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OI. n° 070/16 - GPC

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 04 de abril de 2016.

Excelentíssimo Senhor,
Ver. Anselmo 8ritzke,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei Complementar nO002/16

Senhor Presidente:

CÀMARA MUNICIPAL
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O 5 ABR, 2016

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei
Complementar nO002116, desta data, que Dá nova redação aos artigos 20, 21, 23, 56, 57,
58 e 64 da Lei Complementar nO115/07, que Cria o Instituto de Previdência dos Servidores
Titulares de Cargo Efetivo no Município de Carazinho - PREVICARAZINHO.

Exposição de Motivos:

A Medida Provisória n° 664, editada em 30/12/2014, que passou a valer a
partir de 01/03/2015, convertida na Lei Federal 13.135/2015, alterando a pensão por morte
do Regime Próprio dos Servidores Públicos federais (Ler nO8.112/90), trouxe significativas
mudanças nas regras de instituição da pensão por morte.

A MP n° 664 não isenta os atuais servidores das mudanças na pensão por
morte. Ela apenas não altera as regras das pensões daqueles que já as recebem.

Vejamos algumas das principais mudanças trazidas pela MP 664 convertida
em Lei Federal 13.135/15, nas pensões por morte, que passaram a valer a partir de
01/03/2015, que justificam a adequação da Lei n° 115/2007:

Da carência de contribuição:

Cria uma carência de 18 meses de contribuição para que o servidor público
possa instituir pensão para os dependentes, ressalvados os casos de morte por acidente do
trabalho, doença profissional ou do trabalho.

Críação de carêncía de 2 anos de casamento ou união estável:

Com a alteração, o cônjuge, companheiro ou companheira não terá mais
direito à pensão por morte se o casamento ou o início da união estável tiver ocorrido há
menos de dois anos da data do óbito do instituidor, salvo nos casos em que o óbito do
segurado seja decorrente de acidente posterior ao casamento ou início da união estável; ou
ainda quando o cônjuge, o companheiro ou a companheira for considerado "incapaz e
insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade remunerada, que lhe garanta
subsistência, por doença ou acidente", ocorrido após o casamento ou início da união estável
e anterior ao óbito.

Tempo de duração da pensão por morte

Não existia limitação de tempo de recebimento por parte do dependente do
benefício de pensão por morte, contudo, a Lei Federal 13.135/2015 trouxe alterações que
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prevê a extinção do beneficio de pensão por morte para hipóteses de decurso do prazo de
recebimento do referido beneficio.

Para o(a) cônjuge, o(a) companheiro(a),o(a) cônjuge divorciado(a) ou
separado(a) judicialmente ou de fato que recebia pensão alimentícia, a duração será de 04
meses a contar da data do óbito, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha realizado 18
contribuições mensais ao Instituto. Se o casamento ou união estável se iniciou em menos de
2 anos antes do falecimento do segurado.

Outrossim, a duração será variável conforme tabela abaixo, se o óbito ocorrer
depois de vertidas 18 contribuições mensais pelo segurado e pelo menos 2 anos após o
inicio do casamento ou da união estável; ou se decorrente de acidente de qualquer
natureza, independentemente da quantidade de contribuições e tempo de casamento/união
estável.

~dade d~ ~epen~ente na data ~o óbito

Menor de 21 (vinte e um) anos

Entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos

Entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos

Entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos

Duração máxima do beneficio ou cota

3 (três) anos

6 (seis) anos

10 (dez) anos

15 (quinze) anos

Entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos 20 (vinte) anos

44 (quarenta e quatro) anos ou mais Vitalrcio

Para o cônjuge inválido ou com deficiência, o beneficio será devido enquanto
durar a deficiência ou invalidez. respeitando-se os prazos mínimos descritos na tabela
acima.

A lei prevê ainda a exclusão do direito à pensão, após trânsito em julgado,
para os dependentes condenados pela prática de crime doloso que tenha resultado na
morte do segurado.

Enquanto que. para os filhos, equiparados ou irmãos do falecido (desde que
comprovem o direito), o beneficio será devido até os 21 (vinte e um) anos de idade, salvo
em caso de invalidez ou deficiência.

Assim. considerando a Lei Federal 13.135/2015 que promoveu importantes
alterações nos benefícios do Regime Geral da Previdência Social (Lei n.o 8.213191/91) e
também na pensão por morte do Regime Próprio dos Servidores Públicos Federais (Lei

www.çarazlnhO.nl.gov.br ~
AvenIda Flores da Cunha, nO 1264, Contro (

Telefone: (54)3331.2699/ o-maU: profcltura@carazlnho.rs.gov.br

mailto:profcltura@carazlnho.rs.gov.br


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

n,O8.112190), resta evidente e justificável a necessidade da alteração da Lei 115/2007,
ajustando-se as novas regras da pensão por morte.

O art. 40, ~ 12 da Constituição Federal prevê a aplicação aos RPPS das
normas do RGPS no que for cabível aos servidores. O art. 5° da Lei nO 9.717, de
27/11/1998, que estabelece as regras gerais para a organização e o funcionamento dos
RPPS, estabelece que não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no RGPS,
de que trata a Lei n° 8.213/1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.
Ademais, a Orientação Normativa SPPS/MPS nO 02, de 31/03/2009, editada no exercício da
competência atribuída a este Ministério pelo art. 9° da Lei nO 9.717/1998, prevê, no ~ 2° do
art. 51, que os RPPS deverão observar também a limitação de concessão de benefício
apenas aos dependentes constantes do rol definido para o RGPS, que compreende o
cônjuge, o companheiro, a companheira, os filhos, os pais e os irmãos, devendo
estabelecer, em norma local, as condições necessárias para enquadramento e qualificação
dos dependentes.

Pela aproximação de regras entre o RGPS e os RPPS, iniciada pela Emenda
Constitucional nO4112003 e pela Lei nO10.88712004, essas condições tendem a ser iguais
ou semelhantes às aplicáveis ao RGPS. Por isso, a Medida Provisória nO66412014 e a Lei
nO13.13512015 promoveram, para os servidores da União, as mesmas alterações havidas
no âmbito do RGPS quanto à concessão do benefício da pensão por morte. Cabe então aos
demais entes adequarem sua legislação para manter e aprimorar a convergência de regras
entre o RGPS e os RPPS

Conforme a NOTA TÉCNICA N° 1112015/CGNAUDRPSP/SPPS/MPS, cópia
anexa, as novas regras para concessão e manutenção do benefício de pensão por morte
inseridas na Lei nO 8.21311991 pela Lei n° 13.13512015 podem e devem ser adotadas,
mediante reprodução em lei local, para os servidores amparados pelos RPPS dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municipios, a exemplo do que se deu na Lei n° 8.112/1990, para o
RPPS da União, pois, além de evitar distorções, impedindo a concessão de benefícios em
situações que não guardam conformidade com os objetivos da previdência social, também
serão favoráveis à busca do equilíbrio financeiro atuarial dos RPPS, princípio estatuído no
art. 1° da Lei nO9.717/1998, no art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal e no caput do art.
40 da Constituição Federal.

Anexamos cópia das Atas nOs09 e 010/2015 com a aprovação por parte do
Conselho Deliberativo da Autarquia, bem como cópia de Parecer AtuariaL

Atenciosamente,

PREVIIODV
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N' 002, DE 04 DE ABRIL DE 2016.

Dá nova redação aos artigos 20, 21, 23, 56, 57, 58 e 64 da
Lei Complementar nO 115/07, que Cria o Instituto de
Previdência dos Servidores Titulares de Cargo Efetivo
no Municipio de Carazinho - PREVICARAZINHO.

Art. l' Os artigos 20. 21. 23. 56, 57, 58 e 64 da Lei Complementar n' 115 de 27
de dezembro de 2007, que Cria o Instituto de Previdência dos Servidores Titulares de Cargo
Efetivo no Município de Carazinho - PREVICARAZINHO, passam a viger com as seguintes
redações:

"Art. 20. São segurados do PREVICARAZINHO:

I - o servidor público titular de cargo efetivo dos órgãos dos Poderes
Executivo e Legislativo, suas autarquias, inclusive as de regime especial e fundações
públicas;

11- o servidor público inativo, aposentado pelo Município em cargo efetivo
nos Poderes Executivo e Legislativo, suas autarquias e fundações.

~ 1° Fica excluído do disposto no caput deste artigo o servidor ocupante,
exclusivamente, de cargo em comíssão declarado em lei de livre nomeação e exoneração,
bemcomo de outro cargo temporária ou emprego público, ainda que aposentado.

~ 2° Na hipótese de acumulação remunerada, o servidor mencionado neste
artigo será segurado obrigatório em relação a cada umdos cargos ocupados.

~ 3' A perda da condição de segurado do PREVICARAZINHO ocorrerá nas
hipóteses:

l-morte;
11 - exoneração ou demissão;
111-cassação de aposentadoria ou de disponibilidade;
IV - na hipótese do Art. 21, li, depois de decorrido o prazo referido no ~ 3°

do mesmo artigo.

Parágrafo único. A perda da condição de segurado nos casos dos incisos
11 a IV implica o automático cancelamento da inscrição de seus dependentes.

Art. 21. Permanece filiado ao PREVICARAZINHO, na qualidade de
segurado, o servidor titular de cargo efetivo que estiver:

I - cedido a órgão ou entidade da administração direta e indireta de outro
ente federativo, com ou sem ônus para o Município;

11 • afastado ou licenciado do cargo efetivo, sem recebimento de
remuneração, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, observado o
prazo previsto no ~ 3° deste artigo.
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111• durante o afastamento do cargo efetivo para o exercício de mandato
eletivo federal, estadual ou municipal, nos termos do art. 38 da Constituição Federal;

IV - afastado ou licenciado do cargo efetivo, desde que considerados
como de efetivo exercício e com o recebimento de remuneração, nos termos do
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

i 1° O segurado exercente de mandato de vereador que ocupe o cargo
efetivo e exerça, concomitantemente, o mandato filia-se ao PREVICARAZINHO, pelo
cargo efetivo, e ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS, pelo mandato eletivo.

i 2° Exclusivamente nas hipóteses dos incisos I, 111e IV, o período em que
permanecer o servidor afastado ou licenciado será computado para efeito de
aposentadoria.

~ 3° Na hipótese do inciso 11,o servidor mantém a qualidade de segurado
pelo prazo de até dois anos consecutivos.

~ 4° Na hipótese referida no parágrafo anterior, a manutenção da filiação
somente assegura direito ao benefício de pensão por morte, a ser concedido aos
dependentes do segurado, ficando vedado o cômputo de tempo de afastamento para
efeito de aposentadoria.

Art. 23. São considerados dependentes:

I - o cônjuge, o companheiro ou companheira, o filho não emancipado, de
qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência
grave ou intelectual ou mental;

11• o pai e a mãe quando inválidos, ou ao completar setenta anos de idade,
desde que não possuam rendimentos em valor igualou superior a um salário-mínimo, e
vivam sob a dependência econômica do segurado;

111- irmão não emancipado, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha
deficiência grave ou intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente
incapaz, assim declarado judicialmente, reconhecidas antes de completarem vinte e um
anos de idade, que viva sobre a dependência econômica do segurado.

~ 10 Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser
casada, mantém união estável, nos termos da Lei Civil, com o segurado ou segurada.

~ 20 Equipara-se à condição de filho, para efeitos desta Lei, o enteado, sob
guarda e o tutelado, não emancipados e menores de 21 anos de idade ou inválidos, que
vivam sob a dependência econômica do segurado e que não possuam bem ou recursos
suficientes para o próprio sustento, nem amparo de outro órgão previdenciário, e
residam e vivam a expensas do segurado.
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~ 3° A dependência econômica das pessoas mencionadas no inciso I é
presumida e nos incisos 11e 111deverá ser comprovada por ocasião da inscrição de
dependente.

~ 4° A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo
exclui do direito ao benefício os das classes seguintes.

~ 5° Considera.se união estável aquela verificada entre o homem e a
mulher como entidade familiar, quando forem solteiros, separados judicialmente,
divorciados ou viúvos, ou tenham prole em comum, enquanto não se separarem.

