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Capítulo II 

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E 

INTERPRETATIVOS DA SEGURIDADE SOCIAL 

TÓPICO 3.5 (CAP. II) – ALTERADO 

3.5  Princípio da Irrepetibilidade dos Benefícios Previdenciários 

Edição 2018 (tópico ALTERADO no CAP. II a partir da p. 99 parágrafo 2º) 

(...) 

Cumpre destacar que no julgamento do REsp 1.401.560/MT (Rel. Ministro Sérgio 
Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministro Ari Pargendler, Primeira Seção, DJe 13/10/2015), subme-
tido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 692), o STJ definiu que a reforma da decisão 
que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os valores referentes aos benefícios 
previdenciários indevidamente recebidos, tendo sido firmada a seguinte tese: “a reforma da 
decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários 
indevidamente recebidos.”  

Importante destacar que o Tema 692 está sendo revisado pelo próprio STJ conforme 
decidido na Questão de Ordem (QO) no REsp. 1.734.698/SP (Rel. Min. Og Fernandes, 
Primeira Seção, julgado em 14.11.2018, DJe 03.12.2018), tendo havido a determinação de 
suspensão do processamento de todos os processos ainda sem trânsito em julgado, indi-
viduais ou coletivos, que versem acerca da questão submetida à revisão pertinente ao 
Tema n. 692/STJ e tramitem no território nacional, com a ressalva de incidentes, ques-
tões e tutelas, que sejam interpostas a título geral de provimentos de urgência nos processos 
objeto do sobrestamento (acórdão publicado no DJe de 3.12.2018, questão de ordem nos 
Recursos Especiais 1.734.627/SP, 1.734.641/SP, 1.734.647/SP, 1.734.656/SP, 1.734.685/SP 
e 1.734.698/SP). 

A proposta de revisão de entendimento tem como fundamentos principais a variedade 
de situações que ensejam dúvidas quanto à persistência da orientação firmada pela tese repe-
titiva relacionada ao Tema 692/STJ, bem como a jurisprudência do STF, estabelecida em 
sentido contrário, mesmo não tendo sido em controle concentrado de constitucionalidade 
nem com repercussão geral, tendo em vista que o STF no julgamento da Tese 799 fixou o 
entendimento de que a questão acerca da devolução de valores recebidos em face de conces-
são de antecipação de tutela posteriormente revogada tem natureza infraconstitucional e a ela 
atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral. 

Desta forma, conforme decidido pelo STJ na referida Questão de Ordem a tese repeti-
tiva alusiva ao Tema 692 merece ser revisitada para que, com um debate mais ampliado e 
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consequencialista da decisão, sejam enfrentados todos os pontos relevantes. Assim, a tese de 
que “a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os bene-
fícios previdenciários indevidamente recebidos” pode ser reafirmada, restringida no seu 
âmbito de alcance ou mesmo cancelada. 

(...) 

Em que pese reconhecermos que uma das características da tutela de urgência de na-
tureza antecipada, nos termos do art. 300, § 3º do CPC, seja a reversibilidade, entendemos 
que, na seara previdenciária, por se tratar de prestação envolvendo eminente caráter alimen-
tar e social, tal reversibilidade não tem o condão de se permitir a cobrança pretérita dos valo-
res recebidos, mas sim de cessar imediatamente o recebimento do benefício pelo segurado 
ou dependente, quando há a boa-fé. 

Desta forma defendemos que o Princípio da Irrepetibilidade deve ser aplicado sempre 
que o segurado esteja de boa-fé, não lhe sendo cabível a devolução dos valores recebidos, 
quer em face de revogação de tutela ou em razão de erro do INSS, em face do eminente 
caráter alimentar da prestação previdenciária. Assim, sustentamos que deve ser conferida 
Interpretação conforme a Constituição ao art. 115, § 1o da Lei 8.213/1991 a fim de que o 
desconto seja realizado apenas nos casos de comprovada má-fé do segurado ou dependente. 

(...) 

 

TÓPICO 3.5.1 (CAP. II) – INCLUÍDO 

3.5.1  Forma de Cobrança de Valores Indevidamente Recebidos a Título de Benefícios 

Previdenciários e Penhorabilidade do Bem de Família conforme a MP 871/2019 

Edição 2018 (tópico INCLUIDO no CAP. II a partir da p. 101) 

Conforme defendemos no tópico anterior, entendemos que a cobrança de valores 
indevidamente recebidos ao segurado deve ser realizado apenas nos casos de comprovada 
má-fé, dolo ou fraude, aplicando o Princípio da Irrepetibilidade nas situações em que o 
segurado está de boa-fé, ou seja, não foi o responsável nem deu causa à irregularidade no 
recebimento do benefício. 

Porém, o art. 115, § 1o da Lei 8.213/1991 expressamente permite que haja o descon-
to, em parcelas, no valor do benefício do segurado que recebeu além do devido, mesmo 
que esteja de boa-fé, apenas destacando que se comprovada a má-fé, dolo ou fraude o 
desconto poderá ser feito em uma única vez, conforme dispõe o § 2o do art. 154 do Decre-
to 3.048/1999. 

Nos casos de boa-fé, como em razão de erro do INSS no momento da fixação da 
RMI do benefício, caso o segurado continue recebendo o benefício, haverá o desconto de 
forma parcelada no percentual de no máximo 30% do valor do benefício, a ser descontado 
em número de meses necessários à liquidação do débito, nos termos do § 3o do art. 154 do 
Decreto 3.048/1999. 

Porém, caso haja o erro do INSS e o segurado não mais receba o benefício (como, 
por exemplo, no caso de cessação) dispõe o § 4o do art. 154 do Decreto 3.048/1999 que em 
se tratando de empregado haverá a requisição do INSS para que a empresa desconte da sua 
remuneração o valor da dívida e nos demais beneficiários caso o débito seja superior a 
cinco vezes o valor do benefício suspenso ou cessado, terá o prazo de sessenta dias, conta-
dos da notificação para realizar o pagamento, sob pena de inscrição em Dívida Ativa e se 
for inferior a cinco vezes o valor do benefício suspenso ou cessado, será concedido o prazo 
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de trinta dias, contados da notificação para a quitação, sob pena de inscrição em Dívida 
Ativa. 

Ocorre que o disposto no art. 154, § 4º, II, do Decreto n. 3.048/1999, que previa a 
possibilidade de inscrição em dívida ativa dos créditos decorrentes de pagamento indevido 
de benefício previdenciário foi considerado ilegal pelo STJ, em face da ausência de previ-
são legal, devendo o INSS ingressar com ação de cobrança. 

Nesse sentido, o decidido pelo STJ no julgamento do REsp. 1.350.804/PR (Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 28.06.2013), submetido ao rito dos 
recursos repetitivos (Tema 598), no qual foi firmado a seguinte tese: “à mingua de lei 
expressa, a inscrição em dívida ativa não é a forma de cobrança adequada para os valo-
res indevidamente recebidos a título de benefício previdenciário previstos no art. 115, II, 
da Lei 8.213/1991 que devem submeter-se a ação de cobrança por enriquecimento ilícito 
para apuração da responsabilidade civil.” 

Desta forma, com base nesse entendimento, a jurisprudência pacificada do STJ é no 
sentido de que os benefícios previdenciários indevidamente recebidos, qualificados como 
enriquecimento ilícito, não se enquadram no conceito de crédito tributário ou não tributá-
rio previsto no art. 39, § 2º, da Lei 4.320/64 e tampouco permitem sua inscrição em dívida 
ativa, tendo em vista que a Lei 8.213/1991 não previa expressamente a sua inscrição em 
dívida ativa, razão pela qual no referido Tema 598 declarou a ilegalidade do art. 154, § 4º, II, 
do Decreto 3.048/1999 que determinava a inscrição em dívida ativa de benefício previdenci-
ário pago indevidamente, em face de não encontrar amparo legal. 

Sustentava o STJ que nos termos do art. 115, § 1o, da Lei 8.213/1991, na hipótese 
de pagamento de benefício além do devido, os descontos devem ser feitos em parcelas, 
salvo no caso de má-fé que pode ser descontado de uma só vez e que nos casos de impos-
sibilidade do desconto (quando, por exemplo, o benefício tenha sido cessado), deve haver 
a interposição de ação de cobrança por enriquecimento ilícito para apuração da responsabi-
lidade civil. 

Porém, a Medida Provisória 780, de 19 de maio de 2017, convertida na Lei 
13.494/2017, suprindo a lacuna legal, expressamente incluiu o § 3o no art. 115 da Lei 
8.213/1991 a fim de estabelecer que serão inscritos em dívida ativa pela Procuradoria-
Geral Federal os créditos constituídos pelo INSS em razão de benefício previdenciário ou 
assistencial pago indevidamente ou além do devido, hipótese em que se aplica o disposto 
na Lei 6.830/80, para a execução judicial. 

Porém, em face da alteração legal, somente os créditos decorrentes de benefícios 
previdenciários ou assistenciais pagos indevidamente ou além do devido constituídos a 
partir da vigência da MP 780/2017, ou seja, desde 22.05.2017, é que podem ser cobrados 
por meio de ação de execução fiscal, conforme o procedimento da Lei no 6.830/80, razão 
pela qual os créditos constituídos antes de tal data continuam submetidos ao entendimento 
estabelecido no Tema 598 do STJ, isto é, devem ser cobrados por meio de ação ordinária 
de cobrança (processo de conhecimento), garantindo ampla defesa e contraditório, a fim de 
liquidar o seu valor, procedendo-se, após o trânsito em julgado, à fase de cumprimento de 
sentença e execução da dívida. Nesse sentido, é o entendimento do TRF4 (AG 5000449-
54.2019.4.04.0000, Turma Regional Suplementar do PR, Rel. Márcio Antônio Rocha, 
juntado aos autos em 14.01.2019). 

Destaque-se que, sobre a matéria, a MP 871/2019 alterou a redação do referido § 3o 
no art. 115 da Lei 8.213/1991 a fim de incluir, dentre as hipóteses de pagamento indevido de 
benefício previdenciário ou assistencial para fins de inscrição em dívida ativa o caso de “cessa-
ção do benefício pela revogação de decisão judicial”, passando, assim, a prever a inscrição em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6830.htm
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dívida ativa não somente de pagamento indevido oriundos de atos administrativos, como o erro 
do INSS na fixação da RMI, mas também os decorrentes de ato judicial. 

Porém, conforme destacamos no tópico anterior, o Tema 692 (que permitiu a cobrança 
dos valores recebidos por tutela posteriormente revogada) está sendo revisado pelo próprio STJ 
conforme decidido na Questão de Ordem (QO) no REsp. 1734698/SP (Rel. Min. Og Fer-
nandes, Primeira Seção, julgado em 14.11.2018, DJe 03.12.2018), tendo havido a determina-
ção de suspensão do processamento de todos os processos ainda sem trânsito em julgado, 
individuais ou coletivos, que versem acerca da questão submetida à revisão pertinente ao 
Tema n. 692/STJ e tramitem no território nacional, com a ressalva de incidentes, questões e 
tutelas, que sejam interpostas a título geral de provimentos de urgência nos processos objeto do 
sobrestamento (acórdão publicado no DJe de 3.12.2018, questão de ordem nos Recursos Espe-
ciais 1.734.627/SP, 1.734.641/SP, 1.734.647/SP, 1.734.656/SP, 1.734.685/SP e 1.734.698/SP). 

Desta forma, entendemos que a alteração trazida pela MP 871/2019 ao permitir a inscri-
ção em dívida ativa dos créditos decorrentes de cessação do benefício pela revogação de deci-
são judicial foi precipitada, na medida em que o STJ pode revisar a Tese 692 anteriormente 
estabelecida, situação que impediria a cobrança de tais valores, entendimento que defendemos 
com esteio na aplicação do Princípio da Irrepetibilidade dos Benefícios Previdenciários, em 
face da boa-fé do segurado, conforme analisamos no tópico anterior.  

De qualquer forma, em razão da presunção de constitucionalidade da MP 871/2019, que 
tem força de lei, importante destacar que mesmo que o INSS interponha ação de execução 
fiscal cobrando os créditos decorrentes de cessação do benefício pela revogação de decisão 
judicial o juiz deverá suspender a tramitação da ação, conforme determinado na Questão de 
Ordem (QO) no REsp. 1734698/SP (Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 
14.11.2018, DJe 03.12.2018). 

A respeito do tema a MP 871/2019 trouxe outras inovações na medida em que incluiu o 
§ 4o ao art. 115 da Lei 8.213/1991 prevendo que a inscrição em dívida ativa poderá ser feita 
não somente em face do segurado ou dependente que recebeu o benefício indevidamente, mas 
também contra terceiro beneficiado que sabia ou deveria saber da origem do benefício pago 
indevidamente em razão de fraude, dolo ou coação, desde que devidamente identificado em 
procedimento administrativo de responsabilização. 

Conforme sustentamos, nos casos de dolo ou fraude, quando o segurado está de má-fé 
não se aplica o Princípio da Irrepetibilidade, razão pela qual entendemos ser cabível a co-
brança inclusive contra terceiro que participou do conluio e se benefíciou do recebimento 
fraudulento do benefício, como, por exemplo, no caso de quadrilha que atua para fraudar a 
Previdência Social. 

Cumpre apenas destacar que nesse procedimento administrativo, o qual será discipli-
nado em regulamento, nos termos do disposto na Lei 9.784/1999 e no art. 27 do Decreto-Lei 
4.657/42, deve ser garantida a ampla defesa e o contraditório e ser comprovada os seguintes 
requisitos: 1) a participação fraudulenta do terceiro; 2) ter se beneficiado do recebimento 
indevido do benefício; 3) ciência ou inequívoca consciência a respeito da origem ilícita do 
benefício.  

A MP 871/2019 utiliza o termo genérico “deveria saber”, contudo, a fim de evitar ins-
crições indevidas, entendemos que eventual responsabilização mediante a fundamentação de 
que o terceiro “deveria saber” da origem ilícita do benefício deve ser realizada com base em 
provas substanciais que atestem a sua inequívoca consciência a respeito da fraude realizada 
contra o INSS.  

No referido procedimento administrativo, além da identificação do terceiro, deve tam-
bém ser buscado aferir o montante em que constituiu o seu benefício, caso em que a haverá 
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duas inscrições separadas, uma para o segurado/dependente e outra para o terceiro, referente ao 
valor que cada um auferiu com o ato fraudulento.  

Porém, na impossibilidade de se constatar o valor individualizado de que cada um aufe-
riu, é possível a inscrição em conjunto, situação em que haverá solidariedade, ficando cada um 
responsável pelo pagamento de toda a dívida, criando, assim, uma hipótese de solidariedade 
legal entre o segurado/dependente e o terceiro que atuaram com o escopo de fraudar o INSS. 

Destaque-se que é sempre admitida a possibilidade do terceiro propor ação judicial para 
rever o ato administrativo e eximir-se da sua responsabilidade. 

A MP 871/2019 incluiu o § 6o ao art. 115 da Lei 8.213/1991 a fim de dispor que a alie-
nação ou a oneração de bens ou rendas, ou o início de um desses processos, por beneficiário ou 
responsabilizado inscrito em dívida ativa, nas hipóteses previstas nos § 3º e § 4º, será presumi-
da fraudulenta e caberá ao regulamento disciplinar a forma de atribuir publicidade aos débitos 
dessa natureza.  

A MP 871/2019 também alterou a Lei 8.009/1990 incluindo o inciso VIII ao seu art. 3o 
a fim de prever nova exceção à impenhorabilidade do bem de família nos casos em que houver 
a cobrança de crédito constituído pela Procuradoria-Geral Federal em decorrência de benefício 
previdenciário ou assistencial recebido indevidamente por dolo, fraude ou coação, inclusive 
por terceiro que sabia ou deveria saber da origem ilícita dos recursos. 

No tocante ao aspecto material entendemos que a norma está em consonância com o es-
copo de combate às fraudes realizadas contra a Previdência Social, cuja higidez econômica e 
atuarial é interesse público essencial ao pagamento dos benefícios e manutenção do sistema 
previdenciário, destacando que a possibilidade de penhorabilidade do bem de família somente 
seria possível nos casos em que a inscrição em dívida ativa decorrer de recebimento indevido 
de benefício previdenciário ou assistencial decorrente de dolo, fraude ou coação, estando, as-
sim, afastada a possibilidade de penhorar o bem de família do segurado quando a inscrição em 
dívida ativa decorrer de recebimento indevido nos casos de boa-fé, como, por exemplo, nas 
hipóteses de erro do INSS ou revogação da tutela antecipada. 

Porém, no tocante ao aspecto formal, entendemos que há flagrante inconstitucionalidade 
da norma em face da violação ao art. 62, § 1o, “b” da CF/88, tendo em vista que os casos de 
impenhorabilidade nas execuções por quantia certa são regulados no art. 833 do CPC e, por se 
tratarem de matéria relativa ao direito processual civil, não podem ser reguladas por medida 
provisória. 

Desta forma, em face dessa inconstitucionalidade formal, entendemos que deve ha-
ver lei ordinária regulando o assunto a fim de realizar a alteração da Lei 8.009/1990. 
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Capítulo III 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO: TEORIA GERAL 

TÓPICO 2.4.4 (CAP. III) – INCLUIDO 

2.4.4  MP 871/2019 e o Cadastro dos Segurados Especiais  

Edição 2018 (tópico INCLUÍDO no CAP. III a partir da p. 128) 

A redação original do art. 38 da Lei 8.213/1991 previa que é atribuição da Previdência 
Social manter cadastro dos segurados com todos os informes necessários para o cálculo da 
renda mensal dos benefícios, cuja redação atual foi estabelecida pela LC 150/2015, com conte-
údo idêntico, apenas sem a referência ao art. 36 da Lei 8.213/1991. 

O referido cadastro refere-se ao CNIS (Cadastro Nacional de Informações do Segurado) 
que retrata toda a vida contributiva do segurado, notadamente os seus vínculos empregatícios, 
remunerações, bem como salários de contribuições, os quais são utilizados pelo INSS para o 
cálculo do salário de benefício, comprovação de filiação no RGPS, tempo de contribuição e 
relação de emprego, nos termos do art. 29-A da Lei 8.213/1991.  

