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RESUMO 

 

REGINI, Amanda Aparecida de Oliveira. A Pensão por Morte para o Convivente 
em União Estável. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia – Graduação em 
Direito). Faculdade Cidade Verde, 2018. 
 
Este trabalho tem como objetivo apresentar a evolução histórica da Previdência 
Social e alguns dos seus principais princípios. Fazendo uma análise dos 
beneficiários do regime geral da previdência social, bem como, dos seus 
dependentes e de quando o segurado perde esta qualidade.  
Por fim analisa o reconhecimento da união estável para concessão do benefício da 
pensão por morte, e ainda, analisa a reforma da previdência social recentemente 
discutida na câmara, conhecida como PEC 287/2016.  
 
Palavras-chave: Previdência Social. Pensão por Morte. União Estável.  



ABSTRACT 

 

REGINI, Amanda Aparecida de Oliveira. The Death Pension for the Stable Union. 
Undergraduate Thesis (Monograph - Law Degree). Faculdade Cidade Verde, 2018. 
 
This project has like objective present the historic  evolution of the Social Foresight 
and some of your pricipal principles. Making an analyse of the benefit of Social 
Foresight´s general regime, well like, of your depending and when lose that quality. 
Finally analyse the reconnaissance of the stable union for benefit´s  concession of 
the pension for death, and yet, analyse the Social Foresight´s reform  recentlly 
disscussed at the council, well-known like PEC 287\2016. 
 
Key-words: Social Foresight. Pension for Death. Stable Union. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A união estável está presente na constituição federal, em seu art. 226, que a 

define como: “§ 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união 

estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar 

sua conversão em casamento.” 

Atualmente, é possível notar que o benefício da pensão por morte passou por 

várias modificações para que o sobrevivente tivesse acesso sobre ele, é o que 

acontece a partir da Medida Provisória 664/2014, que estabele requisitos como: 18 

meses de contribuição para a concessão do benefício, a comprovação de dois anos 

de casamento ou união estável para a concessão do auxílio-reclusão, a 

comprovação de dois anos de casamento ou união estável para concessão do 

benefício de pensão por morte entra em vigor. 

O benefício é concedido e permanece por um tempo, de acordo com a idade 

do sobrevivente, quanto mais novo este for, por menos tempo ele recebe a pensão, 

agora em casos onde o companheiro sobrevivente tiver mais do que 44 anos, ele irá 

receber a pensão por tempo vitalício. 

E conforme o caput do artigo 74 da Lei 8.213, de 91, a pensão por morte é um 

direito do cônjuge sobrevinte, devendo este pleitear em juizo para poder receber. 

A abordagem do tema em questão, faz-se interessante no atual momento em 

que a sociedade se encontra, pois muito tem se modificado em relação à pensão por 

morte em casos de união estável. 

A pensão por morte é um benefício previdenciário dos dependentes dos 

segurados, assim consideradas as pessoas listadas no artigo 16 da Lei nº 8.213/91, 

devendo a condição de dependente ser aferida no momento do óbito do instituidor, e 

não em outro marco, pois é com o falecimento que nasce o direito. 

Pois, com novos decretos e novas medidas provisórias, o órgão responsável 

pela liberação do benefício, está dificultando cada vez mais que o companheiro faça 

jus ao beneficio pleiteado, fazendo com que, o principal interessado tenha que 

pleitear seu direito por meio de ação administrativa, o que não seria necessário se a 

comprovação da união estável fosse menos complexa. 

As regras passam a exigir tempo mínimo de dois anos de casamento ou união 

estável para ter direito ao benefício. Bem como,  o tempo mínimo necesário para a 

concessão da pensão será de dezoito meses. 



13 
 

Além disso, a pensão para o cônjuge/companheiro não será mais vitalícia em 

todos os casos. A duração do pagamento do benefício irá variar, favorecendo 

pensionistas de maior idade. 

Tendo em vista que hoje em dia, as modificações feitas pelo órgão 

responsável, estão dificultando cada vez mais o recebimento de qualquer benefício, 

mas principalmente em casos como a pensão por morte, que pode ser que o 

dependende venha a receber pensão pelo resto da sua vida, os responsáveis pela 

liberação dificultam o processo para a concessão. Na pensão por morte, há correção 

dos salários- de- contribuição que entram no cálculo do benefício, e a família só 

receberá 100 por cento da aposentadoria que o segurado recebia na data da 

morte,a viúva e o viúvo tem direito a pensão equivalente a 100% do valor da 

aposentadoria do segurado. 
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2. A SEGURIDADE E A PREVIDÊNCIA SOCIAL NO BRASIL 

 

2.1. Evolução histórica da Seguridade e da Previdência Social 

 

No Brasil a Seguridade Social passou por várias fases e no decorrer dos anos 

sofreu alterações que contribuiram para seu o progresso. Entretanto, no início, a 

seguridade social era uma luta dos trabalhadores por melhores condições de vida e 

de trabalho.  

Desse modo, no início, quem prestava assistência aos necessitados era a 

própria família, passando a ser prestado pelo seguro social. Hoje, a seguridade 

social segue as regras advindas com a Constituição Federal de 1988. 

O mesmo entendimento é o de Fábio Zambitte Ibrahim1 que diz: “Pode-se 

afirmar que a proteção social nasceu, verdadeiramente, na família. A concepção da 

família já foi muito mais forte do que nos dias de hoje e, no passado, as pessoas 

comumente viviam em largos aglomerados familiares. O cuidado aos idosos e 

incapacitados era incumbência dos mais jovens e aptos para o trabalho.Contudo, 

nem todas as pessoas eram dotadas de tal proteção familiar e, mesmo quando esta 

existia, era frequentemente precária. Daí a necessidade de auxílio externo, com 

natureza eminentemente voluntária de terceiros, muito incentivada pela Igreja, ainda 

que tardiamente. O Estadosó viria a assumir alguma ação mais concreta no século 

XVII, com a edição da famosa Lei dos Pobres”.  

Iniciando com o século XIX, em 1843 passou a existir a Santa Casa de 

Misericórdia de Santos, que prestava assistência hospitalar aos pobres e a Santa 

Casa do Rio de Janeiro. 2 

Em janeiro de 1835, foi instituído o MONGERAL que se tratava do Montepio 

Geral dos Servidores do Estado, que estipulavam a contização dos riscos sociais 

que as pessoas talvez viessem a sofrer. 

