação a um número de CNPJ 

nem sempre quer dizer desenvolvimento de atividade empreendedora, e sim desenvolvimento 

de atividades sem fins lucrativos como é o caso membros da diretoria de entidades 

socioassistenciais que também vieram na auditoria designado como empresários. Segundo  

Art.3º da LOAS (1993): 

Consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas sem 
fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimentos e 
assessoramento aos beneficiários abrangidos por essa Lei, bem como as que 
atuam na defesa e garantia de direitos. (BRASIL,1993) 

 Ainda tomando como referencia a tabela 1 a segunda maior situação foram os 

servidores públicos cuja família cadastrada fosse composta por 4 (quatro) ou menos pessoas. 

Nesse caso os servidores identificados no cruzamento de dados consistiam em sua maioria 

de atividades de limpeza urbana na função de Gari que no município de Maracanaú são 

contratos por 3 meses, possuindo uma grande rotatividade, tendo os nomes listados na 

auditoria em grande parte já demitidos dessa atividade remunerada, como se caracteriza uma 

atividade temporária os beneficiários acabavam não informando no CadÚnico, pois logo os 

contratos eram encerrados. 

 As demais situações não foram identificadas na auditoria apenas 1 caso de doador de 

campanha que afirmou nunca ter doado a nenhuma campanha, desconhecendo a situação e 

afirmando que nas ultimas eleições apenas ter disponibilizado o titulo de eleitor a uma 

candidato, prática muito comum na cultura política brasileira. 

As famílias encaminhadas em listagem pelo Ministério Público Federal foram 1.218 

famílias, organizadas em três situações conforme tabela 2, cadastradas e beneficiárias do 

PBF, famílias cadastradas e não beneficiárias e famílias não cadastradas, após cruzamento 

com o banco de dados do Cadastro Único e com folha de pagamento do Programa Bolsa 

Família de agosto de 2016 ficaram distribuídas da seguinte forma: 

TABELA 2: Distribuição das Famílias Cadastradas e Beneficiadas listadas pelo MPF 
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SITUAÇÃO DA FAMILIA QUANTIDADE 

Famílias cadastradas e beneficiarias do PBF 670 

Famílias cadastradas não beneficiárias 348 

Famílias não cadastradas na base de dados de Maracanaú 200 

Total  1.018 

Fonte: Ministério Público Federal, Base de dados Cadastro Único e Folha de pagamento de 
agosto do Programa Bolsa Família. 2016. 

  Conforme a tabela 2 o trabalho de revisão cadastral teve como objetivo planear e 

atualizar as informações cadastrais de 1.018 famílias inscritas no Cadastro Único de 

Maracanaú advindas do Ministério Público Federal, visando identificar e corrigir possíveis 

inconsistências nas informações socioeconômicas das famílias inscritas no CadÚnico   e/ou 

beneficiárias do Programa Bolsa Família – PBF. 

Maracanaú possui hoje aproximadamente 38.000 (trinta e oito) mil famílias 

cadastradas, destas aproximadamente 18.000 (dezoito) mil são beneficiárias do Programa 

Bolsa Família, e como todo município brasileiro identifica problemas diversos na 

operacionalização do Cadúnico, principalmente sobre a qualidade das informações coletas 

para preenchimento deste, na dimensão conceitual de algumas variáveis, com destaque para 

a mensuração da renda, bem como, a sua utilização como instrumento de planejamento, 

implementação e acompanhamento de políticas públicas no Município de Maracanaú, uma 

vez que se bem operacionalizado o Cadúnico possibilita indicar de forma aproximativa a 

situação socioeconômica das famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza fazendo 

com que as políticas sociais e econômicas possam se voltar para este segmento de maneira 

planejada. 

 O trabalho de revisão cadastral das famílias encaminhadas pelo Ministério Público 

Federal no município de Maracanaú, foi realizado nos meses de agosto a dezembro de 2016. 