Ocorre que a maioria das informações constantes no CNIS, por se referirem a remune-
rações e vínculos empregatícios, retratam o histórico contributivo dos segurados obrigatórios 
urbanos e dos facultativos, possuindo poucas informações em relação aos segurados especiais, 
em face da sua peculiar forma contributiva, que não exige a realização de contribuições contí-
nuas e mensais, mas sim apenas no momento da comercialização da produção, conforme des-
tacamos no tópico 2.4 (CAP. III). 

A Lei 11.718/2008, visando obter maiores informações sobre o segurado especial a fim 
de utilizá-las no momento do requerimento do benefício, incluiu o art. 38-A na Lei 8.213/1991 
dispondo que o Ministério da Previdência Social desenvolverá programa de cadastramento dos 
segurados especiais, podendo para tanto firmar convênio com órgãos federais, estaduais ou do 
Distrito Federal e dos municípios, bem como com entidades de classe, em especial as respecti-
vas confederações ou federações. 

O referido cadastro, nos termos dos §§4º e 5º do art. 17 da Lei 8.213/1991, almeja que a 
inscrição do segurado especial seja feita de forma a vinculá-lo ao seu respectivo grupo familiar 
e conterá, além das informações pessoais, a identificação da propriedade em que desenvolve a 
atividade e a que título, se nela reside ou o município onde reside e, quando for o caso, a identi-
ficação e inscrição da pessoa responsável pelo grupo familiar. Ademais o segurado especial 
integrante de grupo familiar que não seja proprietário ou dono do imóvel rural em que desen-
volve sua atividade deverá informar, no ato da inscrição, conforme o caso, o nome do parceiro 
ou meeiro outorgante, arrendador, comodante ou assemelhado. 
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Posteriormente, a Lei 13.134/2015 buscou também fortalecer tal cadastro, incluindo o 
§3º ao art. 38-A da Lei 8.213/1991 estabelecendo que o INSS, no ato de habilitação ou de 
concessão de benefício, deverá verificar a condição de segurado especial e, se for o caso, o 
pagamento da contribuição previdenciária, nos termos da Lei 8.212/1991, considerando, dentre 
outros, o que consta do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). A referida lei tam-
bém incluiu o art. 38-B na Lei 8.213/1991 dispondo que o INSS utilizará as informações cons-
tantes do referido cadastro para fins de comprovação do exercício da atividade e da condição 
do segurado especial e do respectivo grupo familiar. 

Ocorre que tanto a Lei 11.718/2008 quanto a 13.134/2015 não conseguiram atingir o 
seu objetivo que era realizar uma acompanhamento do histórico laboral do segurado especial, a 
fim de reunir elementos de prova aptos a serem utilizados no momento da concessão do bene-
fício, visando assim, substituir a prática de que os documentos utilizados para a comprovação 
do trabalho rural somente eram apresentados quando do requerimento do benefício, situação 
que não é a mais apropriada pois além de, em regra, não conter a prova do recolhimento das 
contribuições, devidas no momento da comercialização da produção, ainda possibilitava a 
ocorrência de fraudes. 

A ausência de efetividade do cadastro de segurados especiais decorreu, em nosso enten-
dimento, ao fato de que a própria legislação acabava por incentivar a referida prática inapropri-
ada de que os documentos para a sua configuração fossem apresentados apenas no momento 
do requerimento do benefício, tendo em vista que a Lei 11.718/2008 incluiu o § 1º no art. 38-A 
na Lei 8.213/1991 prevendo que o referido cadastro deveria ser mantido e atualizado anual-
mente, porém as informações nele contidas não dispensariam a apresentação dos documentos 
previstos no art. 106 da Lei 8.213/1991 pelo segurado especial. Embora, posteriormente, a Lei 
13.134/2015 tenha alterado a redação do referido dispositivo, acabou por manter a mesma 
exigência de apresentação da referida documentação, pois incluiu o parágrafo único no art. 38-
B da Lei 8.213/1991 dispondo que havendo divergências de informações, para fins de reconhe-
cimento de direito com vistas à concessão de benefício, o INSS poderá exigir a apresentação 
dos documentos previstos no art. 106 desta Lei.  

Verifica-se que tais dispositivos, ao conferirem preponderância à documentação apre-
sentada pelo segurado especial no momento do requerimento administrativo do benefício, 
aliado ao fato de ser um cadastro facultativo, acabou por retirar a efetividade na sua manuten-
ção e atualização. 

A MP 871/2019, detectando tal equívoco da legislação então vigente, trouxe algumas 
alterações no cadastro dos segurados especiais, tornando obrigatória a sua atualização anual 
pelo segurado especial, que deve ser realizada até 30 de junho do ano subsequente, nos termos 
do § 4º do art. 38-A da Lei 8.213/1991. 

Considerando que a Previdência Social está, atualmente, vinculada ao Ministério da 
Economia, a MP 871/2019 conferiu nova redação ao caput do art. 38-A da Lei 8.213/1991 
determinando que o referido ministério manterá o cadastro dos segurados especiais no CNIS, 
para fins de sua inscrição e completa identificação, inclusive dos membros do grupo familiar, 
podendo firmar acordo de cooperação com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento e com outros órgãos da administração pública federal, estadual, distrital e municipal 
para a manutenção e a gestão do sistema de cadastro.  

A fim de garantir que os segurados especiais efetivamente atualizem o referido cadastro, 
dentro do prazo estabelecido, isto é, até 30 de junho do ano subsequente à realização do trabalho 
rural, a MP 871/2019 incluiu o § 5º no art. 38-B da Lei 8.213/1991 a fim de estabelecer que, não 
observado o referido prazo, o segurado especial só poderá computar o período de trabalho rural 
se efetuado em época própria o recolhimento na forma prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991, ou 
seja, quando realizar a contribuição no momento da comercialização da produção. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm#art25
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Ademais, a MP 871/2019 incluiu o §6º no art. 38-B da Lei 8.213/1991 estabelecendo 
que é vedada a atualização do cadastro de segurado especial após o prazo de cinco anos, conta-
dos da data estabelecida no supracitado § 4º, ou seja, de 30 de junho do ano subsequente ao 
exercício da atividade rural. 

Diversamente das legislações anteriores (Leis 11.718/2008 e 13.134/2015) que, con-
forme destacamos, conferiam preponderância aos documentos apresentados pelo segurado 
especial no momento do requerimento do benefício, a MP 871/2019 ressalta a prevalência das 
informações constantes no cadastro, ao incluir, no § 1º do art. 38-B da Lei 8.213/1991, a regra 
de que a partir de 1º de janeiro de 2020 a comprovação da condição e do exercício da atividade 
rural do segurado especial ocorrerá exclusivamente pelas informações constantes do referido 
cadastro. 

Tendo em vista que a MP 871/2019 tem efeitos imediatos, que ocorreram a partir da sua 
vigência em 18.01.2019, incluiu o § 2º no art. 38-B da Lei 8.213/1991, dispondo que para o 
período anterior a 1º de janeiro de 2020, o segurado especial comprovará o tempo de exercício 
da atividade rural por meio de autodeclaração ratificada por entidades públicas credenciadas, 
nos termos do disposto no art. 13 da Lei 12.188/2010 (que instituiu o Programa Nacional de 
Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e Reforma Agrária – PRONA-
TER), e por outros órgãos públicos, na forma prevista no Regulamento. 

 Conferindo também importância (mas não mais preponderância) aos documentos apre-
sentados pelo segurado no momento do requerimento do benefício, a MP 871/2019 incluiu 
o § 3º ao art. 38-B da Lei 8.213/1991 dispondo que na hipótese de haver divergência de infor-
mações, para fins de reconhecimento de direito com vistas à concessão de benefício, o INSS 
poderá exigir a apresentação dos documentos referidos no art. 106 da Lei 8.213/1991, o qual 
teve, inclusive, a redação alterada pela referida MP para destacar que o referido artigo será 
utilizado de forma complementar ao cadastro dos segurados especiais. 

Assim, sistematizando as alterações trazidas pela MP 871/2019, temos as seguintes 
formas de comprovação da atividade rural: 

1) exercício de atividade rural até 31.12.2019: comprovação realizada por meio de 
autodeclaração realizada pelo segurado especial ratificada por entidades públicas cre-
denciadas no Pronater, nos termos do disposto no art. 13 da Lei 12.188/2010, e por ou-
tros órgãos públicos, na forma prevista no Regulamento. 

2) exercício de atividade rural a partir de 01.01.2020: comprovação feita exclusiva-
mente por meio das informações constantes no Cadastro de Segurados Especiais do 
CNIS, as quais deverão ser atualizadas anualmente pelo segurado especial até 30 de ju-
nho do ano posterior do exercício da atividade rural, cujos registros podem ser comple-
mentados pelos documentos apresentados nos termos do art. 106 da Lei 8.213/1991. 

A efetividade do cadastro dos segurados especiais, buscada pela MP 871/2019, é impor-
tante para a coleta periódica das informações do segurado especial, por meio da sua constante 
atualização, comprovando a manutenção da sua qualidade de segurado especial. 

Ora, tendo em vista que a legislação previdenciária exige que o segurado especial, ao 
requerer o benefício previdenciário, comprove o exercício da atividade rural durante o período 
da carência, conforme destacamos no tópico 7.4 (CAP. III), é plausível que, assim como é 
realizado com os trabalhadores urbanos, também sejam utilizados as informações do CNIS 
para a concessão dos benefícios aos segurados especiais. 

O problema, conforme já destacado, é a ausência de alimentação do CNIS com infor-
mações que comprovem a qualidade do segurado especial, o que somente ocorre, na prática 
previdenciária, no momento do requerimento do benefício com a apresentação pelo segurado 
especial dos documentos constantes no rol exemplificativo do art. 106 da Lei 8.213/1991, cuja 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12188.htm#art13
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12188.htm#art13
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situação, como destacamos, pode ser atribuído às legislações anteriores que acabaram por es-
timular tal conduta. 

O objetivo então da MP 871/2019 ao conferir a obrigatoriedade de que haja a atualiza-
ção anual do referido cadastro pelo segurado especial é justamente poder verificar a manuten-
ção da sua qualidade, notadamente nos casos em que, em razão da informalidade, não há reco-
lhimento de contribuições registrado no CNIS. Ademais, a MP 871/2019 busca também, com 
tal atualização anual do cadastro, dificultar a ocorrência das constantes fraudes que existem nos 
benefícios rurais. 

Porém, em que pese a positiva finalidade da alteração legal trazida pela MP 871/2019, 
será importante verificar como será regulamentada esta atualização anual dos segurados espe-
ciais, a ser feita pelo INSS. Isto porque, conforme já pacificado na jurisprudência, não há a 
necessidade que o segurado especial apresente um documento novo a cada ano de trabalho 
rural, conforme analisamos no tópico 18.9.2 (CAP. IV), motivo pelo qual entendemos que é 
possível, para fins de atualização do cadastro, que haja o protocolo do mesmo documento apre-
sentado em ano anterior, como, por exemplo, o contrato de parceria agrícola, desde que corro-
borado por prova testemunhal colhida pelo INSS mediante justificação administrativa de que o 
exercício do trabalho rural continua sendo realizado pelo grupo familiar. 

As consequências da não atualização do cadastro na data legal estipulada (30 de junho 
do ano subsequente ao exercício da atividade rural) previstas nos §§ 5º e 6º do art. 38-A da Lei 
8.213/1991, necessitam de um ampla campanha por parte das agências do INSS para fins de 
plena informação e esclarecimento dos direitos e obrigações dos segurados especiais, conside-
rando que se tratam, em regra, de pessoas humildes e com baixa escolarização. 

Entendemos, também, que o regulamento deve trazer algumas exceções à aplicação do 
§ 5º do art. 38-A da Lei 8.213/1991 posto que não pode desprezar a realidade fática enfrentada 
pelo segurado especial, necessário para preservação dos seus direitos, como, por exemplo, nos 
casos em que não tenha observado o prazo para realizar a atualização do cadastro, mas no ano 
seguinte tenha perdido a safra, em razão de uma praga na lavoura ou de péssimas condições 
climáticas, o que impossibilita de realizar a contribuição exigida pelo referido artigo, na medi-
da que sequer houve produção agrícola para ser comercializada, situação em que, uma vez 
comprovada, deveria lhe ser garantida a possibilidade de atualizar o seu cadastro sem a exigên-
cia do recolhimento. 

Ademais, a amplitude da regra prevista no § 6º do art. 38-A da Lei 8.213/1991 necessita 
ser melhor delimitada, posto que ao impedir a atualização do cadastro pelo segurado especial 
após o decurso do prazo de 5 anos gera o entendimento de que caso haja, após tal período, a 
contribuição sobre a comercialização da produção, deverá ser inscrito novamente no CNIS 
mediante um novo cadastro, sem, contudo, esclarecer de que forma serão utilizadas as infor-
mações (e eventuais atualizações) constantes no primeiro cadastro, cujas atualizações passaram 
a ser vedadas. 

Isso porque, em se tratando, por exemplo, de segurado especial que, além da contribui-
ção sobre a comercialização da produção, também sempre contribuiu, facultativamente, com 
alíquota de 20% sobre o salário de contribuição, mesmo que permaneça por mais de 5 anos 
sem contribuir, nem, consequentemente, atualizar o seu cadastro, não poderão ser desconside-
radas, no momento do requerimento do seu benefício, as contribuições facultativas realizadas 
no primeiro cadastro, cujas atualizações passaram a ser vedadas.  

Sem contar que mesmo em se tratando de segurado especial que não contribua facultati-
vamente, mas somente sobre a comercialização da produção, mesmo que fique mais de 5 anos 
sem atualizar o cadastro e, inclusive, torne-se empregado urbano, poderá requerer aposentadoria 
por idade híbrida, sobre a qual comentamos no tópico 21 (CAP. IV), devendo, assim, ser reco-
nhecido o tempo rural registrado no primeiro cadastro cujas atualizações foram vedadas. 
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Desta forma, defendemos que a implantação da obrigatoriedade da atualização anual do 
cadastro dos segurados especiais pela MP 871/2019 não pode ser realizada administrativamen-
te pelo INSS de forma a violar os direitos que lhe são assegurados, notadamente em relação à 
forma de comprovação da sua atividade rural, bem como à utilização das informações constan-
tes no cadastro cuja atualização está vedada, sob pena de acabar por reduzir a proteção social 
que lhes é garantida pelo inciso II, § 7º, art. 201 da CF/88. 

 

TÓPICO 4.6 (CAP. III) – ALTERADO 

4.6 Companheiro(a), Inclusive o Homossexual  

Edição 2018 (tópico ALTERADO no CAP. II a partir da p. 138, parágrafo 2º) 

(...) 

A união estável, nos termos do art. 226, § 3º da CF/88 c/c art. 1.723 do Código Ci-
vil, caracteriza-se pela convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o 
objetivo de constituição de família. Assim a configuração da união estável para fins previ-
denciários não demanda prazo mínimo de duração, bastando que se comprove o relacio-
namento público com a finalidade de constituição de família, devendo a lei facilitar a sua 
conversão em casamento. 

(...) 

Assim, para a comprovação da união estável, conforme decidido pelo STJ no REsp. 
778.384/GO (Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 18.09.2006) e REsp. 
783.697/GO (Rel. Min. Nilson Naves, Sexta Turma, DJ 09.10.2006) por se tratar de uma situ-
ação fática, não se exigia, até a publicação da MP 871/2019, início de prova material para 
sua comprovação, podendo ser feita por prova exclusivamente testemunhal, desde que 
idônea, tendo em vista que não cabe ao julgador restringir o meio de prova para a comprova-
ção de determinado fato quando a legislação assim não o fez. Nesse sentido, inclusive, é a 
Súmula n. 63 da TNU: “A comprovação da união estável para efeito de concessão de pensão 
por morte prescinde de início de prova material.” 

Cumpre destacar que a Lei 8.213/1991 exigia, antes da vigência da MP 871/2019, o iní-
cio de prova material contemporânea apenas para a comprovação de tempo de serviço urbano e 
rural, nos termos do art. 55, § 3º, mas não para o reconhecimento da união estável e da depen-
dência econômica. Desta forma, antes da vigência da MP 871/2019, entendemos ser ilegal 
o § 3o do art. 22 do Decreto 3.048/1999 e o art. 135 da IN 77/2015 do INSS que exigem a 
apresentação de, no mínimo, 03 (três) documentos, para fins de comprovação da união 
estável e da dependência econômica, por falta de amparo legal. 

Porém, a MP 871/2019 incluiu o § 5o ao art. 16 da Lei 8.213/1991 estabelecendo que a 
prova de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material con-
temporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrên-
cia de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento. 

Destacamos no tópico 5.4 (CAP. III) que a dependência econômica em relação à com-
panheira, por ser da Classe I, é presumida, inclusive de forma absoluta, ou seja, não admite 
prova em sentido contrário, razão pela qual a MP 871/2019 não alterou essa regra, mas sim a 
forma de comprovar a união estável.  

Desta forma, o § 5o do art. 16 da Lei 8.213/1991, inserido pela MP 871/2019, ao se 
referir à forma de comprovação da dependência econômica possui aplicação aos depen-
dentes que estão nas Classes II (pais do segurado) e III (irmãos do segurado), bem como à 
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ex-cônjuge ou ex-companheira e o enteado e menor tutelado ou sob guarda, os quais ne-
cessitam comprovar a dependência econômica, mas não aqueles que estão na Classe I, 
pois, frise-se, tem dependência econômica presumida. 

Verifica-se, assim, que a referida MP igualou a forma de comprovação da união está-
vel à do tempo de serviço urbano ou rural, previsto nos termos do art. 55, § 3º da Lei 
8.213/1991, sob o fundamento de redução de fraudes na concessão da pensão por morte, 
excluindo, assim, a possibilidade de comprovação da união estável com base em prova ex-
clusivamente testemunhal, salvo em se tratando de força maior ou caso fortuito. 

Alguns esclarecimentos precisam ser feitos sobre o tema. Primeiro, entendemos que 
a novel legislação impõe a alteração do § 3o do art. 22 do Decreto 3.048/1999 e do art. 135 
da IN 77/2015 do INSS, tendo em vista que referidos dispositivos exigem três documentos 
para a configuração da união estável, o que continua sem haver previsão legal. Isto porque o 
que a MP 871/2019 passa a exigir é que haja início de prova documental contemporânea, 
isto é, trata-se de exigência de prova indiciária, razão pela qual não estabelece um número 
determinado, podendo ser juntado aos autos apenas um documento que poderá ser corrobo-
rado por prova testemunhal idônea, motivo pelo qual a exigência administrativa de exatos 
três documentos continua sem previsão legal. 