Ao longo desses anos também foram criados vários decretos com a finalidade 

de proteger determinadas classes de trabalhadores, dando a eles direitos aos 

seguros sociais obrigatórios, por exemplo a Lei nº 3.397 de 24 de novembro de 

                                                           
1 IBRAHIM, Fabio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. 17ª ed. Rio de Janeiro: 

Impetus, 2012, p. 1. 
2 HORVATH JUNIOR, Miguel. Direito Previdênciário. 5 ed. São Paulo: Quartier Latin. p.. 20 
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1988, que criou uma Caixa de Socorros para os trabalhadores de estrada de ferro de 

propriedade do Estado. 

Cada vez mais passando por evoluções, a Constituição de 1891 passou a 

utilizar o termo aposentadoria, esta era direcionada aos funcionários públicos em 

caso de invalidez, independente de contribuição. 

Em 15 de janeiro de 1919 foi criado o Decreto nº 3.724, também conhecido 

com a Lei de Acidente de Trabalho, que concedeu aos trabalhadores e seus 

dependentes uma indenização contra os riscos de doença, velhice, invalidez e 

morte. Sendo esta a primeira lei que protegia o trabalhador em casos de risco de 

morte. 

Muito importante para a criação da Previdência Social foi a Lei Eloy Chaves, 

Lei nº 4.682 de 24 de janeiro de 1923, que criou as Caixas de Aposentadoria e 

Pensão para os ferroviários. Essa lei foi o ponto inicial para se falar em risco de 

morte, tanto que posterior a ela, otros decretos e leis passaram a ser criadas para 

proteger diversas categorias de trabalhadores. 

Nesse sentido, Miguel Horvath Júnior leciona que: “A mudança do modelo de 

caixas para institutos de aposentadoria e pensões ao mesmo tempo que melhorou a 

cobertura previdenciária (agora por categorias profissionais) também vinculou o 

Estado como gestor do sistema previdenciário”.3 

Após vários anos e com a criação de vários dispositivos que visavam a 

proteção do trabalhador, o termo “Previdência Social” só veio a ser utilizado na 

Constituição Federal de 1946. 

No ano de 1960 criaram a Lei Orgânica da Previdência Social, que reuniu 

todas as legislações que tratavam de previdência social, ampliando os beneficios e 

criando a regra da contrapartida. 

Após a criação da Lei Orgânica da Previdência Social, foi a vez da criação do 

Instituto Nacional de Previdência Social pelo Decreto-Lei nº 72 de 21 de novembro 

de 1966.  

Mais tarde, com a Lei nº 6.439/77 criou o Sistema Integrado Nacional de 

Previdência e Assistência Social – SINPAS, a partir dele a previdência social foi 

reorganizada, tendo em vista que esse sistema era composto por sete orgãos com 

                                                           
3 Direito Previdenciário, p. 24. 



16 
 

atribuições de concessão, manutenção de beneficios, custeio e gestão 

administrativa, financeira e patrimonial. O SINPAS foi extinto em 1990. 

Promulgada a Constituição Federal de 1988, passou a existir o Sistema 

Nacional de Seguridade Social, com a finalidade de diminuir a probreza e também 

as desigualdades sociais, atuando nas áreas de saúde, assistência social e da 

previdência social. 

Em 1990, por meio de uma fusão do INPS e do IAPAS e a partir da Lei nº 

8.029/90, finalmente foi criado o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que 

uniu a administração dos benefícios e os custeios da previdência social. 

 

2.2. Considerações acerca da Seguridade e da Previdência Social 

 

A Seguridade Social é um sistema que pretende dar cobertura aos riscos 

sociais que as pessoas venham sofrer, fornecendo a essas pessoas serviços e 

garantias com a finalidade de garantir melhor qualidade de vida e uma expectativa 

maior de sobrevivência. 

Os riscos sociais são os eventos que as pessoas sofrem e que as impedem 

de continuar exercendo com eficiência a sua capacidade laboraiva, o que acaba 

refletindo em toda a sociedade. 

Ibrahim conceitua Seguridade Social como: “A seguridade social pode ser 

conceituada como a rede protetiva formada pelo Estado e por particulares com 

contribuição de todos, incluindo parte dos beneficiários dos direitos, no sentido de 

estabelecer ações positivas no sustento de pessoas carentes, trabalhadores em 

geral e seus dependentes, providenciando a manutençãode um plano mínimo de 

vida”.4 

Desse modo, a Seguridade Social busca assegurar o mínimos necessário 

para uma pessoa ter vida digna mesmo diante dos riscos sociais encontrados 

diariamente na sociedade. 

                                                           
4 IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. 3. Ed. Rio de Janeiro: 

Impetus, 2003. 
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A previdência social está elencada nos art. 201 e 202, da Constituição 

Federal que diz que a previdência social tem caráter contributivo e que sua filiação é 

obrigatória, de modo que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.5 

Regida também pelas leis nº 8.212/91 e pela 8.213/91, a previdência social 

busca proteger seus beneficiários quando eles necessitem de assistência e 

estiverem impedidos de laborar, como nos casos de invalidez e licença maternidade. 

Mais especifica do que a Seguridade Social e tendo em vista seu sistema 

contributivo, juntamente com os princípios da solidariedade e da universalidade no 

atendimento, a previdência social pretende atender a todos os trabalhadores filiados, 

os segurados facultativos e seus dependentes. O RGPS é administrado pelo INSS, 

vinculado ao Ministério da Previdência Social, auxiliando tanto na previdência social, 

quanto nos benefícios de prestação continuada. A previdência social, representada 

pelo RGPS também acolhe os regimes próprios dos servidores públicos e dos 

militares. 

Encontrada no art. 3º da Lei nº 8.212/91, a finalidade da previdência social é 

“assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo 

de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, desemprego involuntário, 

encargos de família e reclusão ou morte daquele de quem dependiam 

economicamente". 

 

2.3. Princípios da Seguridade Social 

 

É comum encontrarmos diversos tipos de princípios para um mesmo tema, ou 

até mesmo para decisões tomadas, ocorre que os princípios são usados como base, 

norteando o ordenamento jurídico. Os princípios ajudam na elaboração, integração e 

interpretação da base normativa utilizada atualmente.   

No direito previdenciário, assim como em outros ramos do direito, não poderia 

ser diferente. De modo que, como ramo autônomo, o Direito Previdenciário possui 

princípios próprios que norteiam a disciplina e estão previstos no art. 194 da 

Constituição Federal de 1988. 

 

                                                           
5 Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter 

contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 
atuarial, e atenderá, nos termos da lei (...). 
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2.3.1. Princípio da Isonomia 

 

Importante tratar desse princípio, pois ele tem papel de destaque no art. 5º , 

caput, da Consituição Federal, que diz: “Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes (...). Bem como é tratado em várias 

disciplinas do direito e, além disso, toda a sociedade prega pela igualdade entre os 

povos, entre homens e mulheres, e pela igualdade independetemente de cor, raça, 

sexo ou qualquer outra distinção que assolam a sociedade.  