~ 6° A perda da qualidade de dependente ocorre:

I • para o cônjuge, pela separação judicial ou divórcio, enquanto não lhe
for assegurada à prestação de alimentos, pela anulação do casamento, pelo óbito ou
por sentença judicial transitada em julgado;

11- para a companheira ou companheiro, pela cessação da união estável
com o servidor ou servidora, enquanto não lhe for garantida a prestação de alimentos;

111- para o filho e o irmão, de qualquer condição, ao completarem 21 (vinte
e um) anos de idade, salvo se inválidosou que tenham deficiência grave ou intelectual
ou mentalque o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado
judicialmente, reconhecidas antes de completarem vinte e um anos de idade, ou pela
emancipação nos casos previstos no art. 5°, parágrafo único, Código Civil;

IV. para as pessoas indicadas nos incisos 11e 111e no ~ 2Q do art. 23, pela
cessação da dependência econômica;

V - para o inválido, pela cessação da invalidez ou com deficiência
intelectual ou mental, pela cessação da deficiência;

VI - para os dependentes em geral, pelo falecimento.

~ 7° A forma de comprovação, positiva ou negativa, das condições e
requisitos de que tratam os parágrafos anteriores será estabelecida no Regulamento
Interno com aprovação do Conselho Deliberativo, admitidas à justificação
administrativa e a justificação judicial.

Art. 56. A pensão por morte consistirá numa importância mensal conferida
ao conjunto dos dependentes do segurado, definidos no art. 23, quando do seu
falecimento, correspondente à:

I • totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado na data anterior à
do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de
previdência social, acrescida de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a este
limite; ou
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11• totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo na data anterior
à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de
previdência social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a este
limite, se o falecimento ocorrer quando o servidor ainda estiver em atividade.

~ 1° Será concedida pensão provisória por morte presumida do segurado,
nos seguintes casos:

I • sentença declaratória de ausência, expedida por autoridade judiciária
competente; e

11• desaparecimento em acidente, desastre ou catástrofe.

~ 2° A pensão provisória será transformada em definitiva com o óbito do
segurado ausente ou deve ser cancelada com reaparecimento do mesmo, ficando os
dependentes desobrigados da reposição dos valores recebidos, salvo má-fé.

Art. 57. A pensão por morte será devida aos dependentes a contar:
I - do óbito, quando requerida até noventa dias depois deste;
11- do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso

anterior;
111- da decisão judicial, no caso de morte presumida;
IV - da data da ocorrência do desaparecimento do segurado por motivo de

acidente, desastre ou catástrofe, mediante prova idônea.

Art. 58. A pensão será rateada entre todos os dependentes em partes
iguais e não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente.

~ 1° O cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por morte o
companheiro ou a companheira, que somente fará jus ao benefício mediante prova de
dependência econômica.

~ 2° A habilitação posterior que importe inclusão ou exclusão de
dependente só produzirá efeitos a contar da data da inscrição ou habilitação.

~ 3° Reverterá em favor dos dependentes restantes e rateada entre eles a
parte do benefício daqueles cujo direito à pensão cessar.

~ 4° O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que
recebia pensão de alimentos concorrerá em igualdade de condições com os
dependentes referidos no íncíso I do art. 23 desta Leí.

Art. 64. Extingue-se o direito ao recebimento da pensão ao dependente:

I - pelo falecimento do pensionista;

11- para o filho, pessoa a ele equiparada ou irmão, de ambos os sexos, que
completarem 21 anos, exceto se inválido ou com deficiência intelectual ou mental ou
deficiência grave, que emancipar-se nos casos previstos no art. 5°, parágrafo único, do
Código Civil ou estabelecer união estável;
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111- para filho, pessoa a ele equiparada ou irmão, caso inválido, pela
cessação da invalidez;

IV • para filho, pessoa a ele equiparada ou irmão, que tenham deficiência
intelectual ou mental ou deficiência grave, pelo afastamento da deficiência, aferida em
inspeção médica oficial;

v . pela anulação do casamento, quando a decisão ocorrer após a
concessão da pensão ao cônjuge;

VI - pelo reaparecimento do servidor desaparecido;

VII - para o cônjuge ou companheiro (a) pela cessação da invalidez, em se
tratando de beneficiário inválido, o afastamento da deficiência, em se tratando de
beneficiário com deficiência, ou o levantamento da interdição, em se tratando de
beneficiário com deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou
relativamente incapaz, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das
alíneas lia" e "b" do inciso X;

VIII • pela acumulação de pensão na forma do art. 61;

IX - pela renúncia expressa;

X - em relação aos beneficiários de que tratam os incisos I e 11do caput do
art. 23:

a) pelo decurso de 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o servidor
tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável
tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do servidor;

b) pelo decurso dos seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a
idade do pensionista na data de óbito do servidor, depois de vertidas 18 (dezoito)
contribuições mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do casamento ou da
união estável:

1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade;
2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade;
3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade;
4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade;
5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de

idade;
6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade.

~ 12 A critério da administração, o beneficiário de pensão cuja
preservação seja motivada por invalidez, por incapacidade ou por deficiência poderá
ser convocado a qualquer momento para avaliação das referidas condições.
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9 2º Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida no inciso VII ou os
prazos previstos na alínea "b" do inciso X, ambos do caput, se o óbito do servidor
decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho,
independentemente do recolhimento de 18 (dezoito) contribuições mensais ou da
comprovação de 2 (dois) anos de casamento ou de união estável.

9 3º O tempo de contribuição a Regime Próprio de Previdência Social
(RPPS) ou ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), desde que averbado junto ao
ente será considerado na contagem das 18 (dezoito) contribuições mensais referidas
nas alíneas lia" e ub" do inciso X deste artigo.

9 4° Perde o direito à pensão por morte, após o trânsito em julgado, o
condenado pela prática de crime de que tenha dolosamente resultado a morte do
segurado.

9 5° Perde o direito à pensão por morte o cônjuge, o companheiro ou a
companheira se comprovada, a qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento ou
na união estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo de constituir benefício
previdenciário, apuradas em processo judicial." (NR)

Art. 2' Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 04 de abril de 2016.

PREVI/OOV



Parecer Atuarial

Prezados Senhores, segue o Parecer Atuarial solicitado referente as alterações na
Lei Complementar n0115/2007 para incorporar o estabelecido na Lei Federal
n013.183/20015, no que se refere ao impacto na avaliação atuarial das alterações nas
pensões

Após análise dos artigos abordados."no presente Projeto de Lei, temos a nos
manifestar pela não alteração das alíquotas de contribuição atualmente praticadas pelo
RPPS de Carazinho.

Diante da alteração proposta na regra de concessão no beneficio de pensão,
diagnosticamos que tais regras, ao serem aplicadas, implicam em uma redução no fluxo
de pagamento de acordo com a expectativa de vida do(a) beneficiário(a). Isso posto, a
consequência é a redução da Reserva de Benefícios Concedidos, uma vez que a mesma
é estnuturada sob o regime financeiro de capitalização atuarial. Porém, uma vez que tais
alterações, relativas a cocessão do benefício'de pensão, somente serão passíveis de
verificação no transcurso das efetivações, podermos posteriormente verificar se afetarão
as estimativas propostas pelo modelo atuarial atual.

Logo, concluímos pela manutenção do custeio atual, não Indicando impacto atuarial
neste presente momento.

Sem mais para o momento,

Este é nosso Parecer Atuaria!.