Segundo, o documento juntado precisa ser contemporâneo aos fatos a serem prova-
dos, ou seja, entendemos que pode ser anterior à data do óbito, pois tratando-se de prova 
indiciária, que é aquela circunstancial que pode ser complementada por prova testemunhal, 
não precisa ser robusta nem tampouco inequívoca, razão pela qual sustentamos que o 
termo “contemporâneo” pode referir-se à qualquer momento de duração da união 
estável e não necessariamente na data do óbito. Porém, caso o documento seja anterior 
à data do óbito deve ser produzida prova testemunhal idônea para comprovar que a 
união estável manteve-se até a data do óbito.  

Isto porque exigir que o documento seja contemporâneo à data do óbito além de vio-
lar o próprio conceito de prova indiciária (que representa elementos circunstanciais e não a 
prova inequívoca), acaba por fazer com que a união estável seja comprovada por apenas um 
documento, qual seja, a certidão de óbito, na qual conste no campo “observações” que o 
falecido deixou companheira, o que não encontra amparo legal. Além disso, essa declaração 
para fins de certidão de óbito é feita unilateralmente por qualquer familiar que pode não 
saber da união estável do falecido ou pode, inclusive, mesmo sabendo, omitir tal informação 
na referida certidão. 

Considerando que a união estável é um ato informal (pois não é em regra feito por 
documento oficial), é preciso destacar que esse início de prova documental é amplo e jamais 
taxativo, devendo se admitir qualquer tipo de prova material apta à sua comprovação, tais 
como, por meio de fotos, e-mails, mensagens de telefone, cadastro em quaisquer estabeleci-
mento comercial ou não comercial em que conste a qualificação como companheira(o), en-
dereço comum, conta corrente conjunta, certidão de nascimento de filho comum e quaisquer 
outros aptos à comprovação do relacionamento público, estável, com intenção de constitui-
ção de família e que perdurou até o óbito do segurado. 

Cumpre destacar que além da configuração da união estável, a produção probatória 
realizada pelo dependente companheira(o) deve também comprovar o seu prazo de duração, 
o qual se for a partir de 2 anos, o prazo de recebimento do benefício de pensão por morte 
variará de acordo com a sua idade na data do óbito, porém se for inferior a 2 anos receberá o 
benefício por 4 meses, conforme analisamos no tópico 10.8 (CAP. IV) para o qual remete-
mos o leitor. 
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Terceiro, entendemos que o dispositivo não viola o Princípio da Persuasão Racional 
ou Convencimento Motivado do magistrado, previsto no art. 371 do CPC, pois além de ha-
ver dispositivo semelhante na legislação previdenciária em relação à comprovação do tempo 
de serviço urbano e rural (art. 55, § 3o da Lei 8.213/1991), bem como exceção na própria 
legislação processual civil (arts. 392 e 406 do CPC), a apontar que o princípio não é absolu-
to, o fato social relacionado ao elevado índice de fraudes no benefício de pensão por morte e 
auxílio-reclusão mediante a criação de “dependentes fantasmas” impõe uma maior exigência 
de provas, a fim de se preservar o interesse público consistente na higidez econômico-
atuarial do sistema previdenciário.  

Ademais, não se está retirando a liberdade do magistrado de apreciação racional da pro-
va, posto que não se está taxando uma prova específica por meio da qual deve ser comprovada 
a união estável, mas sim estabelecendo que deve ser feita por meio de quaisquer documentos, 
de forma indiciária, ao menos um, o qual pode ser corroborado por prova testemunhal, que será 
analisada motivadamente pelo magistrado para formação do seu convencimento. 

Assim, não se trata, por exemplo, da situação prevista no § 2o do art. 15 da Lei 
8.213/1991 que de forma taxativa estabeleceu o registro no órgão do Ministério do Trabalho 
e da Previdência Social (SINE) como a única prova da situação de desemprego do segurado 
para fins de prorrogação por 12 meses do seu período de graça, o que foi considerado ofen-
sivo ao Princípio da Persuasão Racional na medida em que retirou a possibilidade do magis-
trado entender configurado tal fato por meio de outras provas, inclusive a testemunhal, con-
forme decidido pelo STJ no AgRg no REsp. 1.003.348/GO (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia 
Filho, Quinta Turma, DJe 18.10.2010), o qual analisamos no tópico 6.6 (CAP. III). 

Diferentemente, a norma prevista no § 5o do art. 16 da Lei 8.213/1991 não estabelece 
que a comprovação da união estável seja realizada por meio de uma prova material específi-
ca, mas sim que deve haver indício comprovado por prova documental, ao menos uma, de 
caráter exemplificativo e não taxativo, que pode ser corroborada por prova testemunhal idô-
nea, mantendo, assim, a análise motivada do magistrado na sua valoração para fins de formar 
o seu convencimento. 

Por fim, sobre o tema, cumpre destacar que, em face da aplicação do Princípio Tem-
pus Regit Actum, sobre o qual analisamos no tópico 3.1 (CAP. II), a presente regra trazida 
pela MP 871/2019 apenas aplica-se aos pedidos de pensão por morte e auxílio-reclusão para 
óbitos ocorridos a partir de 18.01.2019 (data da sua vigência), razão pela qual antes de tal 
data permanece o entendimento então vigente no STJ e na TNU da possibilidade de compro-
vação da união estável por meio de prova exclusivamente testemunhal. 

 

TÓPICO 4.7 (CAP. III) – ALTERADO 

4.7  Ex-Cônjuge ou Ex-Companheiro(a) 

Edição 2018 (tópico ALTERADO no CAP. III a partir da p. 139, parágrafo 7º) 

(...) 

Importante destacar que, antes da vigência da MP 871/2019, assim como ocorre com a 
comprovação da união estável, a prova da dependência econômica, por também ser uma situa-
ção fática, pode ser feita por prova exclusivamente testemunhal, desde que idônea, não sendo 
necessária a prova documental, na medida em que a lei não restringiu a forma de sua compro-
vação, podendo, assim, ser feita por qualquer meio de prova admitido pelo Direito. Nesse sen-
tido, o decidido pelo STJ no AREsp. 891.154/MG (Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Tur-
ma, julgado em 14.02.2017, DJe 23.02.2017.) 



Leonardo Cacau Santos La Bradbury 16 

A Lei 8.213/1991 exige, antes da vigência da MP 871/2019, o início de prova mate-
rial contemporânea apenas para a comprovação de tempo de serviço urbano e rural, nos 
termos do art. 55, §3 º, mas não para o reconhecimento da dependência econômica. Desta 
forma, antes da vigência da MP 871/2019, entendemos ser ilegal o § 3o do art. 22 do 
Decreto 3.048/1999 e o art. 135 da IN 77/2015 do INSS que exige a apresentação de, 
no mínimo, 03 (três) documentos, para fins de comprovação da dependência econô-
mica, por falta de amparo legal. 

A respeito da alteração da forma de comprovação da dependência econômica realizada 
pela MP 871/2019 remetemos o leitor ao tópico 5.4 (CAP. III) no qual abordamos o tema. 

(...) 

 

TÓPICO 4.12 (CAP. III) – ALTERADO 

4.12  Filhos Equiparados  

Edição 2018 (tópico ALTERADO no CAP. III a partir da p. 155, depois do parágrafo 5º) 

(...) 

Desta forma o menor tutelado e enteado do segurado falecido é equiparado ao filho in-
gressando na Classe I, apenas com a ressalva de ser necessária a efetiva comprovação da de-
pendência econômica, não se lhe aplicando a presunção prevista no art. 16, §4º da lei 8.213/91. 

A respeito da alteração da forma de comprovação da dependência econômica realizada 
pela MP 871/2019 remetemos o leitor ao tópico 5.4 (CAP. III) no qual abordamos o tema. 

 

TÓPICO 4.13 (CAP. III) – ALTERADO 

4.13 Menor sob Guarda 

Edição 2018 (tópico ALTERADO no CAP. III a partir da p. 156, depois do parágrafo 7º) 

(...) 

Desta forma, o menor sob guarda pode ser reconhecido como dependente previdenciá-
rio do segurado guardião, uma vez comprovada a efetiva dependência econômica na data do 
seu óbito, ainda que não conste expressamente no art. 16 da Lei nº 8.213/91. 

A respeito da alteração da forma de comprovação da dependência econômica realizada 
pela MP 871/2019 remetemos o leitor ao tópico 5.4 (CAP. III) no qual abordamos o tema. 

 

TOPICO 5.4 (CAP. III) – ALTERADO 

5.4  Regra da Presunção da Dependência Econômica para a Classe I e da Efetiva Com-

provação para as Classes II e III 

Edição 2018 (tópico ALTERADO no CAP. II a partir da p. 160, parágrafo 1º) 

(...) 

Antes da vigência da MP 871/2019, entendemos ser flagrantemente ilegal a exigência 
de no mínimo três documentos para a comprovação da dependência econômica, pois se trata de 
uma situação fática, e a Lei 8.213/1991 em momento nenhum exigiu que sua comprovação 
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ocorresse por prova material, não podendo o Decreto 3.048/1999 e a IN 77/2015, que são atos 
infralegais, estabelecerem critérios não previstos na Lei 8.213/1991, em clara ofensa ao Princí-
pio da Legalidade.  

Destaque-se que a Lei 8.213/1991, antes da vigência da MP 871/2019, exige, em seu 
art. 55, §3º, a comprovação por inicio de prova material contemporânea para o reconhecimento 
de tempo de serviço urbano ou rural, nos termos do art. 55, § 3º, sendo vedada, em regra, a 
utilização de prova exclusivamente testemunhal para tal fim, não podendo, contudo, os atos 
infralegais previdenciários estenderem tal exigência também para a comprovação da depen-
dência econômica, quando a lei regulamentadora não dispõe desta forma.  

(...) 

Porém, a MP 871/2019 incluiu o § 5o ao art. 16 da Lei 8.213/1991 estabelecendo que a 
prova de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material con-
temporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrên-
cia de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento. 

Conforme destacamos, a dependência econômica em relação à companheira, por ser da 
Classe I, é presumida, inclusive de forma absoluta, ou seja, não admite prova em sentido con-
trário, razão pela qual a MP 871/2019 não alterou essa regra, mas sim a forma de comprovar a 
dependência econômica. 

Desta forma, o § 5o do art. 16 da Lei 8.213/1991, inserido pela MP 871/2019, ao se refe-
rir à forma de comprovação da dependência econômica possui aplicação aos dependentes que 
estão nas Classes II (pais do segurado) e III (irmãos do segurado), bem como à ex-cônjuge ou 
ex-companheira e o enteado e menor tutelado ou só guarda, os quais necessitam comprovar a 
dependência econômica, mas não aqueles que estão na Classe I, pois, frise-se, tem dependência 
econômica presumida. 

 Verifica-se, assim, que a referida MP igualou a forma de comprovação da dependência 
econômica à do tempo de serviço urbano ou rural, previsto nos termos do art. 55, § 3º da Lei 
8.213/1991, sob o fundamento de redução de fraudes na concessão da pensão por morte, exclu-
indo, assim, a possibilidade de comprovação da dependência econômica com base em prova 
exclusivamente testemunhal, salvo em se tratando de força maior ou caso fortuito. 

Alguns esclarecimentos precisam ser feitos sobre o tema. Primeiro, entendemos que a 
novel legislação impõe a alteração do §3o do art. 22 do Decreto 3.048/1999 e do art. 135 da IN 
77/2015 do INSS, tendo em vista que referidos dispositivos exigem três documentos para a 
configuração da dependência econômica, o que continua sem haver previsão legal. Isto porque 
o que a MP 871/2019 passa a exigir é que haja início de prova documental contemporânea, isto 
é, trata-se de exigência de prova indiciária, razão pela qual não estabelece um número de-
terminado, podendo ser juntado aos autos apenas um documento que poderá ser corroborado 
por prova testemunhal idônea, motivo pelo qual a exigência administrativa de exatos três do-
cumentos continua sem previsão legal. 

Segundo, o documento juntado precisa ser contemporâneo aos fatos a serem provados, 
ou seja, entendemos que pode ser anterior à data do óbito, pois tratando-se de prova indiciária, 
que é aquela circunstancial que pode ser complementada por prova testemunhal, não precisa 
ser robusta nem tampouco inequívoca, razão pela qual sustentamos que o termo “contem-
porâneo” pode referir-se à qualquer momento anterior ao óbito do segurado e não neces-
sariamente na data do falecimento. Porém, caso o documento seja anterior à data do 
óbito deve ser produzida prova testemunhal idônea para comprovar que a dependên-
cia econômica manteve-se até a data do óbito.  

Isto porque exigir que o documento seja contemporâneo à data do óbito viola o pró-
prio conceito de prova indiciária, o qual representa elementos circunstanciais e não a prova 
inequívoca. 
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Ademais, é preciso destacar que esse início de prova documental é amplo e jamais taxa-
tivo, devendo se admitir qualquer tipo de prova material apta à sua comprovação, tais como, 
por meio de fotos, e-mails, mensagens de telefone, cadastro em quaisquer estabelecimento 
comercial ou não comercial, endereço comum, conta corrente conjunta, e quaisquer outros 
aptos à comprovação da dependência econômica e que perdurou até o óbito do segurado. 

Terceiro, entendemos que o dispositivo não viola o Princípio da Persuasão Racional ou 
Convencimento Motivado do magistrado, previsto no art. 371 do CPC, pois além de haver 
dispositivo semelhante na legislação previdenciária em relação à comprovação do tempo de 
serviço urbano e rural (art. 55, § 3o da Lei 8.213/1991), bem como exceção na própria legisla-
ção processual civil (arts. 392 e 406 do CPC), a apontar que o princípio não é absoluto, o fato 
social relacionado ao elevado índice de fraudes no benefício de pensão por morte e auxilio-
reclusão mediante a criação de “dependentes fantasmas” impõe uma maior exigência de pro-
vas, a fim de se preservar o interesse público consistente na higidez econômico-atuarial do 
sistema previdenciário.  

Ademais, não se está retirando a liberdade do magistrado de apreciação racional da pro-
va, posto que não se está taxando uma prova específica por meio da qual deve ser comprovada 
a dependência econômica, mas sim estabelecendo que deve ser feita por meio de quaisquer 
documentos, de forma indiciária, ao menos um, o qual pode ser corroborado por prova 
testemunhal, que será analisada motivadamente pelo magistrado para formação do seu 
convencimento. 

Assim, não se trata, por exemplo, da situação prevista no §2o do art. 15 da Lei 
8.213/1991 que de forma taxativa estabeleceu o registro no órgão do Ministério do Trabalho e 
da Previdência Social (SINE) como a única prova da situação de desemprego do segurado para 
fins de prorrogação por 12 meses do seu período de graça, o que foi considerado ofensivo ao 
Princípio da Persuasão Racional na medida em que retirou a possibilidade do magistrado en-
tender configurado tal fato por meio de outras provas, inclusive a testemunhal, conforme deci-
dido pelo STJ no AgRg no REsp. 1.003.348/GO (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quin-
ta Turma, DJe 18.10.2010), o qual analisamos no tópico 6.6 (CAP. III). 

Diferentemente, a norma prevista no § 5o do art. 16 da Lei 8.213/1991 não estabelece 
que a comprovação da dependência econômica seja realizada por meio de uma prova material 
específica, mas sim que deve haver indício comprovado por prova documental, ao menos uma, 
de caráter exemplificativo e não taxativo, que pode ser corroborada por prova testemunhal 
idônea, mantendo, assim, a análise motivada do magistrado na sua valoração para fins de for-
mar o seu convencimento. 

Por fim, sobre o tema, cumpre destacar que, em face da aplicação do Princípio Tempus 
Regit Actum, sobre o qual analisamos no tópico 3.1 (CAP. II), a presente regra trazida pela MP 
871/2019 apenas aplica-se aos pedidos de pensão por morte e auxilio-reclusão para óbitos 
ocorridos a partir de 18.01.2019 (data da sua vigência), razão pela qual antes de tal data perma-
nece o entendimento então vigente no STJ e na TNU da possibilidade de comprovação da 
dependência econômica por meio de prova exclusivamente testemunhal. 

 

TÓPICO 5.5 (CAP. III) – ALTERADO 

5.5  Regra da Habilitação Tardia 

Edição 2018 (tópico ALTERADO no CAP. IV a partir da p. 163, depois do parágrafo 5º) 

(...) 
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Essa regra, prevista no art. 76 da Lei nº 8.213/91, prevê que a concessão do benefi-
cio previdenciário ao dependente não será protelada pela falta de habilitação de outro pos-
sível dependente, e qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão 
ou inclusão de dependente só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou habilitação. 

Cumpre destacar que tal regra, de forma similar, também tem aplicação no Regime 
Próprio da Previdência Social da União, dos servidores públicos federais, desde a redação 
original do parágrafo único do art. 219 da Lei 8.112/1990, o qual, apesar de revogado pela 
MP 871/2019, teve a referida regra incluída no §1º do referido dispositivo legal. 

(...) 

 

TÓPICO 5.6 (CAP. III) – INCLUIDO (TÓPICO INCLUÍDO GERANDO A 
ALTERAÇÃO DA NUMERAÇÃO DOS TÓPICOS POSTERIORES) 

5.6  Regra da Habilitação Provisória 

Edição 2018 (tópico INCLUÍDO no CAP. III a partir da p. 166) 

A Medida Provisória 871/2019 incluiu no § 3º do art. 74 da Lei 8.213/1991 a Regra 
da Habilitação Provisória a fim de dispor que ajuizada a ação judicial para reconhecimento 
da condição de dependente, este poderá requerer a sua habilitação provisória ao benefício 
de pensão por morte, exclusivamente para fins de rateio dos valores com outros dependen-
tes, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da decisão judicial 
que reconhecer a qualidade de dependente do autor da ação. 

Destaque-se que, em regra, na prática previdenciária, essa ação judicial será a de 
investigação de paternidade, a fim de gerar a habilitação na condição de filho do segurado, 
porém, poderá referir-se a dependente de qualquer das classes, isto é, também pode se 
tratar do reconhecimento de pais ou irmãos do segurado falecido. 