No Direito Previdenciário, esse princípio não é muito utilizado, pois são 

observadas as desigualdades físicas e sociais para a concessão de determinados 

benefícios, por isso a existência de aposentadorias especiais, aposentadorias e 

beneficios distintos quanto à mulher em relação aos homens, os idosos e algumas 

profissões também possuem tratamentos diferenciados dentro do Direito 

Previdenciário, o que acarreta no descumprimento do princípio da isonomia.6 

 

2.3.2. Princípio da Solidariedade 

 

O princípio da solidariedade é um dos princípios básicos da Seguridade 

Social, este princípio nos passa a ideia de que toda a sociedade, inclusive o Estado, 

contribui de alguma forma para financiar a Seguridade Social.  

É o que leciona o art. 195 da Constituição Federal7: A seguridade social será 

financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, 

mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais...” 

Sobre esse princípio e sua definição, o autor Wladimir Novaes Martinez8 

discorre: “Solidariedade quer dizer cooperação da maioria em favor da minoria, em 

certos casos, da totalidade em direção à individualidade. Dinâmica a sociedade, 

                                                           
6 MARTINEZ, Wladimir Novaes. Princípios do Direito Previdenciário. 6ª. Ed. São Paulo: 

LTr, 2015, pg. 239. 
7 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, de 5 de outubro de 1988. Diário 

Oficial da União, Poder Legislativo, Brasília, DF, 5 out. 1988. Anexo. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>.  

8 Curso de Direito Previdenciário. Tomo I. 3 ed. São Paulo: Ed. LTr. P. 133. 
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subsiste constante alteração dessas parcelas e, assim, num dado momento, todos 

contribuem e, noutro, muitos se beneficiam da participação da coletividade. Nessa 

ideia simples, cada um também se apropria de seu aporte. Financeiramente, o valor 

não utilizado por uns é canalizado por outros. Significa a cotização de certas 

pessoas, com capacidade contributiva, em favor dos despossuídos. Socialmente 

considerada, é ajuda marcadamente anônima, traduzindo auxílio, mesmo 

obrigatório, dos indivíduos”. 

Nesse sentido, podemos dizer que o princípio da solidariedade quer dizer que 

o coletivo, ou seja, toda a comunidade se esforça para ter garantia do benefício, 

contribuindo de acordo com suas capacidades, onde o individual torna-se coletivo. 

 

2.3.3. Princípio da Universalidade da Cobertura e do Atendimento 

 

Previsto no art. 194 da CF, este princípio possui a premissa de que a 

seguridade deve garantir às pessoas o máximo de cobertura aos riscos sociais que 

o estado de necessidade venha ocasionar, oportunizando que toda e qualquer 

pessoa possa se filiar à Previdência Social, desde que contribua para isso. 

Assim, sobre esse princípio, Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista 

Lazzaari9 escrevem: “Por universalidade da cobertura entende-se que a proteção 

social deve alcançar todos os eventos cuja reparação seja premente, a fim de 

manterá subsistência de quem dela necessite. A universalidade do atendimento 

significa, por seu turno, a entrega das ações, prestações e serviços de seguridade 

social a todos os eu necessitem, tanto em termos de previdência social – obedecido 

o princípio contributivo – como no caso da saúde e da assistência social. Conjuga-se 

a este princípio aquele que estabelece a filiação compulsória e automática de todo e 

qualquer indivíduo trabalhador no território nacional a um regime de previdência 

social, mesmo que “contra a sua vontade”, e independentemente de ter ou não 

vertido contribuições; a falta de recolhimento das contribuições não caracteriza 

ausência de filiação, mas inadimplência tributária é dizer, diante do ideal de 

universalidade não merece prevalecer a interpretação de que, “ausente a 

contribuição, não há vinculação com a Previdência”. Como será visto adiante, a 

                                                           
9 CASTRO, Carlos Alberto Pereira de. Manual de Direio Previdenciário. Carlos Alberto 

Pereira de Castro, João Batista Lazzari. 16ª. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, pg. 89. 
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filiação decorre do exercício de atividade remunerada, e não do pagamento da 

contribuição”. 

Com isso, é possível dizer que as pessoas estão cobertas de proteção social, 

pois esse princípio versa sobre a universalidade de atendimento. Mas deve ser 

lembrado que para ter direito aos benefícios que a previdência oferece, é necessário 

preencher o caráter contributivo estabelecido em lei. 
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3. OS BENEFICIÁRIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

Os beneficiários da previdência social são as pessoas que possuem dieitos 

para usufruir do RGPS. 

 

3.1. Segurados 

 

Os segurados do Regime Geral da Previdência Social são dividos em dois 

grupos: os segurados obrigatórios, que contribuem obrigatoriamente pelo fato de 

exercer atividade que necessariamente determina sua veiculação ao RGPS  e os 

segurados facultativos, que não exercem atividade veiculada ao RGPS, mas 

contribuem facultativamente. Em ambos, os segurados são as pessoas físicas que 

contribuem para o RGPS. 

 

3.1.1. Segurados Obrigatórios 

 

Várias são as hipóteses de segurado obrigatório, pois a legislação deve 

abranger os mais variados tipos de profissõs exercidas pela sociedade, analisando a 

forma como se trabalha e a maneira de contribuir de cada pessoa ou em cada 

profissão. 

Os segurados obrigatórios são aqueles que independentemente de sua 

vontade contribuem para o Regime Geral da Previdência Social – RGPS, podendo 

utilizar-se tanto dos benefícios quando dos serviços prestados pela Previdência 

Social. 

De acordo com o art. 12º da Lei 8.212/1991, há pressupostos básicos para 

ser segurado do Regime Geral da Previdência Social, o principal deles é ser pessoa 

física, pois não é possível que o segurado seja pessoa jurídica. Além disso, é 

necessário que a pessoa física exerça atividade remunerada e lícita, tendo em vista 

que atividades com objeto ilicito não são respaudadas pelo ordenamento jurídico.  

Nesse sentido, “o segurado obrigatório exerce atividade remunerada, seja 

com vínculo empregatício, urbano, rural ou doméstico, seja sob o regime jurídico 

público estatutário (desde que não possua sistema próprio de previdência social), 

seja trabalhador autônomo ou a este equiparado, trabalhador avulso, empresário, ou 
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segurado especial. A atividade exercida pode ser de natureza urbana ou rural. Ainda 

que exerça, nessas condições, suas atividades no exterior, a pessoa será amparada 

pela Previdência Social, nas hipóteses previstas em lei. Impõe-se lembrar, 

outrossim, que não importa a nacionalidade da pessoa para a filiação ao RGPS e 

seu consequente enquadramento como segurado obrigatório, sendo permitido aos 

estrangeiros com domicílio fixo no Brasil o ingresso, desde que o trabalho tenha sido 

desenvolvido no território nacional, ou nas repartições diplomáticas brasileiras no 

exterior.” 