Carazinho, RS, 08 de Março de 2016.
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ATA N° 09/2015
Aos dezenove dias do mês de agosto de 2015, às 13h30min horas, nas dependências do
PREVICARAZINHO reuniram-se os conselheiros titulares do Conselho Deliberativo,
Maurício Mumbach Fragozo, Doriane Bento, Lisiane Bandeira, Luciana Inês Lampert de
Souza, Vera Marisa Fülber e Alexandre Ricardo Schneider; os membros do Comitê de
Investimentos, Alisson Botega, Sílvio Schneider e Rafael Hackenhaar, a presidente Maria
Dominique Caramalak e o Diretor Administrativo/Financeiro Fernandes Vedana em sessão
ordinária, para discutir e deliberar sobre a seguinte pauta: leitura da ata da reunião
anterior, análise dos investimentos e assuntos gerais. O presidente do Conselho Maurício
Mumbach Fragozo deu início à sessão e logo em seguida foi feita a leitura da ata da
reunião anterior, sendo que após análise dos presentes, a mesma foi assinada. O próximo
assunto colocado em pauta foi a análise financeira do mês de julho de 2015. ° Diretor
Administrativo/ Financeiro relatou que neste mês a renlabilidade ficou em R$ 392.449,89,
com um total de Patrimônio Líquido de R$ 44.919.587,36. Finalizando este mês de julho
de 2015 o RPPS apresentou uma rentabilidade acumulada no exercicio de 7,1873% e
tínhamos como meta atuarial para o mesmo periodo a rentabilidade desejada de 11,13%
(INPC + 6%), portanto, com o fechamento deste mês, ficamos com um déficit de
3,6642%. Em reunião extraordinária do Comitê de Investimentos no dia 17 de agosto de
2015, uma vez que surgiu oportunidade imediata de aplicação em um novo fundo de
investimentos considerado bastante satisfatório, e seguindo a orientação e o aval da
Assessoria de Investimentos, os mesmos decidiram realocar valores, da seguinte forma:
RESGATES dos valores de R$ 500.000,00 que estava aplicado no Caixa Brasil IRF-M TP
RF LP- CNPJ: 14.508.605/0001-00 e o valor de R$ 500.000,00 que estava aplicado no
Caixa Novo Brasil IMA-B FIC RF TP- CNPJ: 10.646.895/0001-90, totalizando R$
1.000.000,00, para APLICAÇÃO no fundo Caixa Brasil 2016 V TP RF- CNPJ:
21.922.168/0001-24 com carência para 16/08/2016. A presidente Maria Dominique referiu
aos presentes que segundo a Assessoria de Investimentos a carteira de investimentos do
PREVICARAZINHO está boa, bem diversificada e dentro das estratégias traçadas
conjuntamente entre Comitê de Investimentos e Assessoria de Investimentos para 2015,
mas que, mesmo assim, ainda não foi alca.nçada a meta atuarial por conta da crise no
mercado financeiro do país. A Presidente Maria Dominique comunicou a todos que a
servidora Maiara Müller solicitou exoneração do cargo de Escriturário Previdenciário
conforme Portaria n° 031 de 27 de julho de 2015. Foi nomeado Lucas Douglas da Silva
para exercer o cargo, conforme portaria n° 029 de 27 de julho de 2015, a vista de
habilitação no concurso público 01/2012 do PREVICARAZINHO, no qual obteve o
segundo lugar. O nomeado, por escrito, declarou que desistia do prazo restante para
assumir e que por razões pessoais, não havia interesse de sua parte em assumir o cargo.
Finalmente, foi nomeada Renata de Salles Cavedon, conforme portaria 032 de 28 de julho
de 2015, a qual obteve o terceiro lugar no concurso público 01/2012, tomando posse e
entrando em exercício em 11 de agosto de 2015. Logo após, a presidente Maria
Dominique relatou sobre o oficio n° 064/15 enviado à Secretaria de Educação, solicitando
algumas ações exigidas pelo TCE, para o bom andamento e qualidade no serviço ~
prestado pelo PREVICARAZINHO, evitando .possiveis diligências e negativas de registro .
pelo Tribunal de Contas dos pedidos de aposentadoria daquela Secretaria, a saber: 1)
todos os pedidos de aposentadoria de professor deverão estar acompanhados do
respectivo comprovante de efetivo exercício na função devidamente atualizado; 2) 1
qualquer atividade de docência que não esteja enquadrada como regência de classe, .
direção e vice-direção, a exemplo as seguintes: apoio pedagógico, assessoramento
pedagógico, supervisão escolar, orientação escolar e hora do conto, devem virl
acompanhadas da respectiva comprovação pela Secretaria de atividades docentes, I
devendo constar os períodos trabalhados, séries atendidas e atividades desenvolvidas "
pelo professor relaCionadas com aluno; 3 ) caso o professor tenha Sido cedido para o '
Estado, a Secretaria deverá orientá-lo a solicitar a comprovação para a 3NE, ~ '
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, requerendo a indicação da escola em que o trabalho foi prestado, os periodos, e regência
de classe na qual deverão ser especificadas as séries atendidas e a disciplinaministrada.
A presidente salientou que todos esses pedidos de aposentadoria especial
obrigatoriamente devem ser atendidos e depois enviados para o Tribunal de Contas,
evitando, assim, uma demanda judicial do interessado pela inativação, no entanto quando
enviados os processos, de acordo com a sua complexidade pode levar de 02 meses até
01 ano para serem auditados e homoiogados. Se a solicitação for negada pelo TCE, o
profissional deve voltar á ativa e o PREVICARAZINHO não tem ressarcidos os valores
que são pagos a título de aposentadoria a este servidor. O próximo assunto tratado foi
sobre a MP 664 de 30 de dezembro de 2014 que promoveu importantes alterações nos
beneficios do Regime Geral da Previdência Social (Lei n.' 8.213/91)e também na pensão
por morte do Regime Próprio dos Servidores Públicos federais (Lei n.' 8.112/90).Agora, a
referida MP foi aprovada pelo Congresso'Nacionai; com algumas modificações em
relação ao que foi proposto pela Presidente da República, tendo sido convertida na Lei n.'
13.135/2015. Desta maneira, a presidente Maria Dominique sugeriu que se faça um
estudo detalhado conjuntamente com a assessoria jurídica para posterior apreciação do
Conselho Deliberativo com o objetivo de adequarmos a Lei Municipal 115/07 á legislação
hierarquicamente superior. O Conselho concordou com a proposta. A presidente informou
que em Julho/2016 vence o contrato com a Empresa Fardin Assessoria Atuarial LIda e
requisitou autorização para a realização de licitações separadas para o Cálculo Atuarial
(que é realizado apenas uma vez por ano) e para a Consultoria de Investimentos,
buscando economicidade e um serviço de melhor qualidade. O Conselho autorizou o
procedimento, sob condição de que para isso se façam todos os procedimentos legais.
Foi solicitado aos conselheiros, pela presidente e pelo diretor administrativo/financeiro,
que o PREVICARAZINHO participe de seminários e encontros sobre previdência
regionalizados, por serem mais próximos do que na capital do Estado e para que aja a
troca de informações e experiências com os municípios vizinhos sobre qLJestõesmais
pertinentes à nossa realidade. O Conselho aprovou a proposta com unanimidade. Em
seguida, de acordo com o artigo 14, S 5', I, da Lei Complementar 115/2007, com o
seguinte tex1o: "...Os membros do Conselho Deliberativo perderão o mandato, nas
seguintes hipóteses: 1- que deixar de comparecer em duas sessões ordinárias
consecutivas ou, no ano, em três sessões alternadas...", o Conselho determinou"a
convocação da suplente Jane Iara Pimentei Ribeiro em substituição á conseiheira Diolena
Maria Capitâneo. Por fim, o Diretor Administrativo/ Financeiro, relatou aos presentes que
no mês de julho o Ministério da Previdência bloqueou os repasses para todos os RPPS,
inclusive o PREVICARAZINHO, até que os mesmos se adequassem ao regime de
proporcionaiidade na iiberação de pagamentos referentes á compensação previdenciária.
Uma vez sanada esta questão, ainda em julho, o Ministério da Previdência aprovou e
liberou R$ 369.587,03, dos quais o PREViCARAZINHO teve que pagar R$ 131.962,98,
ficando com o saldo de R$ 237.624,05 a receber, o qual foi efetivamente recebido em 07
de agosto de 2015. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e para constar r
lavrei a presente ata ue, depois de lida e aprovada, será assi ada por mim e por todos
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Aos dezesseis dias do mês de setembro de 2015, às 13h30min horas, nas dependências
do PREVICARAZINHO reuniram-se os conselheiros titulares do Conselho Deliberativo
Maurício' Mumbach Fragozo, Doriane Bento, Lisíane Bandeira, Alexandre Ricard~
Schneider e Jane Iara Pimentel Ribeiro; o conselheiro suplente Fabiano Santiago; os
membros do Comitê de Investimentos,Alisson 80tega, Sílvio Schneider e Rafael
Hackenhaar, a presidente Maria Dominique Caramalak e o Diretor
Administrativo/Financeiro Fernandes Vedana em sessão ordinária, para discutir e
deliberar sobre a seguinte pauta: leitura da ata da reunião anterior, posse, como titular, da
representante dos servidores inativos, análise dos investimentos, relatá rio sobre o 4º
Seminário Nacional sobre Previdência Municipal e assuntos gerais. O presidente do
Conselho Maurício Mumbach Fragozo deu início à sessão e logo em seguida foi feita a
leitura da ata da reunião anterior, sendo que após análise dos presentes, a mesma foi
assinada. Em seguida foi dado posse, pelo presidente do Conselho Deliberativo, à nova
conselheira titular Jane Iara Pimentei Ribeiro, que foi convocada em substituicão à
conselheira Diolena Maria Capitãneo. A presidente Maria Dominique informou a todós que
já foi dado andamento ao estudo para a adequação da Lei Municipal 115/2007 à Lei
Federal 13.135/2015 aprovado pelo Conselho Deliberativo na reunião do dia 19/08/2015
e registrado na ata n' 09/2015. Foi encaminhada proposta de alterações para o setor de
aposentadorias do PREVICARAZINHO para devidas análises e sugestões. Após a
apreciação pelo setor, a proposta será enviada para o Jurídico da autarquia para análise,
eventuais ajustes e fundamentação legal. Quando concluída esta etapa, o estudo será
apresentado para o Conselho Deliberativo para considerações e então serão realizados
os próximos procedimentos legais para a futura aprovação das alterações na Lei
Municipal 115/2007. O próximo assunto colocado em pauta foi a análise financeira do mês
de agosto de 2015. O Diretor Administrativo/ Financeiro Fernandes Vedana relatou que o
mês de agosto fechou com saldo negativo devido à alta volatilidade e rentabilidade
negativa dos IMAs. Tentando minimizar o prejuízo foram feitas novas aplicações
orientadas peja Assessoria de Investimentos e obteve~se sucesso parcial, pois ainda
assim fechamos o mês com o saldo negativo de R$ 181.119,44. Em reuníão entre o
Comitê de Investimentos e o Sr. João Ennes, responsável pela Assessoria de
Investimentos da autarquia, este referiu que os municípios que foram mais agressivos
perderam mais e que pela sua observação o PREVICARAZINHO está melhor que a
maioria dos municípios da região, pois tudo o que podia ser feito em matéria de
investimentos, foi feito. Este mês o que influenciou positivamente foi o CDI, mas
infelizmente o PREVICARAZINHO só pode aplicar nestes fundos 30%, devido ao
enquadramento limitado pela política de investimentos. Devido ao rendimento do CDI em
agosto, o PREVICARAZINHO ficou desenquadrado , pois ficou com uma aplicação de
30,4% , no entanto, é justificável pela margem dos dividendos recebidos e este fato já foi
resolvido no início do mês de setembro. Fernandes.-informou que neste mês o total de
Patrimônio Liquido ficou em R$ 45.345.004,14 e que finalizando este mês de agosto de
2015 o RPPS apresentou uma rentabilidade acumulada no exercício de 6,76% e tínhamos
como meta atuarial para o mesmo período a rentabilidade desejada de 11,95% (INPC +
6%), portanto, com o fechamento deste mês, ficamos com um déficit de 5,19%. Neste
início de mês de setembro, conforme informado por Fernandes, os novos recursos
recebidos pelo PREVICARAZINHO foram aplicados no fundo BB Previdenciário Renda
Fixa Pertil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento- CNPJ:

'"13.077.418/0001-49, pois, segundo a orientação da Assessoria de Investimentos, trata-se
de investimento com um índice de retorno maior que os demais. Este fundo tem como ~
referência o COI, e para que o percentual máximo de aplicação neste tipo. de
investimentos permanecesse nos 30% legalmente possívej~,foi feita u';1a realoqição de '}
investimento em CDI na Caixa Federal para IRF-M 1. Salientou tambem que, todas as i,
informações referentes aos investimentos da autarquia constam no sitet
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que o Banco do Brasil aceitou isentar o PREVICARAZINHO das tarifas para
transferências interbancárias de recursos, enquanto que o Banrisul sempre cobra a tarifa
sobre estas TED. Com isso, está sendo realizacjauma maior movimentação e aplicação
de recursos no BB, mesmo porque os rendimentos dos fundos de investimentos deste
banco são superiores aos rendimentos dos fundos de aplicação oferecidos pelo Banrisut.
Após, a presidente requisitou ao Conselho, por solicitação da servidora Suzana Fátima
Woievoda, servente da autarquia, que esta fizesse horário diferenciado dos demais
servidores, pois esta precisa sair às 17:00 para buscar os filhos no colégio, por falta de
outra pessoa que a auxilie nesta tarefa, A presidente sugeriu o horário das OS:OOhàs
14:00h, mas o Conselho achou por bem que a :>ervidora.cumprisse ó horário (las 11:OOh
às 17:00h, o que não a prejudicaria e. possibilitaria que ela ficasse mais tempo
trabalhando conjuntamente cpm os demais servidores e também se Prezaria pela
economia de energia elétrica que é um dos objetivos da adoção do turno único, Outro
assunto informado peja presidente Maria Dominiqu8, foi sobre um pensionista que faleceu
em 16/06/2015 e a família comunicou à autarquia em julho, Neste ínterim, foi pago ao
pensionista o 13' salário, portanto indevidamente, Foi comunicada a família sobre o
ocorrido e esta está disposta a fazer a devolução dos valores, mas solicitou que fosse
realizado parceladamente em 5 vezes, já depositando na conta do PREVICARAZINHOo
valor da primeira parcela,De acordo com Maria Dominique, se a cobrança fosse feita na
esfera judicial, isso ensejària gastos para o PREVICARAZINHO e mais tempo para o
recebimento dos valores, pois a justiça poderia até mesmo possibilitar o pagamento em
mais parcelas. Neste contexto, o Conselho aprovou que o pagamento seja realizado
dessa maneira. Outro assunto colocado em pauta foi a Lei Municipal 6.178 de 04 de
fevereiro de 2005, que dá nova redação ao art, 31 da Lei Municipal 3920 de 25 de outubro
de 1989, Essa lei trata sobre a convocação dos membros do magistério e fere a Emenda
Constitucional n' 41, art, 6' e 6' A, a Emenda constitucionai n'47, art, 3', e a Lei
9,717/1998, Lei Geral da Previdência no Serviço Público, art, 1', inciso X. As
convocações, conforme preceitua a lei. municipal, sendo computadas, mesmo que
parcialmente, para fins de aposentadoria, são um tempo fictício, pois não há contribuição
previdenciária para tal. Portanto, acordou-se de verificar a possibilidade jurídica para
solicitar a inconstitucionalidade da Lei Municipal 6178/89, por ferir a legislação
hierarquicamente superior, A presidente Maria Dominique comunicou a todos, que a partir
de 13/10/2015, estará de férias por 15 dias e atendendo ao que consta no art, 12, !l1Q e 2'
da Lei Complementar n' 115/2007, o Diretor Administrativo/ Financeiro responderá pelo
cargo de presidente do PREVICARAZiNHO, durante as férias da titular. Em seguida, foi
reiterado aos presentes que o processo eieitoral que tem por finalidade a eleição dos
Conselhos Deliberativo e Fiscal da autarquia para a gestão 2016/2017, foi prorrogado até
o dia 22/09/2015, Os servidores ativos com estabilidade e inativos interessados em
concorrer a membro do Conselho deverão apresentar a seguinte documentação:
a) preencher ficha de inscrição;
b) cópia do CPF;
c) aivará de folha corrida;
d) cópia de comprovante de escolaridade de Ensino Médio ou Superior;
e) certidão de ser servidor efetivo e não incorrer em processo administrativo disciplinar
(requisitar no Departamento Pessoal). As cópias deverão ser entregues, mediante a
apresentação dos documentos originais, Na sequência, a presidente Maria Dominique e o
diretor Administrativo/Financeiro explanaram sobre o projeto 083/15 que foi enviado para ),
a Cãmara de Vereadores criando uma (01) vaga para o cargo de Agente Previdenciário,
conforme autorizado pelo Conselho Deliberativo na reunião do dia 11/02/2015, '
consignado na ata 0212015, O setor de aposentadorias atualmente conta com uma n
pessoa a menos e brevemente outra servidora irá se aposentar, portanto devido a ~
demanda e à complexidade dos processos, um serv~ /jen: não
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férias, por exemplo, Todas essas questões foram explicadas aos nobres edis, a
importãncia da aprovação do projeto, a comprovação da demanda foi feita através da
apresentação dos processos de aposentadoria em andamento, foram dadas explicações
das questões técnicas pertinentes ao assunto e reiterado que houve um planejamento
sério da autarquia para tal solicitação, Não obstante, o projeto foi rejeitado por
unanimidade, Comentou-se que deveria ser solicitado ao legislativo, devido à importãncia
do assunto, o motivo, embasado em argumentos sólidos, que comprove o porquê da
rejeição unãnime dos vereadores ao projeto, Foi acordado que o projeto da criação da
vaga para Agente Previdenciário será enviado novamente ao legislativo em janeiro de
2016, pela relevância do assunto e também porque em maio deste mesmo ano vence o
prazo do concurso público n' 01/2012 do PREVICARAZINHO, Em seguida, foi solicitado
aos Conselheiros a autorização para a participação 'de um servidor da autarquia no I
Simpósio de Previdência de Frederico Westphaien, promovido pela AGIP, a ser realizado
no dia 23/10/2015, na Câmara de Vereadores de Frederico Westphaien, com um vaior de
inscrição de R$ 50,00, O pedido foi aprovado por unanimidade e restou decidido que o
servidor que irá participar será o contador Rafael Hackenhaar. A preside'nte e o diretor
administrativo/financeiro do PREVICARAZINHO narraram ao Conselho, que durante uma
reunião na CEF, entraram em contato com uma equipe do RPPS de Ijuí e foram
informados que eles organizam reuniões mensais com 16 RPPS da região. O
PREVICARAZINHO foi convidado a participar desses encontros mensais, sendo que o
próximo está marcado para o dia 25/09/2015, em Ijui. Foi solicitado aos Conselheiros a
autorização para a participação do PREVICARAZINHO. Os conselheiros aprovaram a
participação dos servidores Fernandes, Maria Dorninique, Rafael e Alisson, pois o
encontro se realizará em turno inverso aos trabalhos da autarquia. Finalmente, o diretor
Administrativo/Financeiro fez um breve relato de sua participação no 4º Seminário
Nacional sobre Previdência Municipal, realizado em Porto Alegre, nos dias 10 e 11 de
Setembro. Segundo Fernandes, foi muito discutida a questão da conjuntura econômica,
tanto interna, quanto externa. A conjuntura econômica atual é bastante delicada e tem
que se ter cautela. Devemos avaliar tom atenção a composição da carteira de
investimentos dos RPPS, buscando informaçôes do mercado econômico, avaliando os
riscoS inerentes às aplicaçôes e diversificando os investimentos. Outros assuntos
pontuais que foram debatidos no Seminário foram: a iei 13,135/2015 que rege a pensão
por morte e a orientação para que se faça com urgência a adequação da lei municipal às
suas diretrizes; a importância de projeto de lei extinguindOo auxílio~doença e o auxílio.
maternidade como despesa previdenciária; a necessidade de harmonizar a legislação
municipai sobre salário contribuição e aposentadoria, e outras questões pertinentes ao dia
a dia dos RPPS, Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e para constar lavrei
a presente~t que, depois de lida pr v aú será aS,sinada i . e por todos ~~
presentes. ~.' jQl)(fr'Yl~/ / ~ L,\~'T /1.QJ~Jkp,r;. I ~I W..Lé-, ')- .
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NOTA TÉCNICA N'1lI2015/CGNAIJDRPSP/SPPS