Nesta regra o possível dependente, que ainda não tem confirmada a sua qualidade, 
pois ainda encontra-se em curso ação judicial para seu reconhecimento, pode requerer 
junto ao INSS a sua habilitação provisória na pensão por morte tão somente para fins de 
reserva da sua cota-parte e seu rateio com os demais dependentes já habilitados.  

Importante destacar que o art. 34, II, da MP 871/2019 estabeleceu um período de 
vacatio legis de 120 dias para tal regra, razão pela qual incide a partir de 18.05.2019, tendo 
em vista que a referida MP foi publicada em 18.01.2019. 

Nos termos do § 4º do art. 74 da Lei 8.213/1991 julgada improcedente a referida 
ação judicial, o valor retido, corrigido pelos índices legais de reajustamento, será pago de 
forma proporcional aos demais dependentes, de acordo com as suas cotas e o tempo de 
duração de seus benefícios. 

Desta forma, importante destacar que enquanto na regra da Habilitação Tardia (que 
analisamos no tópico anterior) o dependente já se encontra com a sua qualidade definiti-
vamente configurada, na Habilitação Provisória a sua caracterização ainda está pendente 
de reconhecimento, mas a finalidade de sua habilitação, mesmo que provisória, é reservar a sua 
cota, a fim de que não seja rateada para os dependentes já habilitados, tendo em vista que como 
destacamos no tópico anterior, o art. 76 da Lei 8.213/1991 dispõe que a habilitação tardia gera 
efeitos ex nunc, cuja consequência é o não pagamento das parcelas de cota-parte anteriores à 
habilitação, o que tem sido confirmado pelo STJ quando já existe dependentes habilitados, 
mesmo em se tratando de menores absolutamente incapazes e deficientes, o que não concor-
damos, conforme nosso entendimento exposto no tópico anterior. 
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Para entendermos essa alteração legal, vamos ao seguinte exemplo: Pedro, segurado, fa-
leceu em 2010 e na época do seu óbito somente deixou sua esposa Maria, como sua dependen-
te para fins previdenciários. Em 2014, Marcio ingressou com ação judicial de investigação de 
paternidade alegando que é filho de Pedro.  

Nesta situação, antes mesmo do resultado do exame de DNA a fim de constatar que é 
efetivamente filho de Pedro, Márcio pode requerer junto ao INSS a sua habilitação provisória 
no benefício de pensão por morte que está sendo pago a Maria, com o objetivo de reservar a 
sua cota-parte da referida pensão (que neste caso será de 50% do valor do benefício), evitando 
que tal parcela seja incluída no rateio com Maria, que, após a habilitação provisória de Márcio, 
passará a receber a cota-parte de 50% do benefício. 

Assim, nos termos da MP 871/2019, caso haja o reconhecimento definitivo de que Már-
cio é filho de Pedro, ele receberá os valores atrasados corrigidos referentes à sua cota-parte 
desde a data da sua habilitação provisória na pensão por morte. Caso contrário, isto é, se ficar 
comprovado que Márcio não é filho de Pedro, ele será desabilitado do benefício, e os valores 
referentes à sua cota-parte, que estavam reservados, corrigidos pelos índices legais de reajus-
tamento, serão pagos para Maria, bem como a sua cota-parte voltará a ser de 100% do valor do 
benefício. 

A referida regra, de forma expressa, veda que haja o pagamento da respectiva cota do 
dependente habilitado provisoriamente até que haja o trânsito em julgado da decisão judicial 
que reconhecer a sua qualidade de dependente.  

A fim de conferir validade a esta parte final da norma, realizando uma Interpretação 
Conforme a Constituição, entendemos que essa vedação é direcionada ao INSS que, adminis-
trativamente, não pode realizar o pagamento da cota-parte reservada até que haja decisão judi-
cial transitada em julgado no processo tramitado na vara de família que reconhecer a qualidade 
de dependente. 

Porém, não se pode admitir que essa norma seja direcionado ao âmbito judicial, sob pe-
na de grave ofensa ao art. 5º, XXXV, da CF/88, o qual dispõe que a lei não excluirá de apreci-
ação do Judiciário, lesão ou ameação a direito, na medida em que a lei estaria, nesta situação, 
afastando a possibilidade de apreciação judicial sobre eventuais violações ao direito do alegado 
dependente, o que é flagrantemente inconstitucional. 

Desta forma, entendemos que tanto o juiz estadual da vara de família, na qual tramita 
a ação de investigação de paternidade, quanto o juiz federal com competência previdenciária 
para a concessão da pensão por morte podem, verificados a presença dos requisitos autoriza-
dores nos termos do art. 300 do CPC, conceder tutela de urgência de natureza antecipada a 
fim de determinar ao INSS que pague efetivamente a cota-parte do dependente habilitado 
provisoriamente. 

Tal intepretação, inclusive, é a que está mais de acordo com o Princípio da Proteção In-
tegral da Criança e do Adolescente, prevista no art. 227 da CF/88, tendo em vista que a habili-
tação provisória pode se tratar de um menor absolutamente incapaz, cuja renda oriunda do 
pagamento da cota-parte do seu benefício seja necessária para a sua sobrevivência. 

Reconhecida definitivamente a qualidade de dependente, a sua habilitação, que havia 
sido realizada pelo INSS de forma provisória, passa a ser feita definitivamente, transformando-
se em uma habilitação tardia, posto que realizada após o óbito do segurado, submetendo-se às 
regras que analisamos no tópico anterior. 

Importante destacar que essa regra também tem aplicação no Regime Própria da Previ-
dência Social da União, dos servidores públicos federais, tendo em vista que a MP 871/2019 
incluiu os §§ 2º e 3º no art. 219 da Lei 8.112/1990. 
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TOPICO 7.2 (CAP. III) – ALTERADO 

7.2  Períodos de Carência dos Benefícios 

Edição 2018 (tópico ALTERADO no CAP. III a partir da p. 176, parágrafo 7º) 

O art. 25 da Lei 8.213/1991, com a redação dada pela MP 871/2019, elenca a carência 
necessária para a concessão dos seguintes benefícios: a) auxílio-doença e aposentadoria por 
invalidez: 12 (doze) contribuições mensais; b) aposentadoria por idade, aposentadoria por 
tempo de serviço e aposentadoria especial: 180 (cento e oitenta) contribuições mensais; c) 
salário-maternidade para as seguradas contribuinte individual, especial e facultativa: 10 (dez) 
contribuições mensais; d) auxílio-reclusão: 24 (vinte e quatro) contribuições mensais. 

Conforme destacamos no tópico 3.1 (CAP. II), a MP 871/2019, que instituiu a ca-
rência de 24 contribuições para a concessão do auxílio-reclusão, a qual não havia anteri-
ormente, por versar sobre um requisito para a concessão desse benefício, impõe a aplica-
ção do Princípio Tempus Regit Actum, razão pela qual o auxílio reclusão cuja prisão (fato 
gerador) ocorreu até 17.01.2019 (dia anterior à vigência da MP 871/2019) aplica-se a le-
gislação então vigente que não estabelecia carência para a sua concessão, porém caso a 
prisão do segurado tenha ocorrido a partir de 18.01.2019 (início da vigência da MP 
871/2019) será aplicada a carência de 24 contribuições. 

 

TOPICO 7.3 (CAP. III) – ALTERADO 

7.3  Isenção de Carência 

Edição 2018 (tópico ALTERADO no CAP. III a partir da p. 177, parágrafo 1º)  

O art. 26 da Lei 8.213/1991, com a redação dada pela MP 871/2019, trata dos bene-
fícios que independente de carência para a sua concessão, quais sejam: a) pensão por mor-
te, auxílio-reclusão, salário-família e auxílio-acidente; b) 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 acome-
tido 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 crité-
rios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especifi-
cidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado (cujo rol de doenças está pre-
visto no art. 151 da Lei 8.213/1991 até a elaboração da referida lista); c) os benefícios 
concedidos na forma do inciso I do art. 39, aos segurados especiais referidos no inciso VII 
do art. 11 da Lei 8.213/19911; d) serviço social; e) reabilitação profissional; f) salário- 
-maternidade para as seguradas empregada, trabalhadora avulsa e empregada doméstica.  

Cumpre destacar que estes casos de isenção de carência previstos no art. art. 26 da 
Lei 8.213/1991 serão analisados especificamente quando tratarmos de cada espécie de 
benefício no Capítulo IV.  

                                                 
1  Esta situação trata da concessão dos benefícios de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de 

auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, e de auxílio-acidente aos segurados especiais 
que sejam pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individu-
almente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, desde que comprovem 
o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento 
do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício postulado. 
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Capítulo IV 

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 

EM ESPÉCIE: TEORIA E PRÁTICA 

TÓPICO 1.3.3 (CAP. IV) – ALTERADO 

1.3.3  Cômputo das Contribuições Anteriores ao Reingresso no RGPS para fins de carência 

Edição 2018 (tópico ALTERADO no CAP. IV a partir da p. 289, parágrafo 2º)  

(...) 

Ocorre que o art. 27-A da Lei 8.213/91 foi novamente alterado, agora pela MP 
871/2019, a qual deixou de estabelecer uma carência de reingresso diferenciada para fins 
de contagem das contribuições realizadas anteriores à perda da qualidade de segurado, 
razão pela qual a partir de sua vigência (18/01/2019) na hipótese de perda da qualidade de 
segurado, para fins da concessão do benefício de auxílio-doença, aposentadoria por invali-
dez e salário-maternidade o segurado deverá contar, a partir da data da nova filiação à 
Previdência Social, com os períodos integrais de carência da aposentadoria por invalidez 
e auxilio-doença previsto no inciso I, do caput do art. 25 da Lei 8.213/91, ou seja, com as 
12 (doze) contribuições e não apenas com somente 6 (seis) e em relação ao salário-
maternidade com as 10 (dez) contribuições para a contribuinte individual, facultativa e 
especial e não apenas com somente 5 (cinco). 

A fim de entender tal situação, vamos ao seguinte exemplo. Pedro era empregado 
numa loja de sapatos e, após realizar 24 contribuições, foi despedido e ficou desemprega-
do por 4 anos, razão pela qual perdeu a qualidade de segurado. Depois desse período pas-
sou a trabalhar como porteiro de um prédio, também na qualidade de empregado e, após o 
seu reingresso, sofreu um acidente que lhe gerou uma incapacidade temporária. Nesse 
caso, antes da vigência da MP 871/2019, ou seja, até 17/01/2019, Pedro poderia contribuir 
com, ao menos, 6 contribuições para que pudesse recuperar as 24 contribuições que tinha 
antes da perda da qualidade de segurado. Assim, após as 6 contribuições, ele poderá somar 
as 24 anteriores, totalizando 30 contribuições, preenchendo a carência necessária para a 
concessão do beneficio de auxílio-doença. 

Porém, atualmente, a partir da vigência da MP 871/2019, isto é, desde 18/01/2019, 
após o reingresso, é necessário que o segurado cumpra a carência integral do auxílio-
doença, razão pela qual, no exemplo acima, Pedro deverá realizar 12 (doze) contribuições 
e não somente 6 (seis) para fins de concessão do beneficio. 
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TÓPICO 1.7 (CAP. IV) – ALTERADO 

1.7  “Doença” Preexistente 

Edição 2018 (tópico ALTERADO no CAP. IV a partir da p. 305, parágrafo 1º) 

O art. 59, § 1º, da Lei 8.213/1991, renumerado pela MP 871/2019, dispõe que não 
será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência So-
cial já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando 
a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. 

(...) 

 

TÓPICO 1.12.2 (CAP. IV) – ALTERADO 

1.12.2  Realização de Exames e Tratamento Médico 

Edição 2018 (tópico ALTERADO no CAP. IV a partir da p. 315, parágrafo 2º) 

(...) 

Ademais, a Lei 13.457/2017 alterou a redação do referido §1º do art. 101 da Lei 
8.213/1991 a fim de prever mais uma situação na qual o aposentado por invalidez e o pensio-
nista inválido estarão isentos dos exames médicos, qual seja, após completarem 55 anos ou 
mais de idade e quando decorridos 15 anos da data da concessão da aposentadoria por 
invalidez ou do auxílio-doença que a procedeu, porém tal dispositivo foi revogado pela 
MP 871/2019, conforme analisamos no tópico 3.15 (CAP. IV). 

Desta forma, mesmo após as alterações trazidas pela Lei 13.457/2017, os maiores 
de 60 anos que recebam auxílio-doença devem se submeter ao exame médico-pericial a 
cargo da Previdência Social, quando devidamente convocados. 

(...) 

 

TÓPICO 1.19 (CAP. IV) – INCLUÍDO 

1.19  Restrições ao Recebimento do Auxílio Doença ao Segurado Preso  

Edição 2018(tópico INCLUIDO no CAP. IV a partir da p. 324, parágrafo 7º) 

A MP 871/2019, incluiu o § 2º ao art. 59 da Lei 8.213/1991 a fim de expressamente 
dispor que não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado, 
retirando, assim, a possibilidade anteriormente existente prevista no art. 383, § 3º da IN 
77/2015 de que houvesse a opção pelo seu recebimento ao invés da continuidade do pa-
gamento do auxílio-reclusão aos dependentes, caso se tratasse de benefício mais vantajoso. 

Desta forma, o segurado preso, mesmo que continue contribuindo, caso tenha na 
prisão (em regime fechado) uma doença ou lesão que lhe gere uma incapacidade temporá-
ria não terá mais direito ao recebimento do auxílio-doença. 

Entendemos válida a vedação legal na medida em que, estando recluso, em regime 
fechado, os gastos do segurado com moradia, alimentação e tratamento médico, por exem-
plo, que era a finalidade do pagamento do benefício de auxílio-doença, já estão sendo 
arcados pelo Estado. Porém, após a sua soltura, permanecendo a incapacidade temporária, 
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o segurado pode requerer administrativamente o auxílio-doença, na medida em que tais 
gastos não serão mais de responsabilidade estatal. 

Cumpre destacar que não incide a vedação legal caso o segurado adquira a incapa-
cidade temporária estando preso em regime semiaberto, pois nesta situação, apesar de 
continuar preso e ter os seus gastos custeados pelo Estado, terá direito ao recebimento do 
auxílio-doença tendo em vista que precisará do seu valor para custear os gastos dos seus 
dependentes, que não terão direito ao auxílio-reclusão por não se tratar de regime fechado, 
conforme analisamos no tópico 12.3.1 (CAP. IV). 

Destaque-se, porém, que em se tratando de norma que versa sobre o requisito para a 
concessão do auxílio-doença, aplica-se o Princípio Tempus Regit Actum, motivo pelo qual 
incide para as doenças ou lesões que geraram incapacidades temporárias cujo início (DII) 
ocorreram a partir de 18.01.2019 (data da vigência da MP 871/2019), pois as anteriores a 
tal data aplica-se a legislação então vigente que permitia o recebimento de auxílio-doença 
pelo segurado preso em regime fechado. 

Ademais, a MP 871/2019 trouxe outra restrição ao recebimento do auxílio-reclusão pelo 
segurado preso, consistente na regra do § 3º do art. 59 da Lei 8.213/1991 ao dispor que o segu-
rado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.  

Antes da vigência da MP 871/2019, nos termos do art. 383, § 5º, da IN 77/2015, ca-
so o segurado, ao tempo da reclusão, estivesse recebendo auxílio-doença, podia manter o 
benefício, sendo possível a concessão do auxílio-reclusão aos dependentes somente quan-
do houvesse a sua cessação. 

Assim, além de vedar a concessão de auxílio-doença para o segurado preso em re-
gime fechado que adquira uma incapacidade temporária dentro da prisão, a MP 871/2019 
ainda proibiu que houvesse a manutenção do referido benefício caso o segurado já estives-
se recebendo-o na data da prisão. 

Destaque-se que, também neste ponto, aplica-se o Princípio Tempus Regit Actum, 
motivo pelo qual incide para as doenças ou lesões que geraram incapacidades temporárias 
cujo início (DII) ocorreram a partir de 18.01.2019 (data da vigência da MP 871/2019), 
pois as anteriores a tal data aplica-se a legislação então vigente que permitia a manutenção 
do recebimento do auxílio-doença recebido pelo segurado na data da prisão. 

A MP 871/2019 incluiu os §§ 3º, 4º e 5º, ambos no art. 59 da Lei 8.213/1991, a fim 
de prever que o segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá 
o benefício suspenso por até sessenta dias, contados da data do recolhimento à prisão, 
cessado o benefício após o referido prazo, destacando que caso o segurado seja colocado 
em liberdade antes dos 60 dias, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.  

Desta forma, após a vigência da MP 871/2019, o segurado que no momento da pri-
são recebia auxílio-doença não poderá mais continuar a recebê-lo, pois será imediatamente 
suspenso por um prazo de até 60 dias, findo o qual, caso não seja posto em liberdade nesse 
período, será cessado. Porém, caso seja solto antes do término do prazo de 60 dias conta-
dos desde a prisão, o benefício será restabelecido desde a data da soltura. 

Tal regra então permite que o auxílio-reclusão seja pago aos dependentes desde o 
momento da prisão, caso preenchidos os demais requisitos, mesmo que o segurado esteja 
recebendo auxílio-doença, posto que será suspenso, não precisando, assim, aguardar o 
termino do recebimento do benefício por incapacidade para iniciar o pagamento do auxí-
lio-reclusão, como ocorria antes nos termos do art. 383, § 5º, da IN 77/2015. 

Caso, porém, o segurado seja solto dentre do período de 60 dias contados da prisão, 
o auxílio-doença será restabelecido a partir da data da soltura. Se o segurado for solto após 
o período de 60 dias da prisão não haverá o restabelecimento do auxílio-doença pois já 
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estará cessado, devendo o segurado, caso entenda que preenche os requisitos para a sua 
concessão, requerer administrativamente perante o INSS. 

 

TÓPICO 3.15 (CAP. IV) – ALTERADO 

3.15  Obrigações do Segurado que recebe Aposentadoria por Invalidez 

Edição 2018 (tópico ALTERADO no CAP. IV a partir da p. 364, parágrafo 7º) 

(...) 

Ademais, a Lei 13.457/2017, antes da vigência da MP 871/2019, alterou a redação 
do referido § 1º do art. 101 da Lei 8.213/1991 a fim de prever mais uma situação na qual o 
aposentado por invalidez e o pensionista inválido estarão isentos dos exames médicos, 
qual seja, após completarem 55 anos ou mais de idade e quando decorridos 15 anos da 
data da concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a procedeu, 
conjugando, assim, a idade do segurado com o tempo de recebimento do benefício, porém 
tal dispositivo foi revogado pela MP 871/2019. 