O mesmo ocorre com os detentores de mandato eletivo que encontra 

respaudo na Lei nº 10.887 de 18/06/2004, e também com os servidores públicos que 

exerçam uma ou mais atividades abrangidas pelo RGPS, além disso: “o servidor 

público de qualquer das esferas – federal, estadual ou municipal –, ocupante de 

cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, sem vínculo efetivo com a 

administração pública federal, isto é, que não seja também detentor de um cargo de 

provimento efetivo que tenha exigido prévia aprovação em concurso público, é 

vinculado ao RGPS como se fosse empregado, conforme previsto no art. 40, § 13, 

da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional n.º 20/1998, e no 

art. 3.º da Lei n.º 8.647, de 13.4.1993.” 

A mesma regra se aplica às pessoas contratadas para exercer atividades 

temporárias de interesse público, com base no art. 37, IX da Constituição Federal, 

que foi regulamentado pelo art. 8º da Lei nº 8.745/1993, mas não se aplica a 

servidores públicos de cargos efetivos. 

Com o advento da Lei 9.876/99, houve algumas modificações no art. 12 da 

Lei nº 8.212/91, sendo assim, o empresário, trabalhador autônomo e equiparado 

deixaram de ser segurados obrigatórios e passaram a ser contribuintes individuais.  

Os empregados de Administração Indireta e todos os contratados por 

empresas públicas e sociedades de economia mista, já possuem qualidade de 

segurados empregados, pois estão filiados ao Regime Geral da Previdência Social. 

Quando o trabalhador laborar em condição análoga a de escravos, ele deve 

ser considerado segurado obrigatório, pois se trata de trabalho subordinado, 

recebendo baixa ou nenhuma remuneração. Nesses casos, a contribuição ao RGPS 

deverá vir do empregador que subordinou o trabalhador a tal situação. 

Regulamentada pela Lei complementar nº 150 de 1 de junho de 2015, a 

Emenda Constitucional nº 72 de 02 de abril de 2013, trouxe direitos trabalhistas e 
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previdenciários ao empregado doméstico, dessa forma, o  trabalhador que presta 

serviços com pessoalidade, continuidade e subordinação, conquistou direito ao 

FGTS, auxilio- acidente, seguro desemprego entre outros benefícios. Inclusive, 

agora, o empregado doméstico é considerado segurado obrigatório. 

 

3.1.2. Segurados Facultativos 

 

O segurado facultativo é aquele que constitucionalmente pode se filiar ao 

RGPS, contribuindo por conta própria, pois não se encontra em nenhuma das 

hipóteses que a lei considera como segurado obrigatório, o §1º do  art. 11 do 

Decreto nº 3.048/1999 as pessoas que podem se filiar na qualidade de segurado 

facultativo10. Para tanto, é necessário cumprir alguns requisitos, como o de ser maior 

de 16 anos e não estar exercendo atividade remunerada que o enquadre como 

segurado brigatório. 

Desse modo,“considera-se a filiação, na qualidade de segurado facultativo, 

um ato volitivo, gerador de efeito somente a partir da inscrição e do primeiro 

                                                           
10 “I - a dona-de-casa; 

II - o síndico de condomínio, quando não remunerado; 
III - o estudante; 
IV - o brasileiro que acompanha cônjuge que presta serviço no exterior; 
V - aquele que deixou de ser segurado obrigatório da previdência social; 
VI - o membro de conselho tutelar de que trata o art. 132 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 

1990, quando não esteja vinculado a qualquer regime de previdência social; 
VII - o bolsista e o estagiário que prestam serviços à empresa de acordo com a Lei nº 6.494, 

de 1977; 
VIII - o bolsista que se dedique em tempo integral a pesquisa, curso de especialização, pós-

graduação, mestrado ou doutorado, no Brasil ou no exterior, desde que não esteja vinculado a 
qualquer regime de previdência social; 

IX - o presidiário que não exerce atividade remunerada nem esteja vinculado a qualquer 
regime de previdência social; e 

IX - o presidiário que não exerce atividade remunerada nem esteja vinculado a qualquer 
regime de previdência social; (Redação dada pelo Decreto nº 7.054, de 2009) 

X - o brasileiro residente ou domiciliado no exterior, salvo se filiado a regime previdenciário de 
país com o qual o Brasil mantenha acordo internacional. 

X - o brasileiro residente ou domiciliado no exterior, salvo se filiado a regime previdenciário de 
país com o qual o Brasil mantenha acordo internacional; e (Redação dada pelo Decreto nº 7.054, de 
2009) 

XI - o segurado recolhido à prisão sob regime fechado ou semi-aberto, que, nesta condição, 
preste serviço, dentro ou fora da unidade penal, a uma ou mais empresas, com ou sem intermediação 
da organização carcerária ou entidade afim, ou que exerce atividade artesanal por conta própria. 
(Incluído pelo “Decreto nº 7.054, de 2009)”. 
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recolhimento, não podendo retroagir e não permitindo o pagamento de contribuições 

relativas a competências anteriores à data da inscrição.”11 

Depois de inscrito como segurado facultativo, este só poderá recolher as 

contribuições em atraso desde que ainda estiver na qualidade de segurado, que é 

perdida após seis meses de quando para de contribuir. 

 

3.2. Filiação 

 

Pode-se dizer que a filiação é o vinculo estabelecido entre os contribuintes e a 

Previdência Social, desse modo: “Filiação é o vínculo jurídico que se estabelece 

entre pessoas que contribuem como segurados para a Previdência Social e esta, 

vínculo este do qual decorrem direitos e obrigações. Sendo a pessoa filiada ao 

RGPS, sujeita-se às regras da legislação de custeio e benefícios do regime.” 

E ainda, Ibrahim discorre sobre e filiação da seguinte forma: “(...) filiação, que 

é o vínculo jurídico que se estabelece entre o segurado e o RGPS. Decorre 

automaticamente da atividade remunerada, ou seja, no momento em que uma 

pessoa iniciar o exercício de alguma atividade remunerada, ipso facto, estará filiada 

à previdência social”.12 

A partir do momento em que a pessoa começa a contribuir com a Previdência 

Social, ela está filiada ao RGPS e se mantém como segurado enquanto cumprir com 

as condições necessárias para permanecer nessa categoria.  