Brasília, 14de agosto de 2015.

EMENTA
DA APliCAÇÃO, AOS SEGURADOS DOS REGIMES
PRÓPRIOS DE PREVID~CIA SOCIAL, DAS REGRAS
DE PENSÃO POR MORTE INSERIDAS NA LEI N"
8.213/1991 PELA LEI N" 13.135, de 17106/2015.
Propósitos das mudanças ocorridas no Regime Gerai de
Previdência SociaL Análise das novas regras, fundamentos e
condições para sua extensão aos segurndos dos Regimes
Próprios de Previdência SociaL

INlRODUÇÃO

Esta Nota Técnica tem porobjetivo esclarecer questionamentos recebidos dos entes
federativos, pela Secretaria de Politicas de Previdência Social - SPPS, acerca da aplicação, pelos
Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, das regras estabe1ecidas para o Regime Geral de
Previdência Social- RGPS na Lei n' 13.135, de 17/06/2015. Essa Lei, resultante da conversão da
Medida Provisória n' 664, de 30/1212014,a1tHOudispositivos da Lei n' 8.213, de 24/07/1991, que
tratam das regras de concessão da pensão por morte aos beneficiários dos segurndos do RGPS. No
mesmo sentido, também foi modificada a Lei n' 8.112, de 1111211990- estaruto dos servidores
públicos civis federais - no que conceme às regras previdenciárias relativas a esse beneficio
previdenciário.
2. Depois da edição da Medida Provisória n" 66412014,esta Secretaria divulgou a Nota
Explicativa n' 0412015 CGNAUDRPSP/SPPSIMPS, de 03/02/2015, orientando os RPPS acerca
da abrangência da sua aplicação'. Em síntese, nessa Nota foi esclarecido que as alterações
promovidas na Lei n' 8.112/1990 e na Lei n' 8.213/1991 não se aplicavam automaticamente aos
servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios amparados em RPPS, sendo
necessário que houvesse a edição de lei pelos entes para que as novas regras pudessem abranger
os segurndos dos demais regimes. Naquele momento não se teve por objetivo aprofimdar a análise
do conteúdo das alterações nas regras de concessão do beneficio de peosão por mnrte, moa vez
que estas ainda estavam sujeitas- a modificação durante o processo de discussão pelo Congresso
Nacional, para sua conversão em lei.
3. Tendotais alteraçõesse consolidado na Lei nO 13.135/201.5.com muitosajustesem
relação ao texto original da Medida Provisória n' 664/2014, filz.,., necessário reexaminar o tema
para orientar os demais entes federativos acerca da edição de lei estendendo essas regras aos
servidores amparados em RPPS. Em relação aos servidores vinculados ao RPPS da União, as
novas regras já se encontram vigentes,. uma vez que a Lei nO 13.13512015 alterou de forma expressa

IA Nota Explicativa ri' 0412015 CGNAlJDRPSPISPPSiMPS estâ dispou.ivcl para consulla no seguinte endereço, 00
sitio do Ministério da Previdência Social na rede mundial de computadores - Internet:
http://www.previdencia.oov.hrlnota4cnica!.
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OS dispositivos m; Lei n° 8.112/1990 que disciplinam a ooncessão da pensão por morte. A edição
da lei local tem fundamento DO ar!. 24, xn e ~ X' e DO ar!. 30, I e n da Constitnição Federal, bem
como DO ar!. 61, ~ 1°,n, "c" da mesma carla, aplicável a todos os entes federativos em rnzão do
princípio da Simetria2.

1- Propósito. das mod_ implementadas pela Lei nO13.135, de 17/0612015
4. As mudanças ocorridas DO RGPS e no RPPS da União tiveram dois propósitos
básicos: o aperfeiçoamento das regras de concessão do beneficio de pensão por morte e a
manutenção do equilt'brio financeiro e atuariaL conforme será a seguir abordado.

LI - Aperfeiçoamento das regras de concessão do beuefício de pensão por morte e
lD8Dutenção do eqÚilíbrio financeiro e atuarial .

5. O primeiro objetivo das alterações foi a correção de antigas distorções na concessão
da pensão por morte que detw:pavam a Datureza do beneficio previdenciário, fugindo do seu
objetivo de proteção social e permitindo inclusive o planejamento para sua obtenção. É
inquestionável, por exemplo, o ônus que causam ao sistema as pensões de longa duração para
cônjuges muito jovens, que possuem condições de pennanecer. ingressar ou.retomar ao mercado
de trabalho, obtendo renda propria, bem como as pensões concedidas logo depois de o segurado
ingressar no regime previdenciário, com período mínimo de contribuição_

6. O segundo objetivo é a manutenção do equilibrio financeiro e atuarial dos regimes
previdenciários, que será fàcilitada com a correção das inadequações e com a criação das novas
regras de acesso aos beneficios. É fato que as mudanças em curso no perfil demográfico brasileiro,
com o envelhecimento da população em rnzão do aumento da longevidade, aliado à redução da
natalidade, exigem que os governos destinem um montante cada vez maior de recursos para o
financiamento dos regimes de previdência, podendo causar carência de recursos pôblicos em
outras áreas também de grande importância para o desenvolvimento econômico e social do país.

7. É importante ressaltar que as potenciais distorções na concessão do beneficio de
morte, com seus reflexos negativos no equiHbrio financeiro e atuarial da previdência social, não
eram exclusivas dos regimes adminiSll1ldos pela União (RGPS e RPPS dos servidores federais).
Nas demais esferas de governo (Estados, Disrrito Federal e Municípios) situações semelhantes
continuam a ocorrer, onerando seus RPPS, pois, embora as regras de acesso ao beneficio de

2Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federallegisbrconcorrentemente llObre:._ _ ...••" .
XII - previdência social, proteçã<Je defesa da satide;
............... _._ .
~ I" No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar -se-á a estabelecer normas gerais.
~ Z' A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados..
~ 3"1nexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, pala atender a
suas peculiaridades.
~ 4" A superveniência de lci fedttal sobre normas gerais snspende a eficácia da lei estadual. no que lhe for contràrio.

Art. 30. Compete aos Municípios:
I. legislar sobre assuntos de intttesse local;
11- suplementar a legislação f~ e a estadual no que couber,
.Arl 61 _ _ _ .
........-.•....•.•.........•.....••.._ -........•....... -.....•....•.•...._ .•.•..............•_ .......•.--..
~ I" São de iniciativa do Presidente da República as leis que:
............................................................ - _ .
fi- disponham sobre:
.......•......................•....................•.................•...•................... _ -...••....................
c) servidores pUblicas da.União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
(Redação dada pela Emenda Constitucional n" 18. de 1998)
••.................•................... _ .................•_ .•...•............••..............••_ ..............•................
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aposentadoria tenham sido aperfeiçoadas com as Emeodas Constimciooais nO20/1998 e 4112003,
o mesmo não se deu com as regras de concessão e manutenção da pensão por DlOIte,que se
mantiveram praticamente inalteradas.

8. De acordo com o que dispõe o li 1° do an. 2° da Lei nO9.7171l998, os entes
federativos são responsáveis pela cobenma de insuficiências financeiras do respectivo RPPS,
decorrentes do pagamento de beneficios previdenciârios. Daí a necessidade de que os Estados. o
Distrito Federal e os Municípios também avancem no sentido da unifonni7açlío entre os RPPS e
o RGPS, buscando tomá-los mais equânimes, socia1menle mais justos e viáveis financeira e
abIaria1mente. A sus1entabilidade no longo prazo dos RPPS, @IlI1UItinitambém que os recursos do
Tesouro de cada enle possam set utilizados em políticas públicas voltadas a toda a sociedade,
evitando que sejam gradativamenle absolvidos pam o financiamento do desequilíbrio dos RPPS,
causado por regras que distorcem seu objetivo de proteção previdenciária. podendo tomar inviável
ou demasiado onerosa a sua manutenção pelo conjunto da sociedade.

9. Enfim, as medidas que devem Se! adotadas pelos en1eSfOOetativospor meio de lei,
irão aperfeiçoar os RPPS, pela adequaçJío das atuais regras de acesso ao beneficio de pensão por
morte, de forma a se alcançar maior justiça social e melhoria dos resultados fiscais, confOIme se
buscou com as regras agora vigenles no âmbito do RGPS e do RPPS da União. Além de
proporcionar maior equidade social entre os regimes. as medidas irão contribuir para a redução do
desequiHhrio financeiro e atuarial e, por consequência, da necessidade de financiamento dos
RPPS.