Desta forma, a alteração legislativa busca garantir a dignidade dos aposentados 
por invalidez e pensionistas inválidos que completarem 60 anos, ou após 55 anos, desde 
que neste caso quando decorridos 15 anos da data da concessão da aposentadoria por inva-
lidez ou do auxílio-doença que a procedeu, isentando-os de comparecerem para a realiza-
ção de periciais médicas no INSS, tendo em vista que em razão da idade é pouco provável 
que haja a recuperação da capacidade laboral. 

Desta forma, a partir da vigência da MP 871/2019 (18.01.2019) apenas o aposenta-
do por invalidez e o pensionista inválido que completar 60 anos de idade é que estarão 
isentos da realização de perícia.  

Porém, essa alteração trazida inicialmente pela Lei 13.063/2014 e posteriormente pela 
Lei 13.457/2017 não significa que a aposentadoria por invalidez dos maiores de 60 anos ou dos 
que completarem de 55 anos, desde que decorridos 15 anos da data da concessão da aposenta-
doria por invalidez ou do auxílio-doença que a procedeu, passou a ser definitiva, pois mesmo 
nestes casos, continua sendo temporária, pois caso haja a recuperação da capacidade laboral o 
segurado deve requerer a realização da perícia, como destacado no inciso II, §2º, art. 101 da 
Lei 8.213/1991, sob pena de cancelamento do benefício a partir da data do retorno voluntário 
ao trabalho sem a solicitação da perícia ao INSS, nos termos do art. 46 da Lei 8.213/1991.  

Além dessa situação, o aposentado por invalidez mesmo a partir dos 60 anos ou 
após completar 55 anos, desde que decorridos 15 anos da data da concessão da aposenta-
doria por invalidez ou do auxílio-doença que a procedeu, se submeterá a perícia quando 
requerer o adicional de 25% no caso de necessidade permanente de terceira pessoa ou para 
subsidiar a autoridade judiciária na concessão de curatela.  

 

TÓPICO 10.3.3 (CAP. IV) – ALTERADO  

10.3.3  Qualidade de Dependente 

Edição 2018 (tópico ALTERADO no CAP. IV a partir da p. 419, parágrafo 1º) 

(...) 

Assim, possuem a qualidade de dependente previdenciário todos aqueles que anali-
samos no tópico 5 (CAP. III), para o qual remetemos o leitor, tendo em vista que no refe-
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rido tópico fizemos uma análise de cada um dos dependentes previdenciários, inclusive 
com o entendimento jurisprudencial. 

Ademais, remetemos o leitor também ao tópico 5 (CAP. III), no qual analisamos as 
regras dos dependentes, tendo no tópico 5.6 (CAP. III) destacado as alterações trazidas 
pela MP 871/2019 sobre o tema. 

(...) 

 

TOPICO 10.4 (CAP. IV) – ALTERADO 

10.4  Recolhimento post mortem de contribuições previdenciárias pelos dependentes 

Edição 2018 (tópico ALTERADO no CAP. IV a partir da p. 419, depois do parágrafo 6º) 

(...) 

Desta forma, não detendo o segurado, no momento do seu óbito, a condição de segura-
do, nem tendo preenchido em vida os requisitos necessários à sua aposentação, em qualquer 
modalidade de aposentadoria do RGPS, incabível o deferimento do benefício de pensão por 
morte aos seus dependentes. 

Sobre o tema, a MP 871/2019, em sintonia com o entendimento acima referido do STJ, 
incluiu o §7o ao art. 17 da Lei 8.213/1991, dispondo expressamente que não será admitida a 
inscrição post mortem de segurado contribuinte individual e de segurado facultativo.  

 

TÓPICO 10.7.1 (CAP. IV) – TOTALMENTE ALTERADO 

10.7.1  DIB em caso de Dependente Absolutamente Incapaz 

Edição 2018 (tópico ALTERADO no CAP. IV a partir da p. 420, parágrafo 10º) 

No tópico anterior destacamos que a DIB da pensão por morte é verificada nos termos 
do art. 74 da Lei nº 8.213/91, com a redação dada pela Lei nº 9.528/97.  

Porém, quando o dependente, na data do óbito do segurado, for incapaz deve-se inter-
pretar o referido artigo com base na exceção prevista nos termos do art. 79 c/c art. 103, úni-
co, ambos da Lei nº 8.213/91, no sentido de que prescreve em cinco anos, a contar da data 
em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou 
quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos 
menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.  

Desta forma, caso o dependente, na data do óbito, seja absolutamente incapaz, mesmo 
que ele requeira o beneficio após o prazo de 90 dias da data do óbito, a DIB e a DIP retroagirão 
à data do óbito, e não será a DER, tendo em vista que nos termos do art. 79 c/c art. 103, único, 
ambos da Lei nº 8.213/91, em matéria previdenciária, não corre a prescrição contra os incapazes. 

Nesse sentido foi o decidido pelo STJ no AgRg no AREsp 269.887/PE (Rel. Minis-
tro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 21/03/2014) ao afirmar que não corre 
a prescrição contra o menor absolutamente incapaz, não se lhe podendo aplicar, desta forma, 
a regra do art. 74, II da Lei 8.213 /91, sendo, portanto, devido o benefício de pensão por 
morte aos dependentes menores de 16 anos desde a data do óbito do mantenedor. 

Cumpre, contudo, destacar que o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 
13.146/2015) trouxe grandes mudanças na teoria das incapacidades do direito privado, 
na medida em que revogou os incisos I, II e III do art. 3º do Código Civil, mantendo 
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apenas o critério etário como parâmetro para a aferição da incapacidade absoluta, 
razão pela qual somente os menores de 16 anos são absolutamente incapazes.  

Assim, por exemplo, antes da vigência do Estatuto da Pessoa com Deficiência, todos 
aqueles que por enfermidade ou deficiência mental, não tivessem o necessário discernimento 
para a prática dos atos da vida civil eram considerados absolutamente incapazes, nos termos 
da redação anterior do art. 3º, II, do CC, que agora está expressamente revogada. 

Desta forma, o objetivo da nova legislação ao incluir as pessoas com deficiência na 
condição de plenamente capazes é de buscar a sua inserção na sociedade, garantindo a sua 
dignidade.  

Contudo, não obstante não seja mais absolutamente incapaz, é possível que a pessoa 
com deficiência maior de 16 anos seja considerada relativamente incapaz caso seja ébrio 
habitual ou viciado em tóxico (art. 4º, II, do CC); quando por causa transitória ou permanen-
te, não puder exprimir sua vontade (art. 4º, III, do CC) ou seja pródigo (art. 4º, IV, do CC). 

Entendemos que tal mudança no direito civil tem reflexos no direito previdenciário, 
tendo em vista que a partir da data da vigência da Lei nº 13.146/2015, que ocorreu em 
02/01/2016, conforme dispõe o art. 127 da referida lei (o qual estabeleceu um período de 180 
dias de vacatio legis) todos os segurados ou dependentes maiores de 16 anos, mesmo que 
deficientes, serão, em regra, considerados capazes, salvo se enquadrarem em algumas das 
situações acima transcritos e que estão previstas no art. 4º do CC, quando serão considerados 
relativamente incapazes.  

A fim de apurar a DIB da pensão por morte nos casos de dependentes absoluta e rela-
tivamente incapazes, administrativamente, o INSS aplica o disposto no art. 364 da IN 
77/2015 no seguinte sentido:  

a) para óbitos ocorridos até o dia 10 de novembro de 1997, véspera da publicação 
da Medida Provisória nº 1596-14, de 10 de novembro de 1997, convertida na Lei nº 9.528, 
de 1997, a DIB da pensão por morte do dependente será a 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 dezes-
seis anos e aos inválidos incapazes, observada a orientação firmada no Parecer MPAS/CJ nº 
2.630, publicado em 17 de dezembro de 2001. 

b) para óbitos ocorridos a partir de 11 de novembro de 1997, data da publicação 
da Medida Provisória nº 1596-14, de 10 de novembro de 1997, convertida na Lei nº 9.528, 
de 1997, a DIB da pensão por morte do dependente será: 

b.1) a data do óbito, quando requerida pelo dependente maior de dezesseis anos de 
idade, até trinta dias da data do óbito. Caso requerido após esse prazo, a DIB será a DER; 

b.2) a data do óbito, quando requerida pelo dependente menor até dezesseis anos, até 
trinta dias após completar essa idade, devendo ser verificado se houve a ocorrência da eman-
cipação. Caso requerido após esse prazo, a DIB será a DER. 

Cumpre destacar que não obstante o referido art. 364 da IN 77/2015 ainda disponha a 
respeito do prazo de 30 dias, ressaltamos que a Lei nº 13.183/2015 alterou tal prazo para 90 
dias, razão pela qual deve o mesmo ser utilizado, necessitando, assim, a atualização da refe-
rida Instrução Normativa do INSS. 

Desta forma, com base no entendimento realizado administrativamente pelo 
INSS, tomemos, como exemplo, a seguinte situação: Caio, segurado do RGPS, faleceu em 
10/03/2009 e deixou como dependente seu filho Mévio com 09 anos de idade à época do seu 
óbito. Considere que a data de nascimento de Mévio é 10/03/2000. Tendo em vista que Mé-
vio, na data do óbito de Caio, era absolutamente incapaz, caso requeira a pensão por morte 
até 90 dias após completar 16 anos, isto é, até 10/06/2016 receberá a sua cota parte da pensão 

http://www3.dataprev.gov.br/sislex/paginas/45/1997/1596-14.htm
http://www3.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1997/9528.htm
http://www3.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1997/9528.htm
http://www3.dataprev.gov.br/sislex/paginas/45/1997/1596-14.htm
http://www3.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1997/9528.htm
http://www3.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1997/9528.htm
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por morte retroagindo desde a data do óbito (10/03/2009). Porém, caso requeira o beneficio 
após 90 dias da data que completar 16 anos, isto é, a partir de 11/06/2016, receberá a sua 
cota parte da pensão por morte desde a DER, não retroagindo à data do óbito.  

Desta forma, entende administrativamente o INSS que tendo em vista que Mévio era 
absolutamente incapaz na data do óbito do seu pai, pois somente tinha 09 anos em 
10/03/2009, a prescrição não corre contra ele, nos termos do art. 198, I, do Código Civil, 
razão pela qual tem direito a receber as parcelas vencidas do beneficio desde a data do óbito 
de Caio. Apenas quando Mévio completar dezesseis anos, momento em que passará a ser 
relativamente incapaz, é que se iniciará os 90 dias para o requerimento da pensão por morte 
para fins de retroação do pagamento da sua cota parte desde a data do óbito.  

 Ocorre que, diversamente deste entendimento administrativo do INSS previsto no art. 
364 da IN 77/2015, o STJ no REsp 1.405.909/AL (Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ 
Acórdão Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, julgado em 22/05/2014, DJe 
09/09/2014), entendeu que a pensão por morte será devida ao dependente menor de dezoito 
anos desde a data do óbito, ainda que o dependente tenha requerido o benefício passados 
mais de trinta dias após completar dezesseis anos. Ressalte-se que esse entendimento do 
STJ foi tomado antes da alteração do prazo de 30 dias para 90 dias feita pela Lei nº 
13.183/2015, razão pela qual a referida ementa ainda se referia ao prazo de 30 dias. 

O caso versava sobre um dependente que tinha 8 anos da data do falecimento do seu 
pai, e que em 07/05/2007 completou 16 anos, mas que somente requereu o beneficio em 
05/12/2007, isto é, após 30 dias depois de completar os 16 anos, razão pela qual a data do 
inicio do pagamento (DIP) da sua pensão por morte foi considerada pelo INSS como a DER 
(05/12/2007) e não a data do óbito do seu genitor.  

Porém, no referido REsp 1.405.909/AL, o STJ entendeu que o art. 79 da Lei nº 
8.213/91 ao destacar que o art. 103 da Lei nº 8.213/91 não se aplica ao “pensionista menor” 
torna claro que a prescrição não lhe é aplicada. Em sequência, entendeu que o termo “pensi-
onista menor” previsto no referido art. 79 somente desaparece com a maioridade plena, a 
qual nos termos do art. 5º do CC somente desaparece com aos dezoito anos completos. 

Desta forma, entendeu o STJ no referido REsp 1.405.909/AL, por meio do voto vence-
dor do Min. Ari Pargendler, que a prescrição quinquenal não é aplicada tanto aos absolutamen-
te incapazes quanto aos relativamente incapazes, razão pela qual mesmo o dependente tendo 
requerido a pensão por morte após 90 dias depois de completar 16 anos de idade a data do 
inicio do pagamento (DIP) da cota parte da sua pensão por morte retroagirá à data do óbito. 

Assim, enquanto o INSS, administrativamente, entende que a prescrição somente não 
corre contra os absolutamente incapazes, nos termos do art. 364 da IN 77/2015, o STJ afas-
tou a referida regra ao entender que, em face do disposto no art. 79 da Lei 8.213/91, também 
não é aplicada a prescrição aos relativamente incapazes, razão pela qual o dependente 
também tem direito ao recebimento da pensão por morte desde a data do óbito mesmo que 
requerido 90 dias depois de completar dezesseis anos de idade. 

É preciso destacar que a referida decisão tomada pela 1ª Turma do STJ no REsp 
1.405.909/AL não foi em sede de recurso repetitivo e trata-se de um nítida evolução na ju-
risprudência do STJ, tendo em vista que as decisões anteriores tomadas pelo STJ, como, por 
exemplo no AgRg no AREsp 269.887/PE (Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Pri-
meira Turma, DJe 21/03/2014) e também no AgRg no REsp 1.275.327/RS (Rel. Ministra 
Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em, DJe 26/09/2012) referiam-se expressamente que ao 
absolutamente incapaz não se aplicava a prescrição quinquenal. 

Entendemos que a decisão tomada pelo STJ no REsp 1405909/AL está em sintonia 
com a legislação previdenciária, em sua necessária interpretação sistêmica e não isolada, 
pelas razões que passaremos a expor. 
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Os que sustentam que a prescrição somente não se aplica aos absolutamente incapazes 
levam em consideração tão somente a parte final do disposto no art. 103, único, da Lei nº 
8.213/91, que utiliza o termo “na forma do Código Civil”. Assim, toma-se tal referência ao 
Código Civil para afirmar que o seu art. 198, I, dispõe que a prescrição somente não corre 
contra os absolutamente incapazes, incidindo, assim, nos termos do direito civil, contra os 
relativamente incapazes, isto é, os menores a partir de 16 anos até menos de18 anos. 

Porém, o referido art. 103, único, da Lei nº 8.213/91 deve ser interpretado em 
sintonia com o disposto no art. 79 da Lei nº 8.213/91, razão pela qual aplicando a interpre-
tação sistêmica de ambos os referidos artigos, entendemos que quando o art. 103, único, 
da Lei nº 8.213/91, dispõe que o direito dos menores, incapazes e ausentes estão excep-
cionados da prescrição, na forma do Código Civil, a referência à legislação de direito 
privado é tão somente para a configuração de quem será considerado menor, incapaz e 
ausente, mas não para a regulamentação da prescrição em matéria de direito previden-
ciário, que é feita pela própria legislação previdenciária em seus artigos 79 e 103, único, 
ambos da Lei nº 8.213/91 e não pelo disposto no art. 198, I, do CC. 

Assim, a incidência da legislação privada do direito civil na seara previdenciária é 
apenas para configurar quem serão os segurados e pensionistas considerados absoluta e rela-
tivamente incapazes, bem como os ausentes, mas não para regular a prescrição em matéria 
previdenciária, pois o Direito Previdenciário é uma disciplina autônoma e com fundamentos 
próprios, de cunho social voltado aos direitos do segurado ou dependente, os quais são diver-
sos dos relacionados ao Direito Civil, de cunho eminentemente privado. 

Desta forma, o disposto no art. 198, I, do CC, que trata de norma do direito civil 
de que a prescrição somente não corre contra o absolutamente incapaz, incidindo sobre o 
relativamente incapaz, é aplicado somente nas relações jurídicas privadas, reguladas no 
âmbito do Código Civil, mas não no direito previdenciário, cuja prescrição é regula-
mentada nos termos dos arts. 79 e 103, único, ambos da Lei nº 8.213/91, os quais 
afirmam que a prescrição não se aplica ao segurado ou pensionista menor, incapaz ou 
ausente, que inclui tanto o absolutamente incapaz quanto o relativamente incapaz, tendo 
em vista que aonde a lei não restringiu não cabe ao intérprete fazê-lo, ainda mais em se 
tratando do direito fundamental social a Previdência Social, previsto no art. 6º da CF/88. 

Importante destacar a relevância de se fazer tal interpretação sistêmica, pois, como 
destacamos no inicio deste tópico, o Estatuto da Pessoa com Deficiência alterou a teoria das 
incapacidades do Código Civil, notadamente os seus arts. 3º e 4º, razão pela qual a pessoa 
com deficiência não é mais tratada pelo direito civil como absolutamente incapaz, mas sim, 
eventualmente, como relativamente incapaz, caso se enquadre nas situações do art. 4º do CC.  

Desta forma, a alteração do conceito de quem é considerado absolutamente incapaz 
realizado pelo Direito Civil tem impacto no Direito Previdenciário apenas para a caracteri-
zação do segurado ou pensionista como absoluta ou relativamente incapaz. Assim, a partir de 
02/01/2016, data da entrada em vigor das alterações feitas pelo referido Estatuto da Pessoa 
com Deficiência, o pensionista que não puder exprimir a sua vontade, por causa transitória 
ou permanente, não será mais absolutamente incapaz, mas sim relativamente incapaz, nos 
termos do art. 4º, III, do CC. 

Porém, a forma de incidência da prescrição na seara previdenciária para este pensionista 
que passou a ser relativamente incapaz será regulamentada pelo art. 79 da Lei nº 8.213/91 e 
não pelo art. 198, I, do CC, o qual se aplica apenas no âmbito das relações jurídicas de direito 
provado. Assim, tendo em vista que o art. 79 da Lei nº 8.213/91 excepciona a prescrição ao 
pensionista menor, incapaz e ausente, sem restringir tal exceção apenas aos absolutamente 
incapazes, não cabe ao interprete fazê-lo, incidindo também ao relativamente incapaz. 
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Cumpre destacar que tal interpretação que ora defendemos ganha relevo em face das 
alterações trazidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência no tema das incapacidades, ten-
do em vista que caso seja mantida a interpretação administrativa do INSS, prevista no art. 
364 da IN 77/2015, no sentido de que o pensionista que requerer a pensão por morte após 90 
dias da data que completar 16 anos receberá a referida pensão somente a partir da DER, 
haverá uma grave lesão aos direitos previdenciários do pensionista com deficiência. 