Para a realização do trabalho foram designados pela Portaria 02 de 10 de agosto de 2016 da 

Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Maracanaú 32 servidores distribuídos nas 

seguintes funções: coordenador, assistentes sociais, suporte administrativo, mobilizadores, 

articuladores e entrevistadores. Obteve-se o resultado descrito na tabela 3: 

TABELA 3: Resultado do Atendimento as Famílias 

DESCRIÇÃO TOTAL 

Total Geral 1.018 
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Famílias visitadas e atendidas 560 

Famílias visitadas que não compareceram para atualização cadastral 156 

Famílias visitadas não localizadas com benefícios bloqueados 337 

(%) do Trabalho Realizado 100% 

Fonte: Relatório Auditória Ministério Público Federal, Gesuas, 2016 

 No universo total de 1.018, realizou-se visitas e atendimentos a 560 famílias, não 

localizou-se 33711  e 156 famílias foram visitadas mais não compareceram para a atualização 

cadastral nos pontos de atendimento do Cadastro Único. Com relação 560 famílias visitadas 

e atendidas identificaram-se erros nas informações advindas do cruzamento de dados 

encaminhados pelo MPF, tais como: inserção em emprego formal em anos anteriores cuja 

informação da renda já se encontrava no cadastro, contratos temporários já encerrados, 

famílias inscritas como pessoas jurídicas na Receita Federal enquanto participantes de 

Diretoria de Associações de Comunitárias. Fatores esses explicados pelo fato dos 

cruzamentos não realizarem filtros traçando os perfis colocando uma regra e submetendo 

todos na mesma lógica, além de que sendo a realidade das famílias bastante dinâmica o 

espaço de tempo entre o cruzamento das informações e disponibilidade das listagens aos 

municípios as situações já possuem alterações diferentes das identificadas nos cruzamentos 

dos banco de dados.  

Tabela 4 - Distribuição da situação cadastral e do benefícios das famílias pós-auditoria. 

DESCRIÇÃO TOTAL 

Famílias fora dos Critérios do Cadastro Único 22 

Famílias fora dos Critérios do PBF e dentro dos Critérios do Cadastro 
Único 

189 

Famílias dentro dos critérios do PBF 349 

Total 560 

Fonte: Relatório Auditória Ministério Público Federal, Gesuas, 2016 

 Considera-se assim com base na tabela 4 que o quantitativo de famílias que tiveram 

seus benefícios cancelados representam 33,7% do total atendimento, estas estão fora do 

critério de renda per capita do PBF que é de R$ 170,00 (sento e setenta reais) per capita, 

                                                 
11 Motivos da não localização das familias: mudança de residência, endereço não localizado e casa 
fechada. As familias não localizadas constituiem um desafio para as equipes de referência das 
unidades de Cras, pois a situação de vulnerabilidde e risco social acabam por incidir na grande 
rotatividade das familias no bairros dos municipios, como nos municipios vizinhos. 
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entretanto, encontram-se numa faixa de renda entre R$ 170,00 à R$ 440,00 per capita ou de 

renda familiar de ate 3 (três) salários mínimos, estando ainda dentro dos critérios do 

CadÙnico. Com relação as famílias fora dos critérios do CadÙnico e do PBF teve 22  famílias 

representando 3,9% . Se comparamos o resultado da auditoria com os números de 

beneficiários do PBF no município que é de 18.000 (dezoito mil) com o numero de famílias 

fora dos critérios do PBF e dentro dos critérios do Cadastro Único temos um percentual de 

1,05% de famílias com subdeclaração de renda, o que com certeza encontra-se dentro de 

uma margem aceitável dentro de qualquer programa social. 

Esses dados informam que se tomarmos como referência uma conceito de 

necessidade humanas e sociais que não se restringe segundo Pereira (2009) a necessidades 

naturais (alimentar-se, vestir-se, abrigar-se, dentre outras) mais um complexo correlato e 

interativo de necessidades que dizem respeito ao ser, ao ter, ao fazer e ao interagir no mundo 

com proteção, participação, autonomia e liberdade, condições essenciais para que os 

indivíduos desenvolvam sua existência, podemos concluir que essas 189 famílias que tiveram 

seus benefícios cancelados estão fora dos critérios de renda do Programa Bolsa Família 

entretanto, são todas famílias em situação de empobrecimento cujas necessidades sociais 

não podem ser mensuradas apenas pelo critério de renda per capita de ate R$ 170,00 reais. 

