Histórico dos Benefícios Eventuais
Até chegar ao formato de hoje, os Benefícios Eventuais passaram por importantes
transformações. Em 1954, através do Decreto nº 35.448, foram criados os primeiros
benefícios, chamados de auxílio-maternidade e auxílio-funeral.

Os benefícios de auxílio-maternidade e auxílio-funeral eram oferecidos em pagamento
único de um salário mínimo. Em ambos os casos, era preciso ser segurado da
Previdência Social. O auxílio-maternidade era concedido à mulher segurada da
Previdência ou ao segurado em virtude do parto de sua esposa.
Para ter acesso ao benefício, era preciso ter realizado no mínimo 12 contribuições
mensais ao sistema. No caso do auxílio por morte, era garantido a quem comprovasse
pagar as despesas de funeral com algum segurado da Previdência Social, e não havia
tempo mínimo de contribuição para ter acesso ao auxílio.

Até então, a lógica desses benefícios era contratual, baseada na contribuição prévia ao
sistema previdenciário para adquirir direito aos benefícios. Com a instituição da Lei
Orgânica da Previdência Social (LOPS), em 26 de janeiro de 1960, o auxíliomaternidade, que neste momento passou a ser chamado de natalidade, sofreu
modificações que ampliaram o acesso, incluindo como dependente do segurado, além
da esposa não segurada, a pessoa designada. Ou seja, o segurado poderia designar
para recebimento das prestações uma pessoa que vivia sob sua dependência
econômica, inclusive filha ou irmã maior, solteira, viúva ou desquitada.

Todavia, eram exigidas, da pessoa designada, além de 12 prévias contribuições
mensais, a condição de inscrição no Regime da Previdência, de, no mínimo, 300 dias
antes do parto (Art. 97 do Decreto 48.959, de 1960). Foi mantida ainda, a cobertura
universal do benefício no âmbito da Previdência Social, bem como o valor do
pagamento, igual ao salário mínimo, destinado a auxiliar nas despesas do parto e do
nascimento da criança (Art. 98 do Decreto 48.959).
Além disso, era concedido pagamento de dois salários mínimos, quando não houvesse
possibilidade de prestação de assistência médica à gestante (art. 33 da LOPS).

A aprovação da LOPS, também imprimiu mudanças no auxílio-funeral, que passou a ser
fixado a duas vezes o valor do salário mínimo vigente, pago aos dependentes do
segurado falecido, para auxiliar nas despesas com o funeral e o luto (art. 44 da LOPS e
art. 105 do Decreto nº 48.959-A/60). No caso de não haver dependentes, o executor do
funeral teria suas despesas indenizadas, até o máximo de dois salários mínimos, desde
que comprovadas através de documentação (art. 44 da LOPS).

Neste sentido, os benefícios eventuais adotados na LOPS configuram em relativo
avanço no esquema de proteção social brasileiro, pois, apesar de se basearem por uma
perspectiva contratual de seguro social, orientavam-se pelo princípio da universidade,
estabelecendo a ampliação de dependentes beneficiários e o valor do pagamento dos
auxílios, que tinham como base o salário mínimo.
A provisão dos benefícios eventuais sofreu novas alterações, com a Lei nº 8.213, de 24
de agosto de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, ao
introduzir o princípio da seletividade na provisão dos Benefícios Eventuais, elegendo
como beneficiários os segurados com renda correspondente, à época, até três salários
mínimos.
Neste período, também era restabelecida como limite máximo do valor do pagamento
de ambos os auxílios a importância igual a um salário mínimo vigente. Na Lei, foi
determinado que o auxílio-natalidade fosse devido após 12 contribuições mensais à
segurada gestante ou ao segurado pelo parto de sua esposa ou companheira não
segurada, com remuneração igual ou inferior a três salários mínimos; e estabelecida o
mesmo corte de renda para a habilitação ao auxílio-funeral.

Porém, é importante esclarecer que se o mesmo corte de renda servia como linha
divisória para a distribuição dos dois auxílios, quando realizado o valor do pagamento
dos mesmos isso não acontecia. Sem apontar as razões, os valores devidos aos
Benefícios Eventuais tornaram-se distintos daqueles constantes na LOPS, sendo
equivalente a 29,42% do salário mínimo para o auxílio natalidade e de um salário
mínimo integral para o auxílio funeral.

Observa-se com tais mudanças que os Benefícios Eventuais começam a reproduzir
uma lógica de seletividade oposta as anteriores que permitam o acesso de um público
mais ampliado, embora ainda vinculadas à contribuição previdenciária.
O cenário dos Benefícios Eventuais voltou a mudar no ano de 1993, agora sendo
transformadas suas características, seu público-alvo e principalmente a política à qual
passaram a se vincular, quando o art. 40 da Loas extinguiu os auxílios previdenciários
substituindo-os pelos benefícios elencados no art. 22 da mesma Lei.
Segundo a Loas, a prestação dos auxílios-natalidade e morte não deveriam sofrer
solução de continuidade na sua passagem da órbita da Previdência para a da
Assistência. Entretanto, a distribuição desses benefícios foi sustada, deixando, a
Política de Previdência, de provê-los em 1996.

Com efeito, por falta de precisa regulação dos referidos benefícios, a provisão
assistencial prevista na Loas tem-se realizado, em sua grande maioria, de forma
incompleta. Isso não exclui o fato de os municípios estarem atendendo demandas e
necessidades emergenciais de cidadãos pobres que, em casos de vulnerabilidade,
exigem alguma providência dos poderes públicos.
O tema dos Benefícios Eventuais, portanto, vem tomando forma à medida que a própria
política de assistência social se consolida com direito do cidadão e dever do estado.
Tanto é verdade a evolução do tema que é ratificado na PNAS e na Norma Operacional
Básica (NOB/SUAS) e atualmente tratado com maior propriedade pelo Decreto nº
6.307, de 14 de dezembro de 2007 que passa a ser um chamamento a estados e
municípios para a efetiva implementação dos benefícios eventuais no âmbito do Suas.
Nesse sentido, em 2009, o MDS, em parceria com o Conselho Nacional de Assistência
Social (CNAS), realizou o levantamento nacional sobre a regulamentação dos
Benefícios Eventuais objetivando mapear a situação de regulação e prestação dos
benefícios à luz das diretrizes nacionais.
Participaram 4.174 municípios, o que representou uma importante mobilização dos
entres federados e conselhos de assistência social.

Foram obtidas informações sobre diversos aspectos da regulação e da oferta dos
benefícios, tais como: se existe regulação, se está em conformidade com as normativas
nacionais, como ocorre o financiamento do município e o cofinanciamento do Estado,
entre outros.
Os dados forneceram uma visão panorâmica da regulamentação e provisão dos
benefícios eventuais, apontando a necessidade de aprofundar o debate sobre vários
aspectos da regulação e implementação dos benefícios eventuais de acordo com as
normativas nacionais.