1.2 - Parâmetros internacionais na concessão do beneficio de pensão por morte, que
justifiram as alterações iDtroduzidas pela Lei nO13.135/2015 e re<omendam sua extensão aos
demais Regimes Próprios de Previdência Social

10. Estudo deseovolvido por lécoicos da Secremria de Políticas de Previdência Social
do Ministério da Previdência Social, publicado na Revista Planejamento e Politicas Públicas,
editada pelo Instituto de Pesquisa Ecooôutica Aplicada -IPEA', concluiu, em relaçlío ao beneficio
de pensão por morte, que "o legislação previdenciária brasileira, em contraste com o que se
observa na ampla maioria dos países. possui regras injustificadamente frágeis para a concessão
e a manutenção desta espécie de beneficio, e tem, assim, contribuído para o aumento no niveZda
despesa prevUlenciária" e que. embora alterações dessas regras pudessem não ter efeitos
financeiros expressivos no auto prazo, "seguramente teriam potencial para contribuir para seu
equilíbrio no longo prazo e. principalmente, para eliminar efeitos distributivos indesejáveis".
11. A partir da comparação de informes nacionais consolidados pela Associação
Inlemacional de Seguridade Social - AlSS e pela Organizaçlío ln1ernaCiooal do Trabalho _OIT,
relativos a um grupo de 132 paises, esse estudo aponta que o Brasil se destacava pela quase
inexistência de condicional idades para a concessão e para a manutenção da pensão por morte.
Dentre várias regras analisadas pam os paises pesquisados, constatou-se que 78% deles exigem
peóodo contributivo mínimo (carência), 77% estabelecem requisitos pam o pagamento da pensão
a cônjuges e companheiros e 79% impedem ou limitam a possibilidade de taxa de repnsiçlío do
beneficio equivalente ao valor máximo.

12. Especificamenle em relaçlío às condicionalídades pam OS cônjuges, e num grupo de
18paises da América Latina e Caribe, furam obsetvadas as seguinles exigências: a) tempo mínimo
de união - 72%; b) dependen1eSmenores sob arespoosabilidade do cônjuge: 67%; c) idade mínima
do cônjoge: 50%; d) incapacidade pam o trabalho - 50010; e) comprnvaçlío de depeudência
econômica - 39%.

3 ANSILIERO, GrazieJa; COSTANZI, Rogério Nagamine; PEREmA, Eduardo da Silva. A pensão por morte no
âmbito do Regime Geral de Previdência Sodal: tendências e perspectivas.. Revista P1antiamento ePoIiticas PUbliCQS:
Brasília, n. 42, 2014, p. 89-l46. Disponfw:l em: http://www.lpea.gov.br/ppp/index.phoJPPP/issue/view/37/showToc.
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13. Assinala ~ esse estudo que o beneficio de pensão por morte foi originalmente
concebido para proteger criança e mulheres, num conteX1Ode elevada taxa de fecundidade e
reduzida participação na população economicamente ativa • PEA, cenário que mudou
drasticamente ao longo das últimas décadas. Por essa razão. observa-se como tendência
internacional a adoção de condicionalidades voltadas a evilllr ftaudes e comporlamentos
oportnnistas.

14. Documento prodnzido pelo especialista em previdência do Banco Mundial Heinz
Rudolph, a pedido da Secretaria de Políticas de Previdência Social4, analisou a relação entre as
variáveis «gastos com pensão por morte como proporção do PIB" e.razão de dependência de idosos
(proporção entre a população com 65 anos on mais e a população entre 14 e 64 anos), constatando
que o BrasiL embora sendo um pais relativamente jovem (40" na razão de dependência entre 45
países pesquísados), é o que apresenta o maior gasto com pensão por mom; emre1ação ao seu Pffi
(I" colocado entre os 45 países, gastando 3% do pm, no somatório dos pagamentos efetuados pelo
RGPS e os RPPS).

15. Conclui o estudo que o elevado nível de gastos com pensão por morte não pode ser
explicado pelas características demográficas do BrasiL mas sint possuir uma legislação muito
liberal para acesso a esse beneficio. Enquanto todos os outros países verificados no estudo exigiam
uma ou mais condicionalidades relativas a carência, idade do cônjuge, dependência econômica,
tempo de união e limitação na taxa de reposição. o Brasil Ml o único a assegmar um beneficio de
100% e sem a previsão de nenhuma dessas condicionalidades.

fi- Fnndamenlosplll'll a edição de leis Io<ais que estendam as regras da Lei 0°13.135/2015
aos Regimes Própri~ de Previdência-Social

16. O 8ft 40, ~ 12 da Constimição Federal prevê a aplicação aos RPPS das normas do
RGPS no que for cabível aos servidores. O 8ft 5° da Lei 0° 9.717, de 27/1 1/1998, que estabelece
as regras gerais para a organização e o funcionamento dos RPPS. estabelece que não poderão
conceder beneficios distintos dos previstos no RGPS, de que trata a Lei 0° 821311991, salvo
disposição em contrário da Constituição Federal. Ademais, a Orientação Normativa SPPSIMPS nO
02, de 3110312009,edilllda no exercício da competência alribnída a este Ministério pelo 8ft 9" da
Lei nO9.11 711998,prevê, no ~ 2° do art. 51, que os RPPS deveGioobservar também a limimção de
concessão de beneficio apenas ans dependemes constantes do rol definido para o RGPS, que
compreende o cônjuge. o companheiro, a companheira, os filhos, os pais e os irmãos, devendo
estabelecer, em oorma locaL as condições necessárias para enquadramento e qualificação dos
dependentes.

17. Pela aproximação de regras entre o RGPS e os RPPS, iniciada pela Emenda
Constitucional nO 4112003 e peJa Lei nO 10.88712004. essas condições tendem a ser iguais ou
semelhantes às aplicáveis ao RGPS. Por isso, a Medida Provisória nO664120J4 e a Lei n0
13.13512015promoveram, para os senridores da União, as mesmas alterações havidas no âmbito
do RGPS quanro à concessão do beneficio da pensão por morte. Cabe enGio aos demais entes
adequar sua legislação para manter e aprimorar a convergência de regras entre o RGPS e os RPPS.

18. É necessàrio registrar a existência de tese no sentido de ser possível a aplicação das
novas regras de pensão por morte a cada RPPS sem edição de lei, sob o argumento de que a
alteração nas leis do RGPS revogaria tacitamente as normas locais. No entanto, esse entendimento
poderá conduzir os entes a enftenlllrem questionamentos adotinistrativos e ações jndiciais,
indesejáveis em razão dos desgastes e ônus financeiros que causarão, razão pela qual recomenda-
se a disciplina expressa por meio de lei estadual, distrital ou municipal

19. Se as normas do RGPS representam parâmetros para os RPPS, estando eS1abelecido
que o rol de beneficios e de dependentes do RGPS é limite máximo para esses regimes _ que

~RUIX>LPH, Heioz. Survivor Expedintures ni Bmzil:na Interna/donal Perspective: Brasllia, 04/fevI20 15. Disponível
em: http://www.previdencia.gOv.br/regimes_propriosldestaoues/.
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detêm a compeiéncia para es1llbelecer as condições para o enquadramen10 e qualificação dos
dependentes - apenas no caso de omissão na legislação local quanto a essas condições deve ser
aplicada diretamente a legislação do RGPS para possibilitar a implemen1llção do direito ao
beneficio. Haveodo omissão, as mudanças ocorridas no RGPS quanto a essas condições também
se aplicam imediatamente ao RPPS. Mesmo assim, é conveniente que o Poder Executivo de cada
ente federativo edite ato regulamentar para informar à Administração e aos administrados sobre a
aplicação das regras do RGPS, em complemenro à legislação local vigente, com vi_ a sua fiel e
completa execução.

DI - Das mudanças na concessio,do beneficio-da pensão por morte dos segurados do Regime
Geral de Previdência Social

20. É necessário então esclarecer as modificações promovidas nos critérios de
concessão da pensão por morte aos segurados do RGPS, para orientar sua adoção pelos RPPS.

m.1-Do prazo para manutenção das cotas de pensão depois do óbito

21. Noart. 77 da Lei nO8.213/1991, que trata das condições para divisão e manutenção
de cotas da pensão entre os beneficiários,. ocorreram as alterações mais relevantes. em rnzão do
aumento das hipóteses em que setá cessado o direito à percepção de cada cota individoal,
especificamente quanto ao cônjuge ou companheiro. O texto anterior à Medida Provisória nO
664/2014 e o atual são os seguintes:

Art. 77 da Lei nO&213/19'11: Redaçio anterior àMedida Provisória nOIió4/2014

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.
~ 1°Reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar.
~rA parte individual da peosão extingue .•• :
I - pela morte do pensionista;

n - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, pela emancipação ou ao
completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for invãlido ou com deficiência intelcctual ou mental
que o torne absoluta ou relativnmente incapaz, assim declarado judicialmente;
fi - para o pensionista inválido pela cessação da invalidez e para o pensionista com deficiência
intelectual ou mental, pelo levantamento da interdição.
~ 3° Com a extinção da parte do último pensionista a pensão extinguir-se-ã.
~ 4° A parte individual da pensão do dependente com deficiência intelecluaI ou mental que o tome
absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente, que exerça atividade remunerada, sem
reduzida em 30010 (trinta por cento), devendo ser integralmente restabclecida em face da extinção da
relação de trabalho ou da atividade empreendedora.

Art. 77 da Lei n° 8.213/1991: Redaçio com a1t<nlÇÕCSda Lei n013.13S120IS

Art. 77. A pensão por morte, havmdo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.
~ 1°Reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar.
~ 2° O direito à percepção de cada cota individual cessará:
I - pela morte do pensionista;
lI.para filho, pessoa a ele equiparada ou irmão, de ambos os sexos, ao completar 21 (vinte e um) anos
de idade, salvo se for inválido ou com deficiência;
m-para filho OU irmão inválido, pela cessação da invalidez;
IV - para filho ou irmão que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, pelo
a1àstamento da deficiência, nos termos do regulamento;
V • para cônjuge ou companheiro:

a} se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência,
respeitados os periodos mínimos decorrentes da aplicação das allneas "h" e "c"';



P,ág. 6 d.NOTA TÉCNIC~ N' UJ20151CGNAlJDRPSPISPPSlMPS

b) em 4 (quatto) meses, se o óbito OCQm:rsem que o segumdo tenba vertido 18 (dezoito) contnbuíções
mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do
óbito do segurado;

c) transcorridos os seguintes períodos, estabeletidos de acordo com a idade do beneficiário na data de
óbito do segurado. se o óbiro ocorrer depois de vertidas ]8 (dezoito) contribuições mensais e pelo menos
2 (dois) anos após o inicio do casamento ou da união estável:
I) 3 (tres) anos, com menos de 2] (vinte e um) anos de idade;
2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade;
3) 10 (dez) anos, eotre 27 (vime e sete) e 29 (vinte e oove) anos de idade;
4) 15 (quinze) anos, entre 30 (lrinta) e40 (quarenla) anos de idede;
5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenlae três) anos de idsde;
6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade.
~ 2°-A. Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida na alínea «a" ou os prazos previstos na alinea
"c", ambas do inciso V do ~ 2°, se o óbito do segurado decorrer de acidente de qualquer natureza ou de
doeoça prolissiooal ou do trabalho, independeotemente do recoIbimeoto de 18 (dezoito) conlribuições
mensais ou da comprovação de 2 (dois) anos de casamento ou de união estável.
~ 21:>.B. Após o tnmscurso de pejo menos 3 (três) anos e desde que nesse período se verifique o
incremento mínimo de um ano inteiro na média nacional única, para ambos os sexos, correspondente à
expectativa de sobrevida da população brnsileira ao nascer, poderão ser fixadas, em números inteiros,
novas idades para os fins previstos na alínea "c" do inciso V do ~ 2<>,em ato do Ministro de Estado da
Previdência Social, limitado o acréscimo na comparação com as idades anteriores ao referido incremento.
~ 3° Com a extinção da parte do último pensionista a pensão extinguir-se-á..
~ 4° Revogado.

~ 5° O tempo de contribuição a Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) será considerado na
contagem das 18 (demito) contribuições.mensais de que tratam as alíneas "b" e "c" do inciso V do ~ 20.