Isto porque aqueles pensionistas deficientes que, atualmente, não são mais considera-
dos absolutamente incapazes terão os seus direitos previdenciários mitigados, tendo em vista 
que caso não requeiram o beneficio de pensão por morte até 90 dias após a data em que 
completarem 16 anos, somente receberão a pensão a partir da entrada do requerimento e não 
da data do óbito do instituidor.  

Isto porque, considerando que deficiência não é sinônimo de incapacidade, os deficien-
tes que não são inválidos são considerados administrativamente pelo INSS equiparados aos 
maiores de 16 anos (relativamente incapazes) para fins de requerimento da cota parte da 
pensão por morte, conforme dispõe o §3º do art. 364 da IN 77/2015, exigindo-lhes, assim, 
que requeiram o beneficio até 90 dias após completarem 16 anos, a fim de receberem desde a 
data do óbito do instituidor. 

Verifica-se, assim, um completo descompasso legal, tendo em vista que o Estatuto da 
Pessoa com Deficiência ao retirar os deficientes do conceito de absolutamente incapazes teve 
o objetivo de realizar sua inclusão social, efetivando a sua dignidade, e não reduzir os seus 
direitos previdenciários, que ocorrerá caso se interprete, de forma equivocada, que a prescri-
ção em matéria de direito previdenciário somente não corre contra os absolutamente incapa-
zes, nos termos do art. 198, I, do CC. 

Por estas razões entendemos que a prescrição em matéria previdenciária é tratada pe-
los arts. 79 e 103, único, ambos da Lei 8.213/91, não sendo aplicado nem ao absolutamente 
nem ao relativamente incapaz, razão pela qual a data do inicio do pagamento da cota parte da 
pensão por morte do pensionista relativamente incapaz retroage à data do óbito, mesmo que 
requerido após o prazo de 90 dias, depois de completado 16 anos de idade, conforme, inclu-
sive, decidiu o STJ no referido REsp 1.405.909/AL. 

 

TÓPICO 10.7.2 (CAP. IV) – INCLUÍDO 

10.7.2  DIB em caso de Dependente Relativamente Incapaz 

Edição 2018 (tópico ALTERADO no CAP. IV a partir da p. 425) 

No tocante aos relativamente incapazes, importante destacar que o Estatuto da 
Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015) trouxe grandes mudanças na teoria das 
incapacidades do direito privado, na medida em que revogou os incisos I, II e III do 
art.3º do Código Civil, mantendo apenas o critério etário como parâmetro para a 
aferição da incapacidade absoluta, razão pela qual somente os menores de 16 anos 
são absolutamente incapazes.  

Assim, por exemplo, antes da vigência do Estatuto da Pessoa com Deficiência, todos 
aqueles que por enfermidade ou deficiência mental, não tivessem o necessário discernimento 
para a prática dos atos da vida civil eram considerados absolutamente incapazes, nos termos da 
redação anterior do art. 3º, II, do CC, que agora está expressamente revogada. 

O objetivo da nova legislação ao incluir as pessoas com deficiência na condição de ple-
namente capazes é de buscar a sua inserção na sociedade, garantindo a sua dignidade.  
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Contudo, não obstante não seja mais absolutamente incapaz, é possível que a pessoa 
com deficiência maior de 16 anos seja considerada relativamente incapaz caso seja ébrio 
habitual ou viciado em tóxico (art. 4º, II, do CC); quando por causa transitória ou permanente, 
não puder exprimir sua vontade (art. 4º, III, do CC) ou seja pródigo (art. 4º, IV, do CC). 

Entendemos que tal mudança no direito civil tem reflexos no direito previdenciário, 
tendo em vista que a partir da data da vigência da Lei 13.146/2015, que ocorreu em 
02.01.2016, conforme dispõe o art. 127 da referida lei (o qual estabeleceu um período de 
180 dias de vacatio legis) todos os segurados ou dependentes maiores de 16 anos, mesmo 
que deficientes, serão, em regra, considerados capazes, salvo se enquadrarem em algumas 
das situações acima transcritos e que estão previstas no art.4º do CC, quando serão consi-
derados relativamente incapazes.  

Conforme destacamos no tópico anterior, antes da vigência da MP 871/2019, o 
INSS, administrativamente, aplicava o disposto no art. 364 da IN 77/2015, entendendo 
que, tratando-se de menor relativamente incapaz que na data do óbito tivesse mais de 16 
anos e menos de 18 anos, teria o prazo de 90 dias contados da data do óbito para que o 
pagamento da sua cota-parte retroagisse desde a data do falecimento do segurado. Caso 
ultrapassado tal prazo, receberia desde a data do requerimento administrativo.  

Isso porque, em face do parágrafo único do art. 103 da Lei 8.213/1991 ter ressalvado 
o direito dos menores da incidência da prescrição fazendo expressa remissão “na forma do 
Código Civil”, entendia o INSS que o art. 198, I, do Código Civil dispunha que não corria a 
prescrição apenas contra o absolutamente incapaz, razão pela qual, em matéria previdenciá-
ria, assim como ocorre nas relações reguladas pelo Direito Civil, havia a sua incidência em 
se tratando de dependente que fosse relativamente incapaz na data do óbito do segurado.  

A MP 871/2019, ao trazer nova redação ao inciso I do art. 74 da Lei 8.213/1991, embo-
ra tenha modificado o entendimento administrativo do INSS então vigente em relação ao de-
pendente absolutamente incapaz, conforme analisamos no tópico anterior, não gerou alteração 
no tocante à orientação da autarquia previdenciária no caso de relativamente incapaz, pois 
manteve o prazo de 90 dias contados da data do óbito para que o pagamento da sua cota-parte 
retroagisse à data do falecimento do segurado, e, ultrapassado tal prazo, o seu recebimento 
ocorre apenas a partir da data do requerimento administrativo, com base na redação anterior do 
referido dispositivo trazida pela Lei 13.183/2015 e no disposto no art. 364 da IN 77/2015. 

Assim, vamos ao seguinte exemplo para entender essa situação. Caio, segurado do 
RGPS, faleceu em 10.03.2009 e deixou como dependente seu filho Mévio com 16 anos de 
idade à época do seu óbito. Considere que a data de nascimento de Mévio é 09.03.1993. 
Tendo em vista que Mévio, na data do óbito de Caio, era relativamente incapaz, pois pos-
suía 16 anos, caso requeira a pensão por morte até 90 dias do óbito, isto é, até 10.06.2009 
receberá a sua cota-parte da pensão por morte retroagindo desde a data do óbito 
(10.03.2009). Porém, caso requeira o benefício após 90 dias do óbito, isto é, a partir de 
11.06.2009, receberá a sua cota-parte da pensão por morte desde a DER, não retroagindo à 
data do falecimento de Caio.  

Ocorre que, mesmo antes da vigência da MP 871/2019, em relação ao dependente 
relativamente incapaz, o STJ no REsp. 1.405.909/AL (Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. p/ 
Acórdão Min. Ari Pargendler, Primeira Turma, julgado em 22.05.2014, DJe 09.09.2014), 
sobre o qual analisamos no tópico anterior, embora refira-se a um caso no qual o menor 
era absolutamente incapaz na data do óbito, entendeu que o art. 79 da Lei 8.213/1991, ao 
destacar que o art. 103 da Lei 8.213/1991 não se aplica ao “pensionista menor”, torna 
claro que a prescrição não lhe é aplicada. Em sequência, entendeu que o termo “pensionis-
ta menor” previsto no referido art. 79 somente desaparece com a maioridade plena, a qual 
nos termos do art. 5º do CC somente ocorre aos dezoito anos completos. 
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Desta forma, entendeu o STJ no referido REsp. 1.405.909/AL, por meio do voto 
vencedor do Min. Ari Pargendler, que a prescrição não é aplicada tanto aos absolutamente 
incapazes quanto aos relativamente incapazes, conferindo-lhe, em matéria de prescrição no 
âmbito previdenciário, igualdade de tratamento jurídico, na medida em que a Lei 
8.213/1991, quer seja em seu parágrafo único, do art. 103 ou no art.79, não qualificou o 
termo “menor” como absoluta ou relativamente incapaz, razão pela qual deve englobar 
ambos, não cabendo ao intérprete realizar interpretação restritiva sem amparo legal. 

É preciso destacar que a referida decisão tomada pela 1ª Turma do STJ no REsp. 
1.405.909/AL não foi em sede de recurso repetitivo e trata-se de uma nítida evolução na 
jurisprudência do STJ, tendo em vista que as decisões anteriores tomadas pelo STJ, como, 
por exemplo no AgRg no AREsp. 269.887/PE (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 
Primeira Turma, DJe 21.03.2014) e também no AgRg no REsp. 1.275.327/RS (Relª. 
Minª. Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em, DJe 26.09.2012) referiam-se expressamente 
que ao absolutamente incapaz não se aplicava a prescrição. 

Nessa esteira de pensamento, com o qual partilhamos, mesmo o dependente relati-
vamente incapaz da data do óbito tendo requerido a pensão por morte após 90 dias do 
falecimento do segurado instituidor, tem direito a recebê-la desde à data do óbito.  

Entendemos que o entendimento prolatado do referido REsp. 1.405.909/AL permanece 
válido mesmo após a vigência da MP 871/2019, pois conforme destacamos no tópico anterior, 
embora a referida MP tenha expressamente revogado o art. 79 da Lei 8.213/1991, o parte final 
do parágrafo único do art. 103 da Lei 8.213/1991 resguarda os direitos dos menores, incapazes 
e ausentes da incidência da prescrição, que tem plena aplicação isolada, ou seja, não necessita 
da existência do agora revogado art.79 da Lei 8.213/1991 para ter efetividade e incidir nas 
relações jurídicas.  

Ademais, a referida norma do parágrafo único do art. 103 da Lei 8.213/1991, assim co-
mo ocorria com o revogado art.79 da Lei 8.213/1991, continua sem qualificar o termo “menor” 
e “incapaz”, razão pela qual entendemos que engloba tanto os absoluta quanto os relativamente 
incapazes, não cabendo ao intérprete realizar interpretação restritiva sem amparo legal. 

Neste ponto entendemos que a remissão ao “Código Civil” não tem o condão de levar à 
conclusão de que, mediante a aplicação do art. 198, I, do CC apenas não corre a prescrição 
contra o absolutamente incapaz, correndo, a contrario sensu, normalmente contra o relativa-
mente incapaz (que era o então entendimento administrativo do INSS antes da vigência da MP 
871/2019), mas sim, em nosso entendimento, que a legislação civil deve incidir em matéria 
previdenciária para definir os conceitos dos termos “menor”, “incapaz” e “ausente”, previsto 
no parágrafo único do art. 103 da Lei 8.213/1991. 

Entendemos que a decisão tomada pelo STJ no REsp. 1405909/AL está em sintonia 
com a legislação previdenciária, em sua necessária interpretação sistêmica e não isolada, pelas 
razões que passaremos a expor, frisando que o fato da MP 871/2019 revogar o art. 79 da Lei 
8.213/1991 não afasta as suas conclusões, na medida em que, frise-se, a parte final do parágra-
fo único do art. 103 da Lei 8.213/1991 põe a salvo os direitos dos menores, incapazes e ausen-
tes, na forma do Código Civil da incidência da prescrição e tem plena aplicabilidade, agora de 
forma isolada, ou seja, não mais em conjunto com o referido artigo revogado. 

Os que sustentam que a prescrição somente não se aplica aos absolutamente incapazes 
levam em consideração tão somente a parte final do disposto no art. 103, parágrafo único, da 
Lei 8.213/1991, que utiliza o termo “na forma do Código Civil”. Assim, toma-se tal referência 
ao Código Civil para afirmar que o seu art. 198, I, dispõe que a prescrição somente não corre 
contra os absolutamente incapazes, incidindo, assim, nos termos do direito civil, contra os 
relativamente incapazes, isto é, os menores a partir de 16 anos até menos de18 anos. 
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Porém, o referido art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/1991 deve ser interpreta-
do tomando como base a autonomia do Direito Previdenciário enquanto ciência que tem 
bases próprias, de cunho eminentemente social, distintas daquelas essencialmente priva-
das previstas no Direito Civil, razão pela qual entendemos que quando o art. 103, pará-
grafo único, da Lei 8.213/1991, dispõe que o direito dos menores, incapazes e ausentes 
estão excepcionados da prescrição, na forma do Código Civil, a referência à legislação de 
direito privado é tão somente para a configuração de quem será considerado menor, 
incapaz e ausente, mas não para a regulamentação da prescrição em matéria de direito 
previdenciário, que é feita pela própria legislação previdenciária em seu art. 103, pará-
grafo único, da Lei 8.213/1991 e não pelo disposto no art. 198, I, do CC. 

Assim, a incidência da legislação privada do direito civil na seara previdenciária é ape-
nas para configurar quem serão os segurados e pensionistas considerados absoluta e relativa-
mente incapazes, bem como os ausentes, mas não para regular a prescrição em matéria previ-
denciária, pois o Direito Previdenciário é uma disciplina autônoma e com fundamentos pró-
prios, de cunho social voltado aos direitos do segurado ou dependente, os quais são diversos 
dos relacionados ao Direito Civil, de cunho eminentemente privado. 

Desta forma, o disposto no art. 198, I, do CC, que trata de norma do direito civil 
de que a prescrição somente não corre contra o absolutamente incapaz, incidindo sobre o 
relativamente incapaz, é aplicado somente nas relações jurídicas privadas, reguladas no 
âmbito do Código Civil, mas não no direito previdenciário, cuja prescrição é regulamen-
tada nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/1991, o qual afirma que a 
prescrição não se aplica ao segurado ou pensionista menor, incapaz ou ausente, que inclui 
tanto o absolutamente incapaz quanto o relativamente incapaz, tendo em vista que aonde 
a lei não restringiu não cabe ao intérprete fazê-lo, ainda mais em se tratando a Previdên-
cia Social de um direito fundamental e social, previsto no art. 6º da CF/88. 

Importante destacar a relevância de se fazer tal interpretação sistêmica, pois, como des-
tacamos no início deste tópico, o Estatuto da Pessoa com Deficiência alterou a teoria das inca-
pacidades do Código Civil, notadamente os seus arts. 3º e 4º, razão pela qual a pessoa com 
deficiência não é mais tratada pelo direito civil como absolutamente incapaz, mas sim, eventu-
almente, como relativamente incapaz, caso se enquadre nas situações do art. 4º do CC.  

Desta forma, a alteração do conceito de quem é considerado absolutamente incapaz 
realizado pelo Direito Civil tem impacto no Direito Previdenciário apenas para a caracteri-
zação do segurado ou pensionista como absoluta ou relativamente incapaz. Assim, a partir 
de 02.01.2016, data da entrada em vigor das alterações feitas pelo referido Estatuto da 
Pessoa com Deficiência, o pensionista que não puder exprimir a sua vontade, por causa 
transitória ou permanente, não será mais absolutamente incapaz, mas sim relativamente 
incapaz, nos termos do art. 4º, III, do CC. 

Porém, a forma de incidência da prescrição na seara previdenciária para este pensio-
nista que passou a ser relativamente incapaz será regulamentada pelo art. 103, parágrafo 
único da Lei 8.213/1991, mesmo após a vigência da MP 871/2019, e não pelo art. 198, I, 
do CC, o qual se aplica apenas no âmbito das relações jurídicas de direito privado. Assim, 
tendo em vista que o art. 103, parágrafo único da Lei 8.213/1991 excepciona a prescrição 
ao pensionista menor, incapaz e ausente, sem restringir tal exceção apenas aos absoluta-
mente incapazes, não cabe ao interprete fazê-lo (nem tampouco instituir prazo menor de 
apenas 180 dias para o absolutamente incapaz como fez a MP 871/2019, conforme desta-
camos no tópico anterior), incidindo, tal exceção, também ao relativamente incapaz. 

Cumpre destacar que tal interpretação que ora defendemos ganha relevo em face 
das alterações trazidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência no tema das incapacida-
des, tendo em vista que caso seja mantida a norma da MP 871/2019 no sentido de que o 
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pensionista relativamente incapaz que requerer a pensão por morte após 90 dias da data do 
óbito receberá a referida pensão somente a partir da DER, haverá uma grave lesão aos 
direitos previdenciários do pensionista com deficiência. 

Isto porque aqueles pensionistas deficientes que, atualmente, não são mais conside-
rados absolutamente incapazes terão os seus direitos previdenciários mitigados, tendo em 
vista que caso não requeiram o benefício de pensão por morte até 90 dias após a data do 
óbito, somente receberão a pensão a partir da entrada do requerimento, não retroagindo à 
data do óbito do instituidor.  

Considerando que deficiência não é sinônimo de incapacidade, os deficientes que 
não são inválidos são considerados administrativamente pelo INSS equiparados aos maiores 
de 16 anos (relativamente incapazes) para fins de requerimento da cota-parte da pensão por 
morte, conforme dispõe o § 3º do art. 364 da IN 77/2015, exigindo-lhes, assim, que requei-
ram o benefício até 90 dias após o óbito, a fim de receberem desde a data do falecimento do 
instituidor sob pena do pagamento ocorrer somente desde a data do requerimento. 

Verifica-se, assim, um completo descompasso legal, tendo em vista que o Estatuto 
da Pessoa com Deficiência ao retirar os deficientes do conceito de absolutamente incapa-
zes teve o objetivo de realizar sua inclusão social, efetivando a sua dignidade, e não redu-
zir os seus direitos previdenciários, que ocorrerá caso se interprete, de forma equivocada, 
que a prescrição em matéria de direito previdenciário somente não corre apenas contra os 
absolutamente incapazes, nos termos do art. 198, I, do CC. 

