
Recurso no Sistema de 
Condicionalidades (Sicon)



Orientar os gestores do Programa Bolsa
Família (PBF) sobre os procedimentos para o
registro e a avaliação de um recurso online
no Sistema de Condicionalidades (Sicon).

Objetivo do tutorial



O que é?

• É o direito que a família possui de contestar os efeitos
que recebe por descumprimento de condicionalidades
(Art. 10 da Portaria MDS nº 251/2012);

• Erros ou falhas podem ser corrigidos com o recurso;

• Pode ser utilizado nos casos em que o descumprimento
esteja associado a situações de vulnerabilidade social
que estejam dificultando o acesso das famílias aos
serviços básicos de saúde e educação.

Recurso



Recurso
De que necessita, em geral?

• Justificativa da família;

• Registro no Sicon; e

• Avaliação da gestão municipal.

Quem pode apresentar recurso?
• O Responsável pela Unidade  Familiar  (RF).

Como?
• O RF deve procurar a gestão do PBF no seu município.



Recurso

Prazo para registro e avaliação:

• Até o último dia útil do mês seguinte à repercussão.

• Caso o recurso seja aceito pela gestão municipal do
PBF dentro do prazo, o último efeito de
descumprimento será anulado e a família receberá a
parcela do benefício financeiro que havia sido afetada,
se for o caso.



Mês da aplicação de 

efeitos 

Períodos de 

acompanhamento da 

saúde que impactam 

na aplicação de 

efeitos 

Períodos de 

acompanhamento da 

educação que 

impactam na 

aplicação de efeitos 

Prazos para 

registro e 

avaliação de 

recursos

Março 2ª vigência do ano 

anterior

Out/Nov do ano anterior Abril 

Maio - Fev/Mar Junho

Julho - Abr/Mai Agosto

Setembro 1ª vigência Jun/Jul Outubro 

Novembro - Ago/Set Dezembro

Prazo



Recurso

BVJ: Recurso específico

• Caso a família tenha tido um ou mais
descumprimentos relativos às crianças de 0 a 15 anos
ou gestantes e outro descumprimento relativo ao/à
adolescente que recebe o BVJ, será necessário o
registro de dois recursos separados.

• Caso a família tenha dois/duas jovens recebendo BVJ e
os dois/duas descumpram as condicionalidades, será
necessário registrar um recurso para cada um/uma.



O Recurso deve ser registrado no Sistema de
Condicionalidades (Sicon).

Onde registrar o Recurso



O gestor do PBF ou o técnico designado deverá:
1. Acessar a página Informações Integradas da Família, na sub-

aba Repercussão da aba Condicionalidades. Nela haverá a
tabela com o histórico de efeitos por descumprimento de
condicionalidades da família.

2. Clicar no botão Cadastrar na tabela para ser direcionado à
página Recurso on-line, na qual são detalhadas as informações
relativas ao descumprimento de condicionalidades

3. Cadastrar o recurso na página Recurso on-line, registrando as
justificativas da família e a documentação apresentada, se for
o caso;

4. Analisar o pedido e a documentação apresentada;

5. Avaliar o recurso (deferir ou indeferir a solicitação).

Passo a passo do registro do recurso



Os recursos registrados e deferidos pelos gestores 
municipais dentro do prazo resultam na anulação do 

efeito do último descumprimento de condicionalidades e 
uma ação de reversão ou desbloqueio do benefício será 
encaminhada para o Sibec pela Senarc, assim a família 
receberá a(s) parcela(as) do benefício financeiro que 

havia(m) sido afetada(s), se for o caso.

Efeitos do recurso deferido



Passo a passo no Sicon

Acesso ao descumprimento da família com o NIS: digite o NIS da 
família na página inicial do Sicon. Você será direcionado para a 
página Informações Integradas da Família.



Passo a passo no Sicon



Página Recurso On-line – Cadastrar Recurso



Página Recurso On-line – Avaliar Recurso



Página Recurso On-line – Avaliar Recurso



• A gestão municipal do PBF pode consultar a situação
dos recursos apresentados pelas famílias do seu
município por meio da opção Relatórios no menu
superior do Sicon.

• Basta preencher os filtros da pesquisa.

Exemplo de pesquisa: quantos recursos foram cadastrados e
ainda não julgados.

Consulta de relatório de recurso



Tela de consulta ao relatório de recurso



Tela de consulta ao relatório de recurso



Tela de consulta ao relatório de recurso



Tela de consulta ao relatório de recurso



Além de realizar o Recurso, a gestão do PBF, ao
identificar uma situação de vulnerabilidade da
família, deve se articular com a área de assistência
social para que a família seja inserida nos serviços
socioassistenciais no âmbito do SUAS.

Importante



Dúvidas?

Ligue para a Central de Relacionamento do 
Ministério da Cidadania (0800 707 2003) ou envie 

mensagem para o e-mail: 
gestorpbf@cidadania.gov.br. 

mailto:gestorpbf@cidadania.gov.br