22. COUSlata-se que fui mantida a redação do capll/ e também do ~ 1° do 3rt. 77 que
prevê a reversão, em favor dos demais, dss cotas que furem cessadas em relação a algum dos
beoeficiários. Essas previsões mantêm integro o valor ds pensão (100'10 do salário-de-beueficio)
enquanto houver ao menos um pensionista com direito ao recebimento e são compatíveis com as
nonnas gerais vigentes para os RPPS, pois atendem ao que prevê o 3rt. 40, ~ 7" da Constituição
Federal e o 3rt. 'l:' ds Lei nO10.887/2004. Esses dispositivos, que se aplicam aos RPPS de todos os
eutes ds federação, dermem o valor do beneficio e não pennirem que o valor dss pensões pagas
pelos RPPS seja reduzido. É possível, entretanto, que sejam modificados os critérios de
manuteução de cada cota segundo condições legais, com O objetivo de adequar as regras de
concessão do beneficio aos fins do regime previdenciário, desde que não se reduza o valor total da
pensão enquanto houver algum heneficiário. Essa medidsjá foi adotada pela União, por meio da
própria Lei n° 13.135/2015, ao alterar, na Lei n° 8.11211990, a pensão devida pelo RPPS de seus
servidores, segundo as mesmas regras aplicadas ao RGPS.

23. A redação do 3rt. 77, vigente até dezembro de 2014, previa a extinção da cota da
pensão apenas em caso de morte do beneficiário, do atingimento da idsde limite pelo filho e innão
e da cessação de invalidez ou condição de deficiência. Não havia previsão de cessação da cota do
côujuge. A esse beneficiário, a pensão seria devids independeoremente de sna idsde, do tempo de
coutribuição do segurado, do tempo de casamento ou da dependência econômica. Além disso, na
regra anterior, qualquer dependente :fuzia jus ao beneficio caso o falecimento ocorresse a partir do
primeiro dia de vínculo do segurado., visto que a concessão não exigia carência (tempo mínimo no
cargo ou de recolhimeuto), o que acabava por onerar os demais contribuintes (segurados e
empregadores) no custeio desses beneficios.

24. Na ausência de qualquer restrição ou carência para concessão da pensão e de
previsão de cessação de seu pagamento, seria possível que houvesse o planejamento, abusos ou
mesmo fraude por parte do segurado para gerar um beneficio de pensão a cônjuge ou companheiro
como, por exemplo, por meio do casamento de doentes em estado terminal ou idosos com pessoas

gl
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muito jovens. ~da que não efetivamente dependentes, paragerar um beneficiário vitalício. de um
beneficio para o qual poderia não ter havido contribuição suficiente, onerando todo o sistema

25. Embora a Lei nO13.13512015tenha mantido a reversão de cotas, garantindo o valor
integral da pensão por morte enquanto houver pelo menos um beneficiário, foram criadas outras
hipóteses de cessação da parcela individual do cônjuge paracorrigir as inconsistências constatadas.
26. O inciso V do ~ 2° do 3rt. 77 da Lei nO8.21311991prevê]rês hipóteses de cessacão
de percepção da cota individual do cônjuge ou companheiro. Devem ser observadas as seguintes
regrns:

a) A cota será paga por 4 (quatro) meses nas seguintes hipóteses (alínea "b" do ínciso V do 1i
2° do 3rt. 77):

ai) Se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 (dezoito) contribuições
m~ou

a.2) Se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) anos
antes do óbito do segurado.

b) Caso o óbito ocorra depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e pelo menos 2
(dois) anos após o inicio do casamento ou da união estável. a cota será variável de 3 (três)
a 20 (vinte) anos, conforme a idade do beneficiário na data de óbito do segurndo, se inferior
a 44 (quarenta e quatro) anos (itens 1 a 5 da alínea "c" do inciso V do li 2" do art. 77). A
cessação ocorrerá depois de transcorridos os seguintes períodos:
b.l) 3 (três) anos, se o cônjuge ou companheiro tiver menos de 21 (vinte e um) anos de

idade;

b.2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade;

b.3) !O (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade;

b.4) 15 (quinre) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade;

b.5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de idade.

c) O beneficio Ser3 vitalício quando o cônjuge ou companheiro tiver 44 (quarenta e quatro) ou
mais anos de idade na data da morte do segurado (item 6 da alínea "c" do inciso V do ~ 20
do 3rt. 77).

d) Se o cô.yuge ou companheiro fur inválido ou com deficiência, a extinção da parcela se dani
pela cessação dessas coodições, situação em que seni garantido o pagamento pelos períodos
previstos nas aIioeas "a" nu "b" deste item, contados da data do óbitrJ (alínea "a" do inciso
V do pOdo 3rt. 77).

27. As idades estabelecidas nos itens 1 a 6 da alínea "c" do inciso V do ~ 2° do 3rt. 77
da Lei n° 8213/1991 poderão ser revistas depois do transcurso de pelo menos 3 (três) anos, por
ato do Ministro de Estado da Previdência Social, confurme condições do ~ 2°_Bdo 3rt. 77.

28. Foram previstas exceções em relação às hipóteses em que o beneficio será cessado
depois de 4 (quatro) meses de pagamento (confurme acima descrito, na alio•• "a" do item 26 desta
Nota). O ~ 2'-A do art. 77 prevê que, se o óbito do segurado decorrer de acidente de nualguer
natureza ou de doença profissional ou do trabalho. ainda que não tenha havido o recolhimento de
18 (dezoito) contribuicões mensais ou a comprovação de 2 (dois) anos de casamento ou de união
estáveL a pensão será concedida conforme a regra da alínea "a" ou "c" do inciso V do ~ 2'> do
mesmo artigo. Ou seja, o direito à percepção de cada cota individual será extinto somente depois
de decorridos os prazos mencionados na alínea .,," do item 26 desta Nota,. variáveis conforme a
idade do cônjuge na data do óbito, exceto se o cônjuge for inválido ou com deficiência ou adquirir
uma dessas condições no decurso de um dos prazos estabelecidos de acordo com a idade. hipótese
em que o direito permanecerá até que sejam cessadas essas condições. Ademais, o tempo de

--..',.•..~~..-
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contribuição a RPPS on ao RGPS será considemdo na contagem das 18 (dezoito) contnouições
mensais, confunne prevê o ~ 5. do art. 77 da Lei nO8213/199l.

29. A duração variável das pensões leva em conta a expectativa de vida do beneficiário
cônjuge no momento do óbito do segunulo, medida considerada fundamental para manter o
objetivo do beneficio e auxiliar no equilibrio dos regimes, pois visa corrigir uma das distorções
atuais no que conceme a esse beneficio, além de conciliar a queda da fecundidade com o aumento
da população idosa no Brasil. A pensão será vitalícia apenas quando o cônjuge tiver 44 anos ou
mais. Quanto mais jovem o cônjuge beneficiário (por conseqüência, quanto maior a expectativa
de vida), menor será o tempo de duração do beneficio. Pretende-se desse modo estimular que a
viúva ou o viúvo jovem busque pennanecer ou ingressar no mercado de trabalho e nele empregar
sua capacidade produtiva, em lugar de manter-se unicamente com os recursos da previdência, que
deverão ser dirigidos para os mais idosos.

30. Convém ressaltar que a cota dos filhos. irmãos ou pais qualificados como
dependentes..não se extinguirá em 4 (guatrQ) meses caso o falecimento ocorra sem que o segurndo
tenha vertido 18 <dezoito) contribuicões mensais ou se o casamento ou a união estável tiver se
iniciado em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do segurado. Esse prazo de 4 (quatro) meses se
aplica apenas à cota dos cônjuges.

31. Por isso, caso haja outros dependentes que atendam às condições exigidas, o valor
da cota serárevertido e redislribuldo entre esses quando da cessação da cota do cônjuge, mantendo-
se o valor integral da pensão por morte enquanto honver um único beneficiário. Somente baverá a
extinção definitiva do beneficio quando o último beneficiário perder a condição de dependente.
32. Enfim, as previsões mencionadas nas alíneas "a" e "b" do item 26 desta Nota
impediriio que os dependentes fiquem desamparados, mas não deixarão de cumprir o objetivo de
inibir os abusos observados na funnação de vínculos previdenciários e matrimoniais com o
propósito de gerar beneficio em situação em que o risco é perfeitamente previsível, ou que o
beneficiário tenha condições de trabalhar, ou que as contribuições foram vertidas por penado
muito curto.

33. Todas essas alterações podem ser estendidas aos servidores amparados em RPPS.
Foi visto que na Lei nO8.213/1991 as mudanças ocorreram nas hipóteses de cessacão da parcela
individual do cônjuge. Na Lei n. 8.112/1990, houve previsões equivalentes no art. 222, que trata
da perda da qualidade de beneficiário. Embora as denominações legais sejam diferentes, o ente
federativo pode empregar qualquer uma dessas furmas, confonne mais adeqoado à sua legislação,
pois os efeitos são idênticos entre si. especialmente os dispositivos a partir do inciso vn do art.
222 da Lei n1>8.1J2/199O. Nesse inciso, faz-se referência aos beneficiários de que tratam os incisos
I, 11e m do art. 217, que são o cônjuge, o cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de
fato, com percepção de pensão alimentícia estabelecida judicialmente, e o companheiro ou
companheira que comprove união estável como entidade fàmiliarS.Confira-se as previsões do art
222 da Lein. 8.112/1990, que cumprem o mesmo objetivo do art. 17da Lei nO8.213/1991:

Ar!. 222. AcarretapenIada qualidadede beneficiàrio;
I - o seu falecimento;
n-a anulação do casamento, quando a decisão ocorrer após a concessão da pensão ao oonjuge;
m - a cessação da invalidez, em se fIatando de beneficiário inválido, o afastamento da
deficiência, em se tratando de beneficiário com deficiência, ou o levantamento da interdição, em
se trntando de beneficiãrio com deficiência intelectual ou mental que o tome absoluta ou

5Art. 217. São beneficiários das pal5ÔeS:
J - o cônjuge; (Redação dada pela Lei nO 13.135. de 2015)

n. o cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, com pttee:pçio de pensão alimentícia estabelecida
judicialmente; (Redação dada pela lei nO1).135, de 2015)

m -o aunpanheiro ou~im que comprove união estivd como entidade familiar; (Jnchrido pela Lei n0 13.135,
de 2015)



Pig. 9 da NOTA T;ECNICA ~ 11l2115!CGNALIDRPSPISPPSIMPS

relativamente incapaz, respeilados os periodos mínimos decorrentes daaplicação das alíneas "a'"
e "b'" do inciso VII; (Redação dada pela I.ci ri' 13.135, de2015)
IV - o implemento da idade de 21 (vinte e um) anos, pelo filho ou irmão; (ReciaçiodadapelaLei n"
13.135, de 2015)
V - a acumulação de pensão na forma do art. 225;
VI - a renúnciaexp.ressa; e (Rc:daç:iu dadapcla Lei n"13.135, de 201S)
-VlI - em relação aos beneficiários de que tratam os incisos I am do capai do art. 217: (Induído
pclaL::i n" 13.135, de2015)
a) o decurso de 4 (quatro) meses, se o óbito oconer sem que o servidor tenha vertido 18 (dezoito)
contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de
2 (dois) anos antes do óbito do servidor; (lnduidopdaI.eiri' 13.135, de2015)
b) o decurso dos seguintes periodos, estabelecidos de acordo com a idade do pensionista na data
de óbito do servidor~depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e pelo menos 2 (dois)
anos após o inicio do casamento ou da união estável: (Incluido pela Lei n" 13.135, de 2015)
I) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade; (1ncluidopdaI.cin" 13.135,de20IS)
2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte c seis) anos dc idade; (Incluído pela lei n"13.135,
&::2015)

3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) c29 (vinte e nove) aoos de idade; (lnduidopeIaLcin" 13.135,
de 2015)

4) 15 (quinze) anos. entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade; (InduidopelaLei nO> 13.J35. de
2()15)

5) 20 (vinte) anos, entre 4) (quarenta e um) e43 (quarenta e três) anos de idade; (lncluidopcla Lei
nO13.135.de201S)