Por estas razões entendemos que a prescrição em matéria previdenciária é regulada, 
mesmo após a vigência da MP 871/2019, nos termos do parágrafo único do art. 103, da Lei 
8.213/1991, que tem aplicação isolada, não sendo dependente do art. 79 da Lei 8.213/1991 
(agora revogado) para a sua efetividade, cujo dispositivo não qualifica o termo “menor” e “in-
capaz”, razão pela qual defendemos que a prescrição, em matéria previdenciária, não incide 
quer se trate de absoluta ou relativamente incapaz, pois não se pode conferir interpretação res-
tritiva sem amparo legal, possuindo, assim, tratamento jurídico autônomo da seara civilista.  

A remissão feita pela parte final do parágrafo único do art.103, da Lei 8.213/1991 
ao Código Civil tem o alcance de conceituar os termos “menores”, “incapazes” e  
“ausentes”, próprios do Direito Civil, não sendo a prescrição no âmbito previdenciá-
rio, mesmo após a vigência da MP 871/2019, em face de sua inconstitucionalidade por 
violar o art. 227 da CF/88, aplicada nem ao absoluta nem ao relativamente incapaz, 
razão pela qual defendemos que a data do início do pagamento (DIP) da cota-parte da 
pensão por morte do pensionista relativamente incapaz (quer seja deficiente ou menor 
de 16 anos) retroage à data do óbito, mesmo que requerido após o prazo de 90 dias do 
falecimento do segurado, destacando que, em se tratando de menor relativamente in-
capaz (a partir de 16 anos), desde que requerida antes de completar 18 anos, conforme, 
inclusive, decidiu o STJ no referido REsp. 1.405.909/AL. 

 

TÓPICO 10.9.1 (CAP. IV) – INCLUIDO 

10.9.1  MP 871/2019 e o prazo de recebimento da Pensão pela ex-cônjuge ou ex- 

-companheira(o)  

Edição 2018 (tópico INCLUIDO no CAP. IV a partir da p. 434, parágrafo 1º) 

Vimos no tópico anterior que no caso da ex-cônjuge ou ex-companheira(o) aplica-
se, no tocante ao prazo de duração do benefício de pensão por morte, as mesmas regras 
trazidas pela Lei 13.135/2015 para a cônjuge ou companheira(o). 
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Ocorre que a MP 871/2019 trouxe uma exceção em relação à aplicação da Lei 
13.135/2015 para a ex-cônjuge ou ex-companheira(o) nos casos em que há o recebimento 
de pensão alimentícia fixada judicialmente com prazo estabelecido para a sua cessação. 

Isto porque incluiu o § 3º ao art. 76 da Lei 8.213/1991 o qual dispõe que na hipótese de 
o segurado falecido estar, na data de seu falecimento, obrigado por determinação judicial a 
pagar alimentos temporários a ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira, a pensão por 
morte será devida pelo prazo remanescente na data do óbito, caso não incida outra hipótese de 
cancelamento anterior do benefício. 

Importante destacar que essa regra também tem aplicação no Regime Próprio da Previ-
dência Social da União, dos servidores públicos federais, tendo em vista que a MP 871/2019 
incluiu o § 5º no art. 222 da Lei 8.112/1990. 

No caso de divórcio, principalmente em se tratando de pessoas jovens e capazes, é co-
mum que, quando há a fixação de alimentos, são apenas temporários, ou seja, são fixados judi-
cialmente por um período determinado de tempo, findo o qual são cessados. Neste caso, o ex-
cônjuge ou ex-companheiro(a) não irá receber pelo prazo determinado pela Lei 13.135/2015, 
conforme analisamos no tópico anterior, mas sim pelo prazo remanescente na data do óbito. 

Vamos ao seguinte exemplo para entender essa regra. Diana, após um casamento de 3 
anos, divorciou-se de Pedro e o juiz fixou a seu favor alimentos provisórios pelo período de 2 
anos, tendo em vista que possuía 35 anos e era capaz. Após 6 meses recebendo os alimentos, 
Pedro faleceu. Na data do óbito Diana estava com 35 anos e Pedro tinha mais de 18 contribui-
ções. Nessa situação, caso fosse aplicada a regra prevista na Lei 13.135/2015 Diana receberia o 
benefício por 15 anos, considerando a sua idade na data do óbito, bem como o fato do casa-
mento ter tido mais de 2 anos de duração e Pedro mais de 18 contribuições. Porém, em razão 
da norma trazida pela MP 871/2019 irá receber a pensão por morte por apenas 1 ano e meio, 
que corresponde ao período que faltava, na data do óbito, para completar os 2 anos de alimen-
tos provisórios fixados no momento do divórcio. 

Entendemos que a regra é salutar, na medida em que considerando que o juiz fixou os 
alimentos por determinado prazo, não cabe, após o óbito do segurado, atribuir responsabilidade 
ao Estado para pagamento da pensão em prazo superior, considerando que a dependente é capaz. 

A referida regra tem uma ressalva na parte final do §3º ao art. 76 da Lei 8.213/1991 ao 
dispor que “caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício”, a qual 
pode ocorrer quando a duração da pensão por morte da ex-cônjuge ou ex-companheira tiver 
prazo menor com base na aplicação da Lei 11.135/2015 do que em relação ao período rema-
nescente, na data do óbito, do recebimento dos alimentos provisórios fixados judicialmente. 

Vamos ao seguinte exemplo para entendermos essa ressalva. Diana, após um casamento 
de 1 ano, divorciou-se de Pedro e o juiz fixou a seu favor alimentos provisórios pelo período de 
2 anos, tendo em vista que possuía 35 anos e era capaz. Após 6 meses recebendo os alimentos, 
Pedro faleceu. Na data do óbito Diana estava com 35 anos e Pedro tinha mais de 18 contribui-
ções. Nessa situação, o prazo remanescente, na data do óbito, de recebimento dos alimentos 
provisórios é de 1 ano e 6 meses, porém, Diana irá receber o benefício por apenas 4 (quatro) 
meses, com base na regra prevista na Lei 13.135/2015, pois o seu casamento teve duração 
inferior a 2 anos.  

Destaque-se que caso os alimentos sejam fixados judicialmente sem prazo estabelecido 
para cessação, isto é, não sejam alimentos provisórios, deve ser aplicada a regra prevista na Lei 
13.135/2015.  

Nos casos em que não houver a fixação de alimentos, pois como destacamos no tópico 
4.7 (CAP. III) para o reconhecimento da sua qualidade de dependente não há necessidade de 
que o ex-cônjuge ou ex-companheiro(a) esteja recebendo alimentos, mas sim que compro-
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ve a dependência econômica na data do óbito, também deverá ser aplicada a regra prevista 
na Lei 13.135/2015 para definir o prazo de duração da sua pensão por morte. 

 

TÓPICO 12.1 (CAP. IV) – ALTERADO 

12.1  Cabimento 

Edição 2018 (tópico ALTERADO no CAP. IV a partir da p. 455, parágrafo 3º) 

Nos termos do art. 80 da Lei 8.213/1991, com a redação dada pela MP 871/2019, o 
auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, respeitado o tempo 
mínimo de carência estabelecido no inciso IV do caput do art. 25 Lei 8.213/1991 (24 contri-
buições), aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado, 
que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, pensão por 
morte, salário-maternidade, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço. 

A MP 871/2019 trouxe diversas alterações no benefício de auxílio-reclusão, tornando 
mais difícil a sua concessão. Uma delas, sobre a qual dispomos no tópico 7.2 (CAP. III), foi a 
instituição de um período de carência de 24 meses, o que não existia anteriormente. 

Conforme destacamos no tópico 3.1 (CAP. II), a MP 871/2019, que instituiu a ca-
rência de 24 contribuições para a concessão do auxílio-reclusão, a qual não havia anteriormen-
te, por versar sobre um requisito para a concessão desse benefício, impõe a aplicação do 
Princípio Tempus Regit Actum, razão pela qual o auxílio reclusão cuja prisão (fato gera-
dor) ocorreu até 17.01.2019 (dia anterior à vigência da MP 871/2019) aplica-se a legisla-
ção então vigente que não estabelecia carência para a sua concessão, porém caso a prisão 
do segurado tenha ocorrido a partir de 18.01.2019 (início da vigência da MP 871/2019) 
será aplicada a carência de 24 contribuições. 

Verifica-se, assim, que, naquilo que for combatível, aplicam-se ao auxílio-reclusão 
as normas referentes a pensão por morte, conforme também previsto no art. 116, §3º, do 
Decreto 3.048/1999. 

O requerimento do auxílio-reclusão, nos termos do art. 80, § 1o, da Lei 8.213/1991, 
incluído pela MP 871/2019, deverá ser instruído com certidão judicial que ateste do efetivo 
recolhimento do segurado à prisão, sendo obrigatória, para a manutenção do benefício, a 
apresentação de declaração prova de permanência na condição de presidiário. 

Constata-se, assim, outra inovação trazida pela MP 871/2019 que passa a exigir, pa-
ra o requerimento do auxílio-reclusão, isto é, para a sua concessão inicial, certidão judicial 
atestando o efetivo recolhimento do segurado à prisão, que não era prevista anteriormente, 
cuja redação original do parágrafo único, do art. 80, da Lei 8.213/1991 possibilitava que 
tal certidão fosse emitida pelo Diretor do estabelecimento prisional atestando que o segu-
rado encontrava-se preso. 

Desta forma, para fins de manutenção do pagamento do auxílio-reclusão, a MP 
871/2019 substituiu o termo “declaração” de permanência na condição de presidiário previsto 
no parágrafo único, do art. 80, da Lei 8.213/1991 por “prova” da referida situação. Porém, não 
obstante tal alteração literal, entendemos que, para fins de manutenção do benefício continua a 
obrigação do dependente apresentar trimestralmente atestado conferido pelo Diretor do estabe-
lecimento prisional de que o segurado continua preso em regime fechado ou semiaberto, nos 
termos do art. 117, §1º, do Decreto 3.048/1999, destacando que a certidão judicial é necessária 
apenas para o requerimento inicial do benefício, mas não para a sua manutenção. 

O § 5º do art. 80 da Lei 8.213/1991, incluído pela MP 871/2019, dispõe que a certi-
dão judicial e a prova de permanência na condição de presidiário poderão ser substituídas 
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pelo acesso à base de dados, por meio eletrônico, a ser disponibilizada pelo Conselho Na-
cional de Justiça, com dados cadastrais que assegurem a identificação plena do segurado e 
da sua condição de presidiário. 

Sobre tal cadastro, importante destacar que o CNJ, em face do art. 289-A do CPP, 
acrescentado pela Lei 12.403/11, editou a Resolução 251, de 04.09.2018, que cria o Ca-
dastro Nacional de Presos e instituiu o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – 
BNMP 2.0, cujo art. 28 dispõe que as suas informações não sigilosas ou restritas serão 
disponibilizadas na rede mundial de computadores a toda pessoa, independente de prévio 
cadastramento ou demonstração de interesse, por meio do Portal de Consulta Pública, 
sendo de responsabilidade do Conselho Nacional de Justiça a sua manutenção e disponibi-
lidade, a qual pode ser utilizada pelo dependente para requerimento do auxílio-reclusão em 
substituição à certidão judicial e à declaração do diretor do estabelecimento prisional para 
prova da permanência da condição de presidiário. 

A MP 871/2019 inclui o § 2º ao art. 80 da Lei 8.213/1991 dispondo que o INSS ce-
lebrará convênios com os órgãos públicos responsáveis pelo cadastro dos presos para obter 
informações sobre o recolhimento à prisão. 

 

TÓPICO 12.3 (CAP. IV) – ALTERADO 

12.3  Requisitos 

Edição 2018 (tópico ALTERADO no CAP. IV a partir da p. 455, parágrafo 10º) 

São cinco os requisitos para a concessão do auxílio-reclusão, com base nas altera-
ções trazidas pela MP 871/2019: a) prisão do segurado; b) qualidade de segurado; c) o 
segurado seja de baixa renda; d) o segurado não receba remuneração de empresa nem este-
ja em gozo de auxílio-doença, pensão por morte, salário-maternidade, aposentadoria ou 
abono de permanência em serviço e) qualidade de dependente. 

O auxílio-reclusão, a partir da vigência da MP 871/2019, que incluiu o inciso IV ao 
art. 25 da Lei 8.213/1991, passa a exigir 24 contribuições a título de carência. Assim como 
ocorre com a pensão por morte, independe de carência para sua concessão, nos termos do 
art. 26, I, da Lei 8.213/1991. 

Passaremos a analisar estes requisitos nos subtópicos seguintes. 

 

TÓPICO 12.3.1 (CAP. IV) – ALTERADO 

12.3.1  Prisão do Segurado 

Edição 2018 (tópico ALTERADO no CAP. IV a partir da p. 456, parágrafo 6º) 

(...) 

Cumpre destacar que nos casos de prisão definitiva, decorrente do cumprimento de 
decreto condenatório proferido por tribunal de segunda instância, o auxílio-reclusão, nos 
termos da redação dada pela MP 871/2019 ao caput do art. 80 a Lei 8.213/1991, somente 
será pago durante o período em que o segurado estiver recolhido em regime fechado ou 
semiaberto, os quais são definidos pelo art. 33, § 1º do Código Penal, bem como pela 
legislação previdenciária no art. 382 da IN 77/2015, sendo o regime fechado aquele sujeito à 
execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média. E o regime semiaberto 
aquele sujeito à execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. 
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Constata-se, assim, que outra mudança trazida pela MP 871/2019 foi a de não mais 
prever a possibilidade de concessão de auxílio-reclusão para o segurado recolhido à prisão 
em regime semiaberto, que é aquele sujeito à execução da pena em colônia agrícola, indus-
trial ou estabelecimento similar, mas somente em regime fechado. 

Tendo em vista que o recolhimento ao regime semiaberto era um dos requisitos para a 
concessão do auxílio-reclusão, que foi retirado pela MP 871/2019, entendemos que, assim 
como ocorre em relação à carência de 24 contribuições, aplica-se o Princípio Tempus Regit 
Actum, razão pela qual o auxílio reclusão cuja prisão (fato gerador) ocorreu até 17.01.2019 (dia 
anterior à vigência da MP 871/2019) aplica-se a legislação então vigente que, além de não 
estabelecer carência para a sua concessão, era devido aos segurados presos em regime fechado 
ou semiaberto, porém caso a prisão do segurado tenha ocorrido a partir de 18.01.2019 (início 
da vigência da MP 871/2019), além de lhe ser aplicada a carência de 24 contribuições, somente 
será devido o benefício se houver o recolhimento ao regime fechado. 

Desta forma, não cabe a concessão de auxílio-reclusão aos dependentes do segurado 
que esteja em livramento condicional ou que cumpra pena em regime aberto. Assim, em 
face da alteração trazida pela MP 871/2019, eventual regressão de regime do semiaberto 
para o aberto gera a cessação do auxílio-reclusão. Em relação aos auxílios reclusões con-
cedidas em face de prisões ocorridas até 17.01.2019 (dia anterior à vigência da MP 
871/2019), aos quais se aplica a legislação então vigente, a regressão do regime de semia-
berto para o aberto gera, também, a sua cessação.  

Ademais para a manutenção do pagamento do auxílio-reclusão, deve o dependente 
apresentar trimestralmente atestado conferido pelo Diretor do estabelecimento prisional de 
que o segurado continua preso em regime fechado nos termos do caput do art. 80 da Lei 
8.213/1991, com a redação pela MP 871/2019. 

(...) 
 

TÓPICO 12.3.2 (CAP. IV) – ALTERADO 

12.3.2  Carência 

Edição 2018 (tópico INCLUIDO no CAP. IV, assim o tópico original (que era Qua-

lidade de Segurado passou a ser o 12.3.3, p. 456) 

A MP 871/2019 trouxe diversas alterações no benefício de auxílio-reclusão, tornan-
do mais difícil a sua concessão. Uma delas, sobre a qual dispomos no tópico 7.2 (CAP. 
III), foi a instituição de um período de carência de 24 meses, mediante a inclusão do inciso 
IV ao caput do art. 25 da Lei 8.213/1991, o que não existia anteriormente. 

Conforme destacamos no tópico 3.1 (CAP. II), a MP 871/2019, que instituiu a ca-
rência de 24 contribuições para a concessão do auxílio-reclusão, a qual não havia anteri-
ormente, por versar sobre um requisito para a concessão desse benefício, impõe a aplica-
ção do Princípio Tempus Regit Actum, razão pela qual o auxílio reclusão cuja prisão (fato 
gerador) ocorreu até 17.01.2019 (dia anterior à vigência da MP 871/2019) aplica-se a le-
gislação então vigente que não estabelecia carência para a sua concessão, porém caso a 
prisão do segurado tenha ocorrido a partir de 18.01.2019 (início da vigência da MP 
871/2019) será aplicada a carência de 24 contribuições. 
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TÓPICO 12.3.4 (CAP. IV) – ALTERADO 

12.3.4  Critério da Baixa Renda 

Edição 2018 (tópico ALTERADO no CAP. IV a partir da p. 458, parágrafo 2 e 

enumerado, pois originariamente era o tópico 12.3.3) 

(...) 

A MP 871/2019 inclui o § 3º ao art. 80 da Lei 8.213/1991 e alterou a forma de apuração 
do critério da baixa renda para fins de concessão do auxílio-reclusão, dispondo que considera- 
-se segurado de baixa renda aquele que, na competência de recolhimento à prisão tenha renda, 
apurada nos termos do disposto no § 4º, de valor igual ou inferior àquela prevista nas respecti-
vas portarias que, para o ano de 2019, é no valor de até R$ 1.364,43. 

O referido § 4º do art. 80 da Lei 8.21391, também incluído pela MP 871/2019, dis-
põe que a aferição da renda mensal bruta para enquadramento do segurado como de baixa 
renda ocorrerá pela média dos salários de contribuição apurados no período de doze meses 
anteriores ao mês do recolhimento à prisão. 

Desta forma, com a publicação da MP 871/2019, a apuração da renda do segurado 
para fins de enquadrá-lo como de baixa renda para a concessão do auxílio-reclusão não 
leva em conta apenas o último salário de contribuição, conforme dispunha anteriormente o 
art.116, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999 c/c art. 385, § 2º da IN 77/2015, mas sim uma mé-
dia contributiva dos salários de contribuição apurados no período de doze meses anteriores 
ao mês do recolhimento à prisão, norma que retrata com maior segurança as situações de 
baixa renda do que se considerada o salário de contribuição de apenas uma competência. 