Sendo assim, a filiação é um estado de fato, uma vez que todo segurado 

obrigatório é filiado ao RGPS, pelo fato de exercer atividade remunerada lícita, ao 

passo que a inscrição é um estado de direito, por ser um ato formal.13 

Desse modo, a filiação é um meio de saber quais são os indivíduos que 

definitivamente podem receber benefícios da Seguridade Social, contribuindo para o 

controle de beneficiários. 

 

 

 

                                                           
11 CASTRO, Carlos Alberto Pereira de. Manual de Direio Previdenciário. Carlos Alberto 

Pereira de Castro, João Batista Lazzari. 16ª. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. 
12 IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. 20ª Ed. Rio de Janeiro: 

Impetus, 2015 p. 173. 
13 FOLMANN, Melissa. SOARES, João Marcelino. Pensão por Morte de Acordo com a Lei 

n. 13.135/2015. São Paulo: Ltr, 2015. p. 25. 
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3.3. Inscrição 

 

A inscrição, nada mais é do que o trabalhador apresentar os documentos 

necessários junto ao órgão competente da Previdência Social, podendo assim 

exercer seus direitos previdenciários, cumprindo com sua obrigação de custeio. 

Sobre esse tema, Ibrahim escreve que, “(...) a inscrição é ato meramente 

formal, pelo qual o segurado fornece dados necessários para sua identificação à 

autarquia previdenciária”.14 

Em alguns casos, a inscrição não é necessariamente obrigatória, é o que diz 

Gustavo Bregalda Neves: “Vale lembrar que o segurado obrigatório, diferentemente 

do facultativo, pode ser filiado sem que, contudo, tenha feito sua inscrição, como, 

por exemplo, um contribuinte individual que por dois anos desenvolve sua atividade 

sem nunca ter contribuído, no ato de sua inscrição recolherá o período retroativo. Já 

em se tratando de segurado facultativo, a filiação jamais poderá ocorrer antes da 

inscrição, haja vista que sem essa não é possível o recolhimento, não havendo que 

se falar em recolhimento de contribuições anteriores a sua inscrição.15” 

Em casos como do empregado doméstico, é necessário que se faça a 

inscrição de ofício vinculada ao Cadastro Específico do INSS – CEI e ao NIT, para 

que ele possa recolher suas contribuições e resolver assuntos relacionados aos 

débitos e notificações fiscais.  

Nem sempre a inscrição é feita pessoalmente pelo trabalhador ou segurado, 

pois as cooperativas e a empresa onde o segurado irá trabalhar devem fazer a 

inscrição de seus empregados e cooperados, caso eles não sejam cadastrados. 

Até mesmo, em casos de órgãos da Administração Pública, fundações e 

quaisquer outras entidades devidamente participantes do Sistema Integrado de 

Administração Financeira do Governo Federal, o SIAFI, que contratam prestadores 

de serviços devem ter em mãos a inscrição no INSS, caso o indivíduo não tenha, 

cabe ao órgão ou entidade providenciar. 

 

 

 

                                                           
14 IBRAHIM, Fábio Zambitte. Op. cit. p. 175. 
15 NEVES, Gustavo Bregalda. Manual de Direito Previdenciário: direito da seguridade 

social. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 117. 
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3.4. Dependentes 

 

Os dependentes, segundo Daniel Machado da Rocha e José Paulo Baltazar 

Júnior: “Dependentes são as pessoas cujo liame jurídico existente entre elas e o 

segurado permite que a proteção previdênciária lhes seja estendida de forma 

reflexa” (Rocha e Baltazar Júnior, 2004, p. 50, art. 10). 

Antônio César Bochenek também conceitua os dependentes como: “O 

dependente é aquele que está vinculado (protegido) pelo instituto de previdência de 

forma reflexa, em razão do seu vínculo com o segurado. Não possui direito próprio 

junto à previdência social, estando ligado de forma indissociável ao direito do 

respectivo titular. São considerados beneficiários indiretos, pois a vinculação 

necessária ocorre entre o segurado que contribui para o sistema e o beneficiário 

(àquele a quem o benefício deve ser pago – dependentes). Assim, o dependente 

previdenciário somente se beneficiará do sistema se o segurado ao qual se vincula, 

à data do implemento do evento morte ou reclusão, tiver mantido a qualidade de 

segurado”.16 

O dependente é a pessoa física que está filiada ao Regime Geral da 

Previdência Social por seu vínculo com o segurado principal, quando este perde sua 

qualidade de segurado ou deixa de ser filiado ao RGPS, consequentemente o 

dependente também deixa de ser filiado. 

Há ainda, a possibilidade dos dependentes passarem a ter relação jurídica 

com o INSS dentro do RGPS, isso ocorre quando inexistir a relação jurídica entre o 

dependente e o segurado, por exemplo, quando o segurado vier a falecer ou for 

recolhido à prisão. 

Segundo o art.16 da Lei nº 8.213/91 os dependentes são divididos em três 

classes. A primeira classe é composta pelo cônjuge e ex-cônjuge com pensão 

alimentícia, companheiro e companheira; filho (ou equiparado) não emancipado, de 

qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual 

ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado 

judicialmente. A segunda classe é composta pelos pais e a terceira classe, é 

composta pelo irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou 

                                                           
16 BOCHENEK, Antônio César; ROCHA, Daniel Machado (coord.); SAVARIS, José Antônio 
(coord.). Curso de especialização em direito previdenciário. Curitiba: Juruá, 2008. V. 2, p. 
322. 
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inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou 

relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. 

Os dependentes de primeira classe possuem a presunção legal de que são 

dependentes economicamente do segurado, mas para que esses dependentes de 

primeira classe recebam a pensão deixada, eles devem estar habilitados como 

dependentes perante a Previdência Social, pois caso não estiverem, o direito ao 

recebimento da pensão ou do referido benefício passa para as demais classes.  

Os pais do segurado, sejam eles naturais ou adotivos, fazem parte da 

segunda classe de dependentes e devem comprovar que dependem 

economicamente do segurado, mesmo que essa dependência seja parcial. 

Entretanto, os pais só podem pleitear o benefício caso não houver dependentes de 

primeira classe. 

Os dependentes de terceira classe são os irmãos de qualquer natureza, 

menores de 21 anos, não emancipados, ou inválidos de qualquer idade. Estes 

também precisam comprovar a dependência econômica, mesmo que parcial com o 

segurado do RGPS. 

Desse modo, nota-se que, os dependentes da mesma classe disputam 

igualmente entre eles, e existindo dependentes em qualquer das classes, os 

dependentes das classes seguintes passam a não concorrer para o recebimento da 

prestação. 

 

3.5. Manutenção e perda da qualidade de segurado 

 

A manutenção da qualidade de segurado é o período que o segurado e seus 

dependentes, mesmo sem contribuir, continuam filiados ao RGPS, esse período é 

considerado o período de graça.  