6) vitilicia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade. {lDduidopdaI..c.irl' 13.135. de2015}
~ 1.2 A critério da administração, o beneficiário de pensão cuja preservação seja motivada por
invalidez, por incapacidade ou por deficiência poderá ser convocado a qualquer momento para
avaliação das referidas condições. (Incluido pela Lei fi" 13.135, de201S)
~ 2.ll Serão aplicados. conforme o caso, a regra contida no inciso m ou os prnzos previstos na
alínea ,,, ••do inciso VII, ambos do capul, se o óbito do servidor deoorrcr de acidente de qualquer
nature2a ou de doença profissional ou do trabalho, independentemente do recolhimento de 18
(dezoito) contribuições mensais ou da comprovação de 2 (dois) anos de casamento ou de união
estável. (Incluido pela Lei.n" 13.135,dc 2015)

~,¥!Após o trnnscurso de pelo menos 3 (três) anos e desde que nesse periodo se verifique o
incremento mínimo de um ano inteiro na média nacional única. para ambos os sexos,
conespondente à expectativa de sobrevida da população brasileira ao nascer, poderão ser fixadas,
em números inteiros, novas idades para os fins previstos na alínea '1>"do inciso vn do caput.
em ato do Ministro de Estado do PIanejamenlO, Orçamento e Gestão, limilado o acréscimo na
comparnção com as idades anteriores ao referido incremento, (Incluído peja I.cin" 13.135, de2015)
~ 4" O tempo de conlribuição a Regime Próprio de Previdêoeia Social (RPPS) ou ao Regime
GeraI de Ptevidêocia Social (RGPS) será considerndo na coolagem das 18 (de20ito)
contribuições mensais referidas nas alineas "a'" e .,,'" do inciso VlI do caplJI. (lncluido pelaLci nO
I.U35,de2015)

34. Cabe ressaltar que a Lei nO 13.135/2015 incluiu O ~ 3° ao art. 229 da Lei n°
8.11211990 estabelecendo que o auxílio-reclusão será devido nas mesmas condições da pensão por
morte. Essa disposição já constava no art. 80 da Lei n° 8.213/1991. Significa que todas as novas
regras instituídas para a pensão são extensíveis ao beneficio de auxilio-recJusão.

BL2 - Outras hipóteses de cessação do dirrito à pensão
35. Oart. 74 da Lei nO8.213/1991 define adata.partirdaquai • pensão por mone será
devida aos segurados. A redação do COPUI e dos incisos Ln e ill do art. 74 da redação anterior foi
mantida sem alterações confunne transcrição. seguir. Entretanto, • Lei nO13.135/2015 inseriu os
{l~1° e 2° nesse artigo para prever hipóteses de perda de direito à pensão no caso de dependente
condenado peja DTática de crime doloso de que tenha resultado a mone do segurado ou de
simulacão ou mude DO casamento ou na união estável. ou a formalizacão desses com o fim
exclusivo de constituir beneficio previdenciário.

---~,w.•,_,_
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36. Caso a legislação previdenciária dos RPPS ainda não cootemple tais situações, é de

'/ todo conveniente a reprodução desses dispositivos que evitam a concessão de beneficios que

Ifogem do objetivo do sistema previdenciário_ Confira-se a redação anterior e a atual:

Art. 74 da Lei D" 8.213/1991: Redaçio anterior à Medida Provisória n° 664/2014 ,,

Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer,
aposentado ou não, a contar da data:
I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste.
fi - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior
m-da decisão judicial, no caso de morte presumida.
Ar!. 74 d. Lci DO8.213/1991: Redaçio oom alteraçlles da Lci DO13.135/2015

Art. 74. A pensão por morte sem devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer,
!aposentado ou não, a contar da data:

I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois d~

I
fi - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;
III - da decisão judicial, no caso de morte presmnida.

~ 1° Perde o direito à pensão por morte. após o trânsito emjulgado, o condenado pela prática de crime
de que tenha dolosamente resultado a morte do segurado.

~ ZO Perde o direito à pensão por morte o cônjuge, o companheiro ou a companheira se comprovada, a
qualquer tempo, simulação ou fiaude no casamento ou na união estável, ou a fonnalização desses com o
flm exclusivo de constituir beneficio previdenciário, apuradas em processo judicial no qual será
assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

37. Para OS servidores fudelaÍs, a redação atual do an. 220 da Lei nO 8.1 12/1990
contempla previsões correspondentes aos ~~ 1° e 2° do 3rt. 74 da Lei nO 8.213/1991. In verbis:

Art. 220. Perde o direito à pensão por morte: (Redação dada pela Lei n° 13.135, de 2015)
I - após o trânsito em julgado, o beneficiário condenado pela prática de crime de que lenha
dolosamente resultado a morte do servidor; (Incluído peja Lei n° 13.135, de 2015)
n - o cônjuge, o companheiro ou a companheira se comprovada, a qualqw:r tempo, simulação ou
fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo de
constituir beneficio previdenciário, apuradas em processo judicial no qual sem assegurado o direito
ao contraditório e à ampla defesa. (Incluído peja Lei n° 13.135, de 2015)

ID.3 - Dos beDeficiários

38. A redação do capul e o mciso fi do an. 16 da Lei DO8.21311991, que tista os
dependeo!es dos segurados do RGPS, furam •••• tidos sem alterações pela Lei DO13.13512015.
Mas essa Lei, assim como a Lei DO13.146/2015, que institni a Lei BllISileira de Ioclusão da Pessoa
com Deficiência., promoveram mudanças no enquadramento e qualificação dos filhos e innãos
com deficiência (incisos I e 111),que poderão ser adotados pelos demais entes por lei.

39. Mas deve-se ateotar que, em razão da complexidade da matéria, da Deressidade de
estabelecer os critérios objetivos de avaliação desses critérios, que exigem regulamentação da
forma de identificar o dependente como pessoa com deficiência grave ou deficiência intelectual
ou mental, os dispositivos alterados ainda não entraram em vigor. Por isso, recomenda-se aos entes
federativos que optarem por incluir essas previsões na sua legislação, que também aumentem a
meacio legis dos dispositivos que tratam. desses dependentes.

40. Coofua-se o texlO do an. 16 da Lei DO8.213/1991:



Art.16 tb Lei n' 8.113/1991: redação anterior à Medida Pró_ria n' 66412014

Art. 16. São beneficiáriosdo Regime Geral de Prev;dência Social, na condição de dependentesdo
segnrndo:

J - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição. menor de
21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o tome absoluta ou
relatiVamente incapaz, assim declarado judicialmente;
li. os pais;

III a O irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que
tenha deficiência intelectual ou mental que o torneabsoluta ou relativamente incapaz. assim declarado
judicialmente;
.............................................

Art. 16 da Lei n' 8.213/1991: Redaçlio com alterações da Lei n' 13.13512015 e Lei n'
13.146/2015

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do
segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de quaIquec condição, menor de
2J (vinte e um) anos ou inválido ou que teJ1hadeficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;
(Redaçãoda LBl. Lei n' 13.146/2015)(Vigência:180dias)
II - os pais;

fi -o irmão de qualquer condição menor de 21 (vinte e um) anos ou .inválido ou que tenha deficiência
intelectual ou mental ou deficiência grave, nos termos do regulamento; {Redação da Lei nO13.13512015)(Vigência: 180 dias para as pessoas com deficiência grave e 2 anos em relação às pessoas
com deficiência intelecbJal ou mental)

1lI - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que
tenha deficiência intel~lUal ou mental ou deficiência grave; (Redação da Lei nO 13.146, de20J5) (Vigência: J 80 dias)

41. Ontro aspecto a respeito desse assnOlo deve ser tratado. Alguns en"'s têm
questionado a esta Secretaria a respeito da possibilidade de reduzir a idade limite de pagamento
da cota da pensão aos filhos ou até majorar até os 24 (vinte e quatro) anos enquanto estudantes.

42. Essa medida não encontra óbice na legislação geraI pois a modificação da idade não
significa criar mais um dependente. De acordo com o que foi esclarecido no item 16 desta Nota,
os RPPS estão limitados ao rol de beneficios (aposentadoria, pensão, salário-matemidade, auxílio-
doença, salário-familia e auxílio-reclusão) e de dependentes (cônjuge., companheiro, filhos, pais e
innãos) definidos para o RGPS. Observados tais limites, o en'" deve estabelecer nas suas normas
as condições necessárias para o enquadramento e qualificação dos dependentes. Por isso, a
modificação da idade para maou"'nçlio da qualidade de beneficiário dos filhos é tema de
competência de cada ente federativo.

43. Pode-se pensar que eventual prolongamento da cota individnal do filho iria contra
as reformas ora preconizadas no beneficio, mas embora o aumento da idade limite mantenha por
mais alguns anos o pagamento de pane das pensões, o ônus não será significativo, considerando--
se o tempo médio desse beneficio. Ademais, quando um :filhoatinge a idade limite, o valor da sua
cota reverterá aos demais beneficiários, inclusive ao cônjuge se ainda for beneficiário. Então, o
valor total da pensão não será reduzido até sua extinção. Portanto, O ônus financeiro da mudança
ocorrerá somente quando houver apenas um.filho como dependente e não houver qualquer outro
beneficiário e é nessa situação que a manutenção do beneficio por mais alguns anos será
fundamental para a sua instrução. Observa-se que a idade limite de 24 anos guarda consonância
com a idade limite de dependência admitida pela legislação referente ao Imposto sobre a Renda.

,:/7 ,Pág. II da NOTA TÉCNICA li" 1I1201SICGNAIlDRPSPISPPSIMPS
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IV - ApliçaçãO da regra da Medida Provisória UO676/2015 aos Regimes Proprios de
PrevidêDcia Social

44. Outro questionamento recebido com fuquência dos entes federativos trata-se da
possibilidade de se estender aos servidores também as previsões da Medida Provisória n° 676, de
17/06/2015. Essa Medida Provisória a1tema Lei nO8.213/199 I, criando outra regra de concessão
de aposentadoria aos segurados do RGPS, coohecida como fórmula 85/956.

45. A respeito, deve ser esclarecido que, no que conceme ao beoeficio de aposeutadoria
concedido aos servidores amparados em RPPS, difurentemente do que ocorre em relação à pensão
por morte. as hipóteses, os requisitos e os critérios de concessão estão taxativamente elencados na
Constituição FederaJ e nas Emeodas nO20/1998, 4112003,47/2005 e 70/2012. Por isso, o art. 5' da
Lei n' 9.717/1998, previu exceção à situilaridade dos beneficios eotre o RGPS e os RPPS, no caso
de haver previsão constitucional especifica?

46. Em resumo, uão há permissão para que União, Estados, Distrito Federal ou
Municipios acrescentem ou excluam regras de aposentadoria por meio de lei local. Há uma regra
de concessão de aposeotadoria a servidores no art. 3" da Emeoda n" 47/2005, também deootuinada
fórmula 85/95, mas que somente se aplica aos servidores que ingressaram no serviço público em
cargo efetivo até 16/1211998 e que ainda estejam em atividade, a qual prevê requisitos ntais
rigorosos para concessão do beneficio, no que se refere ao tempo de efetivo exercício no serviço
público e tempo de carreira.

47. O estabelecimento de regras difurenciadas de concessão, cálculo e reajustamento
de aposentadoria a servidores gera impedimeoto à obtenção do Certificado de Regularidade
Previdenciária - CRP, conforme previsto no art. 5", XI da Portaria MPS n' 204, de 10/07/2008'.

6 Art 29-C. o segurado que preencher o requisito para a aposentadoria por tempo de contribuição poderá optar pela
não incidência do fator previdenciário, no cálculo de sua aposenladoria, quando o total resultante da soma de sua idade
e de seu tempo de conttibuição, incluídas as frações, na data de requerimento da aposentadoria, for:
I - igual ou superior a noventa e cinco pontos, se homem, observando o tempo mínimo de contnõuiçãO de trinta e
cinco anos; ou
II - igual ou superior a oitenta e cinco pontos, se mulher, observando o tempo minimo de contnõuiçào de trinta anos.
S 1° As somas de idade e de tempo de contribuição previstas no caput serão majoradas em um ponto em:
1- I" dejanciro de 2017;
II-I°dejaneirode2019;
III - I" de janeiro de 2020;
IV -I"dejaneiro de 2021;e
V - I" dejaueiro de 2022.
~ 2" Para efeito de aplicação do disposto no caput e no 9 I", serão acrescidos cinco pontos à soma da idade com o
lempo de contribuição do professor e da professem que comprovarem exclusivamente tempo de efetivo exercido de
magistério na educação infimtil e no ensino fundamental e médio.