Esses casos colocam em foco o que deve ser central nas analises sobre as omissões 

de renda das famílias pobres,  e a crítica também deve estar sobre aqueles que tendo todas 

as condições e privilégios dentro da sociedade brasileira, ainda assim, desviam milhões por 

meio de sonegação de impostos, retirada de direitos trabalhistas e licitações fraudulentas, 

onde esta o pente fino para essas classes? Onde se situa o justo é o injusto? 

Em suma, o que  se identificou  foi que a maioria das famílias relacionadas na auditoria 

do MPF, mesmo acrescentando a renda advinda de trabalho formal ou como 

microempreendedor individual ainda permanecem dentro do critério de renda do PBF para 

receber beneficio variável. O que se apresenta na maioria dos casos atendidos, é a condição 

de per capita dentro dos critérios de legibilidade do PBF, uma vez que a faixa salarial de renda 

das mesmas encontram-se entre 1 (um) a 1(um) e 1/2 (meio) de salário-mínimo, que 

dependendo da composição familiar ainda permite que as famílias fiquem dentro do critério 

do PBF12 e do Cadastro Único. 

  

                                                 
12O valor do benefício varia de acordo com a renda mensal per capita da família, se esta possuir uma 

renda per capita de até R$ 85,00 reais receberá beneficio básico (85,00) + benefício variável (39,00 

reais por criança e adolescentes entre 0 e 15 anos e Variável Jovem adolescente de 15-17 (46,00). 

Caso a família possua uma renda per capita entre 85,01 e 170,00 só receberá benefício variável 

(Decreto 8.794 de 29 de julho de 2016) 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Realizada essa exposição podemos concluir a importância de aprofundar as questões 

apontadas ao longo da discussão, buscando-se descortinar a realidade social, para a 

produção acadêmica e para intervenção sobre a realidade pela via das políticas sociais. E por 

mais que a pobreza e a política social sejam temas históricos de reflexões no âmbito das 

ciências sociais, e em especial no Serviço Social, com uma rica bibliografia que perpassa por 

diferentes concepções, significados, sentidos, perspetivas e correntes de pensamentos, 

apresenta também um profundo grau de controvérsia seja conceitual, causal e 

consequentemente operacional justificando assim o interesse em problematizar a questão, 

para que possamos lançar novos olhares para a realidade da pobreza e dos pobres e as 

formas de enfrentamento pelas políticas sociais na perspectiva do direito (com a clareza dos 

limites e possibilidades engendradas nessa sociedade capitalista), assim quem sabe, estes 

possam ocupar novos lugares que apontem para o acesso da riqueza socialmente produzida.  

Dentro do principio da equidade ao diferenciar famílias pobres de extremamente 

pobres quebra-se a concepção de universalidade do direito a assistência social, se dentro do 

universo de quem precisa foca-se em que mais necessita acaba-se desprotegendo um 

conjunto de indivíduos, famílias e grupos que não são muito pobres para integrarem os 

programas focalizados de combate a pobreza, mas também não conseguem acessar os  

direitos securitários do trabalho. 

Desta forma, onde reside a equidade? Todos os cidadãos são dotados de direitos 

similares (independente da classe ou da inserção no mercado) para enfrentar as situações de 

riscos sociais, tomando como referencia os direitos positivados na Constituição de 1988. 

Então o que o PBF faz é uma estratificação das necessidades básicas ao retirar do programa 

famílias que ultrapassam o corte de renda, entretanto apresentam necessidades sociais que 

não podem ser mensuradas pelo critério de renda somente. Reforçando-se assim o carater 

gestionário da pobreza ao adequar nos limites dos ajustes econômicos o contigenciamento 

dos benefícios do PBF, sobrepondo-se ao sentido amplo do direito, da justiça redistributiva e 

da responsabilidade pública. 

No que se refere as auditorias o que identifica-se é um espaço aberto de possibilidades 

de assegurar a permanência daqueles que necessitam do benefício, em especial se 

buscamos uma grade de análise socioeconômica orientada por um conceito de pobreza 

multidimensional e de necessidades humanas e sociais,  uma vez que a realidade dos 

beneficiários do PBF não é o mercado formal e sim a informalidade, o que exigi dos 

profissionais uma atenção a legislação do Cadúnico e do PBF para dominar esses 

instrumentos, em especial o Cadúnico hoje tornando referência para inserção de famílias nos 



Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

 

12 

programas sociais. 
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