Assegurada pelo art. 15 da Lei nº 8.21/9117, a qualidade de segurado se 

mantém independente de contribuição, dentro dos prazos estipulados pelo referido 

artigo. 

                                                           
17 “I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício; 
II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de 

exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado 
sem remuneração; 

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de 
segregação compulsória; 

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso; 
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Desse modo, a manutenção da qualidade de segurado é uma forma de 

proteger o filiado que por motivos alheios a sua vontade perdeu a filiação, com isso, 

o beneficiário continua a possuir os mesmos direitos de quem ainda é filiado, ou 

seja, mantém a qualidade de segurado.  

De acordo com o art 15, §1º e §2º da Lei nº 8.213/91, esse período de graça 

para poder ter a manutenção da qualidade de segurado pode ser extendido para 

determinadas classes em que os contribuintes se encontrem, são elas: “(...) § 1º O 

prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado 

já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que 

acarrete a perda da qualidade de segurado; § 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º 

serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que 

comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e 

da Previdência Social; § 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva 

todos os seus direitos perante a Previdência Social.” 

Passados esses prazos, o segurado não possui mais essa qualidade, desse 

modo, ocorre à perda da qualidade de segurado, como dispôs o § 4º do art. 15 da 

Lei 8.21/91, que diz: “A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao 

do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Socialpara 

recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final 

dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.” 

No mesmo sentido, o Regulamento da Previdência estabelece que:“Art. 14.  O 

reconhecimento da perda da qualidade de segurado no termo final dos prazos 

fixados no art. 13 ocorrerá no dia seguinte ao do vencimento da contribuição do 

contribuinte individual relativa ao mês imediatamente posterior ao término daqueles 

prazos.  (Redação dada pelo Decreto nº 4.032, de 2001)”18 

E assim, caso não houver nenhuma contribuição até o dia estipulado, esta 

atitude acarretará na perda da qualidade de segurado e todos os direitos referentes 

a essa qualidade deixarão de existir. 

 

                                                                                                                                                                                     
V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para 

prestar serviço militar; 
VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.” 

 
18 Decreto nº 3.048/99, de 6 de maio de 1999. Aprova o regulamento da previdência Social, e 

dá outras providências. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 7 de maio de 1999, p. 
50. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3048.htm. 
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4. O RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL PARA A CONCESSÃO DO 

BENÉFICIO PREVIDENCIÁRIO 

 

Reconhecida pelo Código Civil de 2002, a união estável é uma forma de 

entidade familiar muito comum hoje em dia, tendo em vista sua importância para o 

direito a companheira ou o companheiro que dependa economicamente do outro 

não deve ficar sem o amparo que o Estado, juntamente com a previdência social 

oferecem nos casos de falecimento de um dos seus contribuintes.  

Nesse sentido, o artigo 226, § 3º da Constituição Federal19 trás a definição de 

família para a melhor comprensão daqueles que são entendidos como segurado e 

seus dependentes.  

Desse modo, com respaudo na Constituição Federal, a união estável deve ser 

considerada para fins de benefícios previdenciários, sendo de suma importância que 

o companheiro ou companheira seja considerado dependente quando se tratar 

desse tipo de entidade familiar. 

 

4.1. Da Equiparação ao casamento 

 

O casamento e a união estável são conhecidos como entidades familiares e 

atualmente muitas pessoas se encontram na situação de companheiros um dos 

outros por estarem unidos em união estável, esta não precisa ter um tempo mínimo 

para ser reconhecida, basta que ambos tenham o objetivo de constituir família. 

A diferença é que a união estável é mais informal, já que não necessita de 

cerimônial realizado por juiz de paz ou de direito, nem de registro civil onde se 

adquire a certidão de casamento. Para ser reconhecida a união estável, basta que 

duas pessoas passem a viver juntas, caso queiram, os conviventes podem realizar 

uma escritura pública para formalizar uma data de inicio dessa união. 

Na união estável também é possível escolher o regime de bens em que eles 

viverão, os mesmos regimes de bens possíveis para o casamento, são possíveis 

                                                           
19 “Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

(...)  

§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a 

mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. 
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para a união estável, caso não escolham nenhum regime, a união estável será 

regida pela comunhão parcial de bens. 

 

4.2. Dos elementos caracterizadores da comprovação da união estável 

 

Além de estar prevista no art. 226, § 3º da Constituição Federal, a união 

estável é encontrada no art. 1.723 do Código Civil de 2002 20, reconhecida como 

entidade familiar. 

De acordo com Euclides Benedito de Oliveira21, alguns requisitos são 

necessários para caracterizar a validar a união estável, são eles: a diversidade dos 

sexos, a convivência, a publicidade, a estabilidade, a unicidade de vínculo, a 

ausência de formalismo, a continuidade, a inexistencia de impedimentos 

matrimoniais e objetivo de constituição de família. 

Por diversidade dos sexos entende-se que, conforme o art. 22, § 3º da CF, e 

o art. 1.723 do Código Civil, a união estável deve ocorrer entre homem e mulher, 

mas atualmente são reconhecidas também como entidade familiar com o objetivo de 

formar família, as uniões homoafetivas. 

Em seguida, temos como caracteristica a convivência, esta deve ser pública, 

ou seja, mesmo que morem em locais distintos, a convivência habitual e estável de 

conhecimento da sociedade, é um requisito necessário para a caracterização da 

união estável. O mesmo é o entendimento do Supremo Tribunal Federal com a 

criação da Súmula nº 382, que diz: “A vida em comum sob o mesmo teto, “more 

uxorio”, não é indispensável à caracterização do concubinato.” 

A respeito da durabilidade, atualmente não é mais necessário a comprovação 

de determinado tempo em união estável para que esta seja caracterizada como tal, 

bastando que haja o objetivo de constituir família entre ambos no relacionamento em 

que vivem. 

Nesta entidade familiar, assim como em outras, não é admitido que haja 

outros relacionamentos que não somente esse, tendo em vista seu carater 

monogâmico, a não ser que a pessoa seja separada de fato ou judicialmente, como 

                                                           
20 “Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a 

mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de 
constituição de família.” 

21 OLIVEIRA, Euclides Benedito de. União Estável, do concubinato ao casamento: antes e 
depois do novo código civil. 6ª. Ed. atual. e ampl. São Paulo: Editora Método, 2003. Pg. 122. 
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prevê o § 1º do art. 1.723 do Código Civil, que faz referencia ao inciso VI do art. 

1.521 do mesmo texto. 