7 Art 5" Os regimes pn'iprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito FedmlI
e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito FedCIal não poderão conceder beneficios distintos dos
previstos no Regime Geral de Previdéncia Social, de que trnta a Lei n" 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposieão
em conlTário da Constituição Federn1. (grifamos)
..•........•..........•.•.....................•.....
s Art. 5" A SPS, quando daemissão do CRP, examinar.i.o cumprimento, pelos Estados, Distrito Federal e Municipios,
dos critérios e das exigências abaixo relativas aos Regimes Próprios de Previdência Social _ RPPS:
..............................................................................
XI - concessão de beneficios de aOOIdocom a Lei n" 9.717, de 1998 e Lei n" 10.887, 18 de junho de 2004, obsclVando-
se ainda:

a) os requisitos e critérios definidos em ato nonnativo do MPS que estabeleça os panimetros gerais para concessão,
cálcnlo e reajustamento dos beneficios;
b) a limitaçlo de concessão apenas dos seguintes beneficios: aposentadorias previstas na Constituição, pensão por
morte, auxilio-docnça, sa1ári()"Jnatemidade, auxilio-reclusão e safário.-familia; e
c) limitação ao rol de dependentes previsto pelo RGPS.

52
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V - Conclusões
48. Diantedisso,conclui.se que:

a) As novas regras para concessão e manutenção do beneficio de pensão por morte inseridas na
Lei 0° 8.213/1991 pela Lei 0°13.13512015 podem e devem seradoladas, mediante reprodução em
lei local, para os servidores amparados pelos RPPS dos Estados, do Distrito Federal e dos
Monicipios, a exemplo do que se deo na Lei 0° 8.11211990, para o RPPS da União, pois, além de
evitar distorções, impedindo a concessão de hendicios em situações que não guardam
conformidade com os objetivos da previdência social, também serão favoráveis à busca do
eqoilíbrio financeiro atuarial dos RPPS, principio estatuído 00 art. 1°da Lei 0° 9.71711998, 00 art.
69 da Lei de Responsabilidade Fiscal e 00 capul do art. 40 da Constituição Fedetal.

b) As medidas já adoladas DO âmbito do RGPS e do RPPS da União têm o objetivo de corrigir
inadequações do modelo anterior e propiciarão maior equidade aos regimes de previdência social,
cujo financiamento vem sendo afetado pelas mudanças 00 perfil demográfico brasileiro,
contribuindo para que sua susten1llbilidade seja alcançada, sem privar o restante da sociedade dos
recursos necessários para o financiamento de políticas pUblicas necessárias para o crescimento e
desenvolvimento do país e para a redoção das desigualdades sociais.

c) As regras para a pensão por morte vigentes no Brasil até 2014 eram excessivamente frágeis e
liberais, mostrando-se desalinhadas das melhores práticas internacionais a respeito da concessão
desse beneficio, permitindo fraudes e comportamentos jndividuais oportunistas. em detrimento da
coletividade. Promovidas as adequações no RGPS e no RPPS da União. devem os demais entes
federativos também buscar esse alinhamento em relação aos seus RPPS.

d) A oova regra de aposeoladoria, prevista apenas para os segurados do RGPS na Medida
Provisória n° 67612015, não pode ser estendi.da.aos segurados dos RPPS. pois, no que conceme ao
beneficio de aposentadoria, diferentemente do que ocorre em relação à pensão por morte, as
hipóteses, os requisitos e os critérios de concessão aos servidores de todos os entes fedemtivos
estão taxativamente elencados na Constituição Fedetal e nas Emendas 0° 20/1998, 41/2003,
4712005 e 7012012.

À consideração do Senhor Secretário de Políticas de Previdência Social.

(ORIGINALASSINADOE ARQUIVADONAORIGEM)
MARlNAANDRADE LEONARDO DASILVAMOITA NARLONGUTiERRENOGUEIRA

PIRES SOUSA Coordeoador-Gera1de Noonatização DiretordoDepartamentodos Regimes
CoordenadoradeNonnatização e AcompanbamemoLegal de Previdênciano ServiçoPUblico

SECRETARIA DE POÚTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, em 1810812015,

I. Ciente e de acordo com a NOTA TÉCNICA 0° 1112015/CGNALlDRPSP/SPPSIMPS, por
seus próprios fundamentos.

2. Providencie-se a divulgação.

(ORIGINALASSINADOE ARQUIVADONAORIGEM)
BENEDITO ADALBERTOBRUNCA

Secretirio de PolíticasdePrevidênciaSocial
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Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEi N0 13.135. DE 17 DE JUNHO DE 2015.

ívie-nsacem de veto

A"e- " LOI'~ ..& 82'j" --!""' ••••4"0 j',,'h- o'C ~CO-'\ -flt ,Gi "'~ ~~ ,.-- •. , •..•_ L -.J_ ~.'.I./ ~ 1::J_" I

10.876. de 2 de junho de 2004. n2 3.112, de 11 Cê
dezembro de 1990. e nº íO.666, de 8 de maio de 2003.
e de outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte

Lei:

Art. 1º A Le,j r,º 8.213, de Z4 de juiho de 199J, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art, 15, .,"', .. ,',., .. , ,.,', , , , "" ,..

•••••••••••••••••••••• o •••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

II - (VETADO);

" ,", ,', ,", , ,.. , ,",., .. " , , .. , " (NR)

"Art. 16. •• o" O" o •• ,. o ••••••••••••• o ••••• o O" ••••• o' •••••••• o' ••••••••••• 0.

I - (VETADO); l'i!.~OG;'"

o 0 •••••• 0 o •• o ••• o •• , ••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••• o' •••••• o •• o' ••••

lli.....:..-oionão de qualquer condição menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que
tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, nos teonos do
regulamento; flIíaência)

" .. , .. ,." , , , ,.. ,.""' , " .. " .. ,"'," (NR)

"Art, 26, , , "

o 0 ••••• 00 ••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••• o' ••••••••••••••••••••

.L:...auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer
natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de
segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e
afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da
Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de
estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira
especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

, .. , ", " " ", " ,', ,.. ." (NR)

"Art, 29, "'''''', , .. , ,', ,', " , " .

• o ••• 0 ••• o •••••• 0 •••••••••••••••• 0 o •••••••• o ••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••• o o

LliL-.O auxílio-doença não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos
12 (doze) salários-de-contribuição, inclusive em caso de remuneração variável, ou,
se não alcançado o número de 12 (doze), a média aritmética simples dos salários-de-
contribuição existentes.

~ 11. (VETADO).

~ 12. (VETADO).

httpJtwww.panallo.9ov.brlcciviUn._Alo2015-2018120151l.cí1L13135.hb.n
in
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(dezoito) contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido
iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do segurado;

c) transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do
beneficiário na data de óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18
(dezoito) contribuições mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do
casamento ou da união estável:

24/03/2016

1"""""/ ------------~>.,'

1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade;

2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anOS de idade;

3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade;

4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade;

5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de idade;

6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade.

UOA. Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida na alinea "a" ou os prazos
previstos na alínea "c", ambas do inciso V do S 2º, se o óbito do segurado decorrer
de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho,
independentemente do recolhimento de 18 (dezoito) contribuições mensais ou da
comprovação de 2 (dois) anos de casamento ou de união estável.

s..1.Q.-B. Após o transcurso de pelo menos 3 (três) anos e desde que nesse período
se verifique o incremento mínimo de um ano inteiro na média nacional única, para
ambos os sexoS, correspondente à expectativa de sobrevida da população brasileira
ao nascer, poderão ser fixadas, em números inteiros, novas idades para os fins

previstos na alinea "c" do inciso V do 9 22, em ato do Ministro de Estado da
Previdência Social. limitado o acréscimo na comparação com as idades anteriores ao

referido incremento .

.... ..._ ' ' ' " - .

~ 4º _(Revogado).

S-.QQ_0 tempo de contribuição a Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) será
considerado na contagem das 18 (dezoito) conttibuiçõeS mensais de que tratam as

alíneas "b~ e "c" do inciso V do 9 2º. ~ (NR)

~Art. 15LAté que seja elaborada a lista de doenças mencionada no inciso 11do art.
26, independe de carência a concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por
invalidez ao segurado que, após fmar~se ao RGPS, for acometido das seguintes
doenças: tuberculose ativa, hanseniase, alienação mental, esclerose múltipla,
hepatopatia grave. neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave, doença de Par1<inson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia
grave, estado avançado da doença de Paget (osteite deformante), síndrome da
deficiência imunológica adquirida (aids) ou contaminação por radiação, com base em
conclusão da medicina especializada." (NR)

Art. 22 O art. 22 da Lei n2 10.876. de 2 junho de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Ar\:. 2:º-_ Compete aos ocupantes do cargo de Perito-Médico da Previdência Social e,
supletivamente, aos ocupantes do cargo de SupelVisor Médico-Pencial da carreira de
que trata a Lei n2 9.620, de 2 de abril de 1998, no âmbito do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) e do Ministétio da Previdência Social, o exercício das
atividades médico-periciais inerentes ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS)
de que tratam as Leis nº 8.212, de 24 de julho de 1991. nº 8.213, de 24 de julho de
1991, n2 8.742, de 7 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica da Assistência Social), e n2
8.112, de 11 de dezembro de 1990, e, em especial:

.................. , - - .
3f1

htto:Jtwww.planato.gov.trlcciviI03lA102015.20181201~1L13135.htm
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em regulamento."' (NR)

"Art. 2.-;8. Ocorrendo habilitação de vanos titulares à pensão, o seu valor será
distribuído em partes iguais entre os beneficiários habilitados.

~ 12 (Revogado).

l322 (Revogado).

~ 3º (Revogado):' (NR)

~Art. 220. Perde o direito à pensão por morte:

I • após o trânsito em julgado, o beneficiário condenado pela prática de crime de que
tenha dolosamente resultado a morte do servidor;

11_ o cônjuge, o companheiro ou a companheira se comprovada, a qualquer tempo,
simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização desses
com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apuradas em processo
judicial no qual será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa." (NR)

"Art. 222. . .

...........................................................................................
IH _ a cessação da invalidez, em se tratando de beneficiário inválido, O afastamento
da deficiência, em se tratando de beneficiário com deficiência, ou o levantamento da
interdição, em se tratando de beneficiário com deficiência intelectual ou mental que o
tome absoluta ou relativamente incapaz, respeitados os períodos mínimos
decorrentes da aplicação das alíneas "a" e "b" do inciso VII;

IV _o implemento da idade de 21 (vinte e um) anos. pelo filho ou irmão;

...........................................................................................

VI - a renúncia expressa; e

VII _ em relação aos beneficiários de que tratam os incisos I a 111do caput do art.

217:

a) o decurso de 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o servidor tenha vertido
18 (dezoito) contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem
sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do servidor;

b) o decurso dos seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do
pensionista na data de óbito do servidor, depois de vertidas 18 (dezoito)
contribuições mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do casamento ou da

união estável:

1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade;

2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade;

3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade;

4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade;

5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de idade;
/

6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade.

(;lº_A critério da administração, o beneficiário de pensão cuja preservação seja
motivada por invalidez, por incapacidade ou por deficiência poderá ser convocado a
qualquer momento para avaliação das referidas condições.

S 2º Serão aplicados. conforme o caso, a regra contida no inciso 111ou os prazos
previstos na alinea "b" do inciso VII, ambas do caput se o óbito do servidor decorrer

httr\' IIwww.oIanalto.QOV.brIGCIvil_03CA102015-2018!2015.LeiIL13135.htm

http://IIwww.oIanalto.QOV.brIGCIvil_03CA102015-2018!2015.LeiIL13135.htm
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II R OSseguintes dispositivos da Lei n2 8.213, de 24 de julho de 1991:

a) o S2g do art. 17;

b) o .i.11 d8 art. 77.

Brasília, 17 de junho de 2015; 1942 da Independência e 1279. da República.

DILMA ROUSSEFF
Joaquim Vieira Ferreira Levy
Nelson Barbosa
Carlos Eduardo Gabas
Miguel Rossetto
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