A continuidade é necessária pois é a comprovação de que a união estável 

pretendida não é vista como um relacionamento eventuale que dentro dessa 

continuidade não existam fatos que causem impedimento matrimonial. 

A característica mais importante da união estável é o objetivo de constituir 

família, o que é necessário para que a união estável seja considerada uma entidade 

familiar juntamente com todos as outras caracteristicas acima, onde haja além 

desses, a assistência emocional e o esforço de ambos para seu sustento. 

 

4.3. O direito do benefício da pensão por morte na união estável 

 

A pensão por morte é um benefício concedido aos dependentes do segurado 

que venha a falecer, respaldada pelo art. 201, I e V da CF e pelos arts. 74 e  79 do 

PBPS e 105 a 115 do RPS. 

Para ser concedida aos dependentes é necessário que estes comprovem que 

com a morte do segurado eles estão passando por um desfalque econônico. Esse 

benefício busca prestar manutenção a família que não tem condições de se 

sustentar após a morte do responsável pelo seu sustento.22 

A respeito da concorrência da companheira ou do companheiro em relação 

aos demais, Marcos de Queiroz Ramalho23 diz que: “O companheiro e a 

companheira concorrem em iguais condições com a esposa, ex-esposa (que recebe 

alimentos) e os filhos do segurado falecido, valendo a regra tanto para o sexo 

feminino como para o masculino, sempre lembrando que o companheiro só 

conquistou tal direito a partir da edição da Lei nº 8.213/91.” 

O direito previdenciário faz algumas distinções em relação à união estável, 

pois faz a exigência de que os conviventes tenham o mesmo domicílio, conforme art. 

22, § 3º, VII, do Decreto nº 3.048/99, e ainda, o art. 16, §5º do mesmo decreto, 

conceitua companheira e companheiro, com a finalidade de caracterizarem 

dependentes, sendo assim: “Considera-se companheira ou companheiro a pessoa 

que mantenha união estável com o segurado ou segurada”. 

                                                           
22  NEVES, Gustavo Bregalda.Op. cit., p. 238. 
23 RAMALHO, Marcos de Queiroz. A Pensão por Morte no Regime Geral de Previdência 

Social. São Paulo: LTr, 2006. p. 84-85. 
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Para o direito previdenciário a união estável esta definida no § 6º do art. 16 do 

Decreto nº 3.048/99 que diz: “Considera-se união estável aquela configurada na 

convivência pública, contínua e duradoura entre o homem e a mulher, estabelecida 

com intenção de constituição de família, observado o § 1o do art. 1.723 do Código 

Civil, instituído pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002. “ 

A pensão por morte para a companheira ou companheiro é um regramento 

novo no direito previdenciário, tendo em vista que passou a ser colocada em prática 

a partir da Lei nº 8.213 de1991. 

Esse benefício está voltado para os dependentes de segurados que venham 

a falecer, por se tratar de um benefício sucessivo e mensal, que substituirá o salário 

do segurado, a pensão por morte passa por requisitos que decidirão sua concessão, 

são eles: a condição de dependente, como já mencionado, a pensão por morte é 

concedida para aqueles que comprovarem ser dependentes dos rendimentos do 

falecido para seu proprio sustento; o período de carência, que nesse caso, não é 

necessário um número mínimo de contribuições, bastando a comprovação da 

dependência, mas se o segurado tiver contribuido com mais de 18 contribuições o 

dependente receberá o beneficio por um tempo maior, conforme Lei nº 13.135/2015; 

por fim, é necessário que seja comprovada a morte do segurado, para que assim 

seus dependentes passem a possuir o direito à pensão. 

 

4.4. Da duração do Benefício 

 

Cumpridos os requisitos e concedida a pensão por morte, temos que levar em 

consideração o tempo de duração desse benefício para o dependente, tendo em 

vista a lei vigente no momento do óbito e a capacidade do dependente para requerer 

o benefício. 

Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari, sintetizam as regras 

de duração do benefício da seguinte forma:  

a) para óbitos ocorridos até o dia 10.11.1997 (véspera da publicação da Lei 

n.º 9.528, de 1997), a contar da data: 

- do óbito, tratando-se de dependente capaz ou incapaz, observada a 

prescrição quinquenal de parcelas vencidas ou devidas, ressalvado o pagamento 

integral dessas parcelas aos dependentes menores de dezesseis anos e aos 

inválidos incapazes. 
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b) para óbitos ocorridos a partir de 11.11.1997 (Lei n.º 9.528/1997) até 

4.11.2015, a contar da data: 

- do óbito, quando requerida até trinta dias deste; 

- do requerimento, se requerido depois de trinta dias; 

- o beneficiário menor de 16 anos poderá requerer até 30 dias após completar 

essa idade, quando então retroagirá ao dia do óbito; 

- equiparam-se ao menor de 16 anos os incapazes de exercer pessoalmente 

os atos da vida civil na forma do art. 3.º do Código Civil, assim declarados 

judicialmente; 

- os inválidos capazes equiparam-se aos maiores de dezesseis anos de 

idade. 

c) para os óbitos ocorridos a partir de 5.11.2015: 

- do óbito, quando requerida até noventa dias depois deste (Lei n.º 

13.183/2015); do requerimento, quando requerida após noventa dias do óbito; 

- o beneficiário menor de 16 anos poderá requerer até noventa dias após 

completar essa idade, quando então retroagirá ao dia do óbito; 

d) da decisão judicial, no caso de morte presumida; e 

e) da data da ocorrência, no caso de catástrofe, acidente ou desastre.24 

Para tanto, o Decreto nº 5.545/2005, estabeleceu o prazo de 30 dias para que 

o dependente faça o requerimento  do benefício, podendo haver a retroação do 

pagamento desde a data do óbito, e juntamente com a Instrução Normativa 

INSS/PRES nº 40/2009, o menor de dezesseis anos também pode requerer , até 

trinta dias após completar essa idade. 

A cessação do benefício da pensão por morte ocorre nos termos do § 2º do 

art. 77 da Lei nº 8.213/9125, atualizada pela Lei nº 13.135/2015. Além dessas 

                                                           
24 CASTRO, Carlos Alberto Pereira de. Manual de Direio Previdenciário. Carlos Alberto 

Pereira de Castro, João Batista Lazzari. 16ª. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. 
25 “I - pela morte do pensionista;  
II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte 

e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência 
grave;    

III - para filho ou irmão inválido, pela cessação da invalidez; 
IV - para filho ou irmão que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, pelo 

afastamento 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 períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas “b” e “c”;            
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modificações, a Lei nº 13.135/2015 também trouxe a possibilidade da cessação do 

beneficio “pelo decurso do prazo de recebimento de pensão pelo cônjuge, 

companheiro ou companheira, para os óbitos ocorridos a partir de 01 de março de 

2015, de acordo com a expectativa de sobrevida do beneficiário no momento do 

óbito do instituidor segurado”. 

Sendo assim, o benefício da pensão por morte é cessado quando o último 

dependente deixar de estar nessa condição. 

 

4.5. Discussões sobre a PEC 287/2016 (Reforma Previdenciária) 

 

Atualmente, reformas na previdência social vêm sendo cada vez mais 

discutidas, pautadas por um possíveis deficits previdenciários e uma crise 

econômica financeira que foram colocados à mídia. Com isso, o governo entendeu 

que estava na hora de fazer mudanças no sistema previdenciário brasileiro e propôs 

a PEC 287/2016.26  

Buscando ajustar-se conforme suas necessidades, o governo teve que adotar 

medidas para alavancar a economia do país, de forma que, com isso houvesse a 

redução de gastos.  

Essa PEC, busca instituir novos critérios para as aposentadorias em geral, 

inclusive para os mais velhos. Com ela, pretende-se o fim da aposentadoria por 

tempo de contribuição, onde a idade mínima passa a ser regra geral para se 

aposentar. E ainda, objetiva-se a constitucionalilzação das pensões previstas na Lei 

nº 13.135/2015. 

Além disso, com as novas regras previstas pela PEC 287/2016, se extinguirá 

a aposentadoria para professores a atividades que gerem risco à saúde, bem como, 

                                                                                                                                                                                     
b) em 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado 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 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:           

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.” 
26 Disponível em: http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento/download/e5e77875-2509-

49bd-8c60-d7855c6c282b. 
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novas regras para as aposentadorias especiais serão intituídas. Por exemplo, a 

aposentadoria terá como regramento, a idade mínima de 65 anos e o tempo mínimo 

de contribuição de 25 anos.  

Referente à pensão por morte, esta poderá ser equivalente a uma cota 

familiar de 50%, acrescida de cotas individuais, pode ainda, ser diminuida a valor 

inferior ao salário mínimo. Com a promulgação da referida PEC, a pensão por morte 

não mais poderá ser cumulada com outra pensão por morte ou aposentadoria, pelo 

beneficiário cônjuge ou companheiro. 

Com parecer divulgado em 19 de abril de 2017, dado pelo relator Deputado 

Arthur Maia, outra proposta da PEC 287/2016 é a necessidade de mudança no 

sistema previdenciário, tendo em vista que a população idosa do país está cada vez 

maior, com isso estipulou idade mínima para a aposentadoria, sendo ela aprovada, 

os contribuintes deverão ter contribuído por no mínimo 25 anos.27 

Essas duas hipóteses estão sendo criticadas pela população, pois de certo 

modo, em nada elas contribuem para a melhor qualidade de vida de uma pessoa. 

Porque é totalmente errado que uma pessoa que precise trabalhar até os 65 anos de 

idade para poder pleitear aposentadoria, tendo em vista que na sociedade atual as 

pessoas trabalham nas mais diversas categorias e profissões e umas acabam sendo 

mais pesadas do que outras, o que faz com que a pessoa trabalhe em piores 

condições de vida, mesmo que somente para atingir a idade mínima necessária. 

O mesmo se fala em relação à contribuição mínima de 25 anos, pois aqueles 

que exercem atividades mais pesadas e mais precárias à saúde tendem a ficar 

prejudicados diante da inércia do sistema previdenciário em relação a concessão da 

aposentadoria ou do benefício. 

Não é difícil perceber que o sistema judiciário brasileiro precisa passar por 

uma reforma, mas que esta tenha a finalidade de contribuir e ajudar os mais 

necessitados, que trabalhem em condições mais precárias. A referida proposta, 

possui alguns pontos críticos, mas também, é um meio para que as pessoas passem 

a ter ciência do que vem sendo discutindo dentro do poder judiciário. 

  

                                                           
27 Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-

PREVIDENCIA/526486-PEC-DE-REFORMA-DA-PREVIDENCIA-RECEBE-130-EMENDAS-VALIDAS-
PARA-SEREM-ANALISADAS.html>. 
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CONCLUSÃO 

 

Com o presente trabalho, conclui-se que todos os trabalhadores e 

contribuintes da previdência social lutaram e passaram por vários momentos dificeis, 

até que hoje possuem direitos de aposentadorias e benefícios. Embasados por 

princípios que norteiam qualquer ordenamento jurídico, no direito previdenciário não 

é diferente, igualdade e solidariedade, são princípios básicos que também estão 

presentes quando se trata de aposentadorias e benefícios aos trabalhadores e 

beneficiários do Regime Geral da Previdência Social. 

Como visto, vários são os tipos de beneficiários do RGPS, sendo os 

segurados obrigatórios ou facultativos, dependentes, por filiação ou por inscrição, 

cada um possui direito aos benefícios oferecidos pelo RGPS, de acordo com  

categoria em que se enquadram e pela quantidade de tempo que contribuiram. E 

ainda, não ficam isentos de perder a qualidade de segurado, quando não fazem a 

devida manutenção para se manter nessa qualidade. 

Dentro dos benefícios oferecidos, temos a pensão por morte, que hoje, 

mostra-se atualizada e é permitida para conviventes em união estável, pois esta se 

equipara ao casamento, e é reconhecida como forma de entidade familiar. 

Não menos importante do que a pensão por morte para esposas ou esposos, 

a pensão por morte para conviventes é de suma importância e sinal de progresso 

dentro do direito previdenciário. Porque há casos em que os companheiros 

dependam economicamente um do outro, de modo que, ficar desamparado pelo 

Estado e pela Previdência Social geraria um enorme desconforto para a sociedade. 

Entretanto, somente dizer que está na condição de convivente em união 

estável, não é suficiente, devendo o companheiro comprovar que a convivência 

estava dentro dos requisitos necessários, ou seja, que a relação era pública, 

contínua e duradoura, objetivando a constituição de família. 

E ainda, em análise à PEC 287/2016, percebe-se que muitas são as 

mudanças propostas para mudanças na Previdência Social em relação as 

aposentadorias e benefícios previdenciários, nas mudanças estão sendo discutidas 

a idade mínima para pleitear benefícios, valor de benefícios, inclusive na pensão por 

morte, onde se discute que o companheiro e companheira não poderão cumular 

essa pensão com demais benefícios. Entretanto, a PEC 287/2016, não terminou de 
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ser discutida pela câmara, o que gera dúvida acerca de sua completa aprovação ou 

não.  

Por fim, conclui-se que apesar de toda a luta dos segurados e beneficários 

pelos seus direitos previdenciários, é possível que estes ainda sejam modificados. 
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