Essa alteração trazida pela MP 871/2019 gerou também a alteração de importante ques-
tão na prática previdenciária, que é quando o segurado no momento da prisão estava desem-
pregado, não possuindo salário de contribuição na competência em que houve o seu recolhi-
mento ao cárcere. 

Questão importante na prática previdenciária é verificar em que momento deve ser afe-
rida a baixa renda do segurado, quando na data do recolhimento à prisão o segurado não tiver 
salário de contribuição, pois encontra-se desempregado. 

Nesta situação, o INSS, administrativamente, aplica o art. 116, § 1º, do Decreto n. 
3.048/1999 c/c art. 385, § 2º da IN 77/2015, e entende que, para ter direito ao auxílio-reclusão, 
além de ser mantida a qualidade de segurado no momento da prisão, o último salário de contri-
buição, tomado em seu valor mensal, na data da cessação das contribuições ou do afastamento 
do trabalho deve ser igual ou inferior aos valores fixados por Portaria Interministerial, atualiza-
da anualmente. 

Porém, esse não é o entendimento adotado pelo STJ, que no julgamento do AgRg no 
REsp. 831.251/RS (Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta 
Turma, DJe 23.05.2011) dispôs que “é assente nesta Corte o entendimento de que o auxílio-
reclusão, como a pensão por morte, é benefício previdenciário que possui como condicionante 
para a sua concessão, a renda do preso, no momento da prisão”. 

Cumpre destacar que esse entendimento foi pacificado pelo STJ no julgamento do 
REsp. 1.485.417/MS (Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 02.02.2018), sob o 
rito dos recursos repetitivos (Tema 896), no qual foi fixada a seguinte tese: “para a conces-
são de auxílio-reclusão (art. 80 da Lei 8.213/1991), o critério de aferição de renda do segura-
do que não exerce atividade laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão é a 
ausência de renda, e não o último salário de contribuição.”  
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O referido entendimento, fruto do Tema 896 do STJ, não considerava o último salário 
de contribuição do segurado, para fins de apuração da baixa renda, conforme previa o art. 116 
do Decreto 3.048/1999, mas sim o salário de contribuição existente na data da prisão tendo em 
vista que a Lei 8.213/1991 não reproduzia, em seu art. 80, a disposição prevista no referido 
decreto regulamentador, que fazia remissão ao último salário de contribuição, razão pela qual 
deveria-se considerar a renda existente no momento da prisão, que é o fato gerador do benefí-
cio, a qual, no caso de desemprego, era inexistente (zero). 

Porém, de forma contrária à tese prevista no Tema 896 do STJ e inclusive no disposto 
no próprio art. 116 do Decreto 3.048/1999 há agora expressa previsão legal de apuração da 
renda para fins de enquadramento no critério da baixa renda que, mesmo no caso de segurado 
desempregado no momento da prisão, é realizada por meio da média dos salários de contribui-
ção apurados no período de doze meses anteriores ao mês do recolhimento ao cárcere. 

Desta forma, a MP 871/2019 trouxe a forma de apuração da baixa renda para fins 
de concessão do auxílio-reclusão, agora expressamente previsto em lei, visando alterar a 
tese fixada no Tema 896 do STJ, em se tratando de segurado que estava desempregado na 
data da prisão. 

Cumpre destacar que essa média não exige que haja doze contribuições anteriores ao 
mês do recolhimento à prisão, mas sim que considere aqueles existentes no período de doze 
meses anteriores ao cárcere. Desta forma, caso neste período haja, por exemplo, apenas seis 
contribuições, deve ser realizada a respectiva média considerando-as. 

Tendo em vista que a MP 871/2019 alterou um dos requisitos para a concessão do auxí-
lio-reclusão, qual seja, o critério da baixa renda, aplica-se o Princípio Tempus Regit Actum, 
razão pela qual o auxílio reclusão cuja prisão (fato gerador) ocorreu até 17.01.2019 (dia 
anterior à vigência da MP 871/2019) aplica-se a legislação então vigente, notadamente o en-
tendimento exarado no Tema 896 do STJ no sentido de que o critério de aferição de renda do 
segurado que não exerce atividade laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão é 
a ausência de renda, e não o último salário de contribuição, porém caso a prisão do segurado 
tenha ocorrido a partir de 18.01.2019 (início da vigência da MP 871/2019) será aplicada a 
redação dos §§ 3º e 4º, ambos da Lei 8.213/1991, que determinam que a aferição do critério da 
baixa renda será realizada pela média dos salários de contribuição apurados no período de doze 
meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão. 

Desta forma, mantida a qualidade de segurado na data da prisão, deve-se, a partir da pu-
blicação da MP 871/2019, aferir o critério da baixa renda com base na média dos salários de 
contribuição apurados no período de doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão. 

Assim, caso na data da prisão o segurado esteja desempregado ele não terá renda, razão 
pela qual não haverá salário de contribuição no momento da prisão, porém será considerado a 
média dos salários de contribuição existentes no período de doze meses anteriores ao mês do 
recolhimento ao cárcere a fim de verificar se o seu valor se enquadra no limite estabelecido na 
respectiva portaria ministerial.  

Assim, tomemos o seguinte exemplo: Caio, em 11/2015, foi contratado como emprega-
do e tinha um salário de contribuição no valor de R$ 2.000,00. Porém em 02/2016 ficou de-
sempregado. Em 03/2016, quando continuava desempregado, cometeu um furto e foi preso.  

Tendo em vista que na data da prisão (10/2016) Caio mantinha a sua qualidade de 
segurado (pois estava em período de graça) e não tinha renda, pois estava desempregado, 
não há salário de contribuição no momento da prisão, devendo ser verificado seu enqua-
dramento no critério da baixa renda mediante a média aritmética simples dos salários de 
contribuição existentes no período de doze meses antes da prisão, que corresponde ao 
período de 02/2019 a 03/2018, no qual havia 12 contribuições no valor de R$ 2.000,00, 
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pois estava trabalhando nesse período, as quais somadas após a atualização e dividas por 
12 confere um valor superior ao estabelecido na portaria do ano de 2019 para fins de baixa 
renda (que é de R$ 1.364,43), razão pela qual o segurado Caio não terá direito ao auxílio- 
-reclusão, por não ser considerado segurado baixa renda, apesar de não possuir renda, por 
estar desempregado no momento da prisão. 

 

TÓPICO 12.3.5 (CAP. IV) – ALTERADO 

12.3.5  Não receber remuneração da empresa nem estar em gozo de auxílio-doença, pensão 

por morte, salário-maternidade, aposentadoria ou abono de permanência em serviço 

Edição 2018 (tópico ALTERADO no CAP. IV a partir da p. 459, parágrafo 2, e  

RENUMERADO, pos originariamente era o tópico 12.3.4) 

A concessão do auxílio-reclusão, nos termos do art. 80 da Lei 8.213/1991, com a 
redação dada pela MP 871/2019, somente é devida no caso do segurado não receber remu-
neração de empresa, nem estar em gozo de auxílio-doença, pensão por morte, salário-
maternidade, aposentadoria ou abono de permanência em serviço. 

(...)  

Ressalte-se que, antes da vigência da MP 871/2019, nos termos do art. 383, § 5º, da IN 
77/2015, caso o segurado, ao tempo da reclusão, esteja recebendo auxílio-doença, caberá a 
concessão do auxílio-reclusão aos dependentes somente quando cessar o benefício. 

Ocorre que a MP 871/2019 incluiu os §§ 3º, 4º e 5º, ambos no art. 59 da Lei 8.213/1991, 
a fim de prever que o segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão 
terá o benefício suspenso por até sessenta dias, contados da data do recolhimento à prisão, 
cessado o benefício após o referido prazo, destacando que caso o segurado seja colocado em 
liberdade antes dos 60 dias, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.  

Desta forma, após a vigência da MP 871/2019, o segurado que no momento da pri-
são recebia auxílio-doença não poderá mais continuar a recebê-lo, pois será imediatamente 
suspenso por um prazo de até 60 dias, findo o qual, caso não seja posto em liberdade nesse 
período, será cessado. Porém, caso seja solto antes do término do prazo de 60 dias conta-
dos desde a prisão, o benefício será restabelecido desde a data da soltura. 

Tal regra então permite que o auxílio-reclusão seja pago aos dependentes desde o 
momento da prisão, mesmo que o segurado esteja recebendo auxílio-doença, posto que 
será suspenso, não precisando, assim, aguardar o termino do recebimento do benefício por 
incapacidade para iniciar o pagamento do auxílio-reclusão, como ocorria antes nos termos 
do art. 383, § 5º, da IN 77/2015. 

Caso porém, o segurado seja solto dentro do período de 60 dias contados da prisão, 
o auxílio-reclusão eventualmente já concedido é imediatamente cessado no dia anterior à 
da soltura, e no dia da soltura será restabelecido o auxílio-doença.  

Se, porém, o segurado for solto após o período de 60 dias da prisão, o auxílio-
reclusão será imediatamente cessado no dia anterior à da soltura, porém na data da soltura 
não haverá o restabelecimento do auxílio-doença pois já estará cessado, devendo o segura-
do, caso entenda que preenche os requisitos para a sua concessão, requerer administrati-
vamente perante o INSS. 

A MP 871/2019 alterou a redação original do art. 80 da Lei 8.213/1991 a fim de 
proibir a concessão de auxílio-reclusão para os dependentes quando a(o) segurada(o) pre-
sa(o) receba salário-maternidade.  
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Antes mesmo da vigência da MP 871/2019, o INSS, administrativamente, já possu-
ía o entendimento de que era vedado o recebimento conjunto de auxílio-reclusão pelos depen-
dentes e salário-maternidade pelo segurado, devendo-se optar pelo benefício mais vantajoso, 
regra prevista no art. 167, § 4º do Decreto 3.048/1999 e no art. 383, § 3º da IN 77/2017, mas 
que estava eivada de ilegalidade, por falta de amparo legal, conforme defendemos no tópico 
12.12 (CAP. IV), na medida em que a Lei 8.213/1991 não estabelecia tal vedação. 

Somente com a vigência da MP 871/2019 é que houve expressa previsão legal para 
tal vedação. Por se tratar de norma que versa sobre requisito para a concessão do benefí-
cio, aplica-se o Princípio Tempus Regit Actum, razão pela qual incide nas prisões ocorridas 
a partir de 18.01.2019, data da sua vigência. 

Nesta situação, mesmo com o indeferimento inicial do auxílio-reclusão sob o funda-
mento de gozo pelo segurado(a) de salário-maternidade, tendo em vista que o seu recebimento 
é por prazo determinado de curta duração (em regra por 120 dias), entendemos que, após o seu 
término, os dependentes podem requerer a concessão do benefício de auxílio-reclusão, sob 
pena de violação ao Princípio da Proteção Social, pois estarão em situação de contingência 
(prisão do segurado) e não terão renda própria nem oriunda do segurado (pois já terminou o 
período do pagamento do salário-maternidade) para a sua sobrevivência. 

Ademais, a MP 871/2019 alterou a redação original do art. 80 da Lei 8.213/1991 a 
fim de também proibir a concessão de auxílio-reclusão para os dependentes quando o se-
gurado receba pensão por morte, cuja regra, apesar de restritiva, entendemos ser válida, 
na medida em que terá renda própria para manter os seus dependentes. 

Porém, tendo em vista que não havia, antes da vigência da MP 871/2019, essa res-
trição legal, tratando-se de regra que versa sobre requisito para a concessão do benefício, 
aplica-se o Princípio Tempus Regit Actum, motivo pelo qual tal vedação incide apenas nas 
prisões ocorridas a partir de 18.01.2019. Em relação às prisões ocorridas antes de tal data, 
permanece possível o recebimento de auxílio-reclusão pelos dependentes mesmo que o 
segurado esteja recebendo pensão por morte, em razão de ausência de vedação legal. 

 

TÓPICO 12.6 (CAP. IV) – ALTERADO 

12.6  Data da Cessação do Benefício (DCB)  

Edição 2018 (tópico ALTERADO no CAP. IV a partir da p. 460, parágrafo 3º) 

A Data da Cessação do Benefício (DCB) será as seguintes: a) na data do livramento 
do segurado, isto é, quando o segurado for solto, mesmo que no caso de livramento condi-
cional; b) na data do falecimento do segurado; c) na data que o segurado passar a receber 
qualquer modalidade de aposentadoria (por idade urbana, por idade rural, híbrida, por 
tempo de contribuição, especial, por invalidez ou da pessoa com deficiência); d) na data 
em que o segurado passar para o regime semiaberto ou aberto; e) com a extinção da última 
cota individual do dependente. 

Cumpre destacar que nos termos do art. 118 do Decreto n. 3.048/1999 falecendo o 
segurado detido ou recluso, o auxílio-reclusão que estiver sendo pago será automaticamen-
te convertido em pensão por morte.  
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TÓPICO 12.10 (CAP. IV) – ALTERADO 

12.10  Alterações trazidas pela Lei 13.135/2015 na Pensão por Morte e sua aplicação no 

Auxilio-Reclusão 

Edição 2018 (tópico ALTERADO no CAP. IV a partir da p. 464, parágrafo 8º) 

(...) 

Segundo, porque esta norma tem a finalidade específica de alterar a regra da vitalicieda-
de da cota-parte do cônjuge/dependente, que era própria da pensão por morte, pois o prazo de 
duração do auxílio-reclusão sempre foi limitado ao tempo em que o segurado permanecesse 
preso em regime fechado ou semiaberto (a partir da vigência da MP 871/2019 apenas no 
fechado), tanto que trimestralmente deve o dependente apresentar atestado do Diretor do 
estabelecimento carcerário comprovando a permanência do segurado na prisão. 

(...) 

O entendimento que ora defendemos acaba, ao nosso ver, por ser corroborado pela 
MP 871/2019, a qual instituiu carência de 24 contribuições para a concessão do auxílio- 
-reclusão, regra que não existe na pensão por morte, a indicar que o prazo de recebimento 
do benefício do auxílio-reclusão pela dependente cônjuge ou companheira(o), após o pre-
enchimento dos seus requisitos, permanece pelo prazo de duração da prisão, independen-
temente da sua idade na data do óbito ou do tempo de duração do casamento ou da união 
estável, não se aplicando, neste ponto, a regra da pensão por morte.  

 

TÓPICO 12.11 (CAP. IV) – ALTERADO 

12.11  Preso que exerce atividade remunerada 

Edição 2018 (tópico ALTERADO no CAP. IV a partir da p. 465, parágrafo 5º) 

(...) 

Cumpre destacar que, nesta condição, o fato do preso exercer atividade remunerada, 
contribuindo na condição de segurado facultativo, não acarreta perda do direito ao recebimento 
do auxílio-reclusão pelos seus dependentes, nos termos do art. 116, §6º, do Decreto nº 
3.048/1999.  

Destaque-se que após a vigência da MP 871/2019, em relação às prisões ocorridas a 
partir de 18.01.2019, somente será devido ao auxílio-reclusão nos casos de regime fechado, 
conforme destacamos no tópico 12.3.1 (CAP. IV).  

 

TÓPICO 12.12 (CAP. IV) – ALTERADO 

12.12  Cumulação do Auxílio-Reclusão quando o segurado(a) receba com Salário- 

-Maternidade ou Pensão por Morte 

Edição 2018 (tópico ALTERADO no CAP. IV a partir da p. 465, parágrafo 6º) 

O INSS entende, administrativamente, antes da vigência da MP 871/2019, que o segu-
rado recluso, ainda que contribua como facultativo, não terá direito aos benefícios de auxílio- 
-doença, salário-maternidade e aposentadoria durante a percepção, pelos dependentes, do auxí-
lio-reclusão, permitida, contudo, a opção pelo benefício mais vantajoso, nos termos do art. 383, 
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§ 3º da IN 77/2015, a qual deverá ser manifestada por declaração escrita do(a) segurado(a) e 
respectivos dependentes, juntada ao processo de concessão, inclusive no auxílio-reclusão. 

Porém, a MP 871/2019, incluiu o § 2º ao art. 59 da Lei 8.213/1991 a fim de expressa-
mente dispor que não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fecha-
do, retirando, assim, a possibilidade anteriormente existente prevista no art. 383, § 3º da IN 
77/2015 de que houvesse a opção pelo seu recebimento ao invés da continuidade do pagamen-
to do auxílio-reclusão aos dependentes, caso se tratasse de benefício mais vantajoso. 

Assim, o segurado preso, mesmo que continue contribuindo, caso tenha na prisão (em 
regime fechado) uma doença ou lesão que lhe gere uma incapacidade temporária não terá 
mais direito ao recebimento do auxílio-doença, cabendo, porém, a continuação do paga-
mento do auxílio-reclusão caso haja dependentes.  

Entendemos válida a vedação legal na medida em que, estando recluso, os gastos do se-
gurado com moradia, alimentação e tratamento médico, por exemplo, que era a finalidade do 
pagamento do benefício de auxílio-doença, já estão sendo arcados pelo Estado. Porém, após a 
sua soltura, permanecendo a incapacidade temporária, entendemos que o segurado pode reque-
rer administrativamente o auxílio-doença, na medida em que tais gastos não serão mais de 
responsabilidade estatal. 

A vedação à concessão de auxílio-reclusão aos dependentes quando o segurado esteja 
recebendo auxílio-doença e aposentadoria está expressamente previsto na redação original do 
art. 80 da Lei 8.213/1991. Porém, a referida IN 77/2015 foi além e estabeleceu que não será 
possível a concessão do auxílio-reclusão quando o segurado estiver recebendo salário-
maternidade, porém tal vedação não encontra respaldo legal, antes da vigência da MP 
871/2019, razão pela qual entendemos que o referido art. 383, § 3º da IN 77/2015 é ilegal, 
neste ponto, na medida em que estabelece restrição de direito não previsto na Lei 8.213/1991. 

Nesse sentido, foi o decidido no julgamento da AC 00167411320164039999 (Rel. De-
sembargador Federal Nelson Porfirio, TRF3 – Décima Turma, e-DJF3 Data:17.08.2016). 

Desta forma, tendo em vista que tanto o art. 80, antes da vigência da MP 871/2019, 
quanto o art. 124, ambos da Lei 8.213/1991, não proíbem tal acumulação, entendemos ser 
possível que, por exemplo, uma segurada presa receba o salário-maternidade e os seus depen-
dentes recebam o auxílio-reclusão, uma vez preenchidos os requisitos para a concessão dos 
dois benefícios, desde que a prisão (fato gerador) tenha ocorrido até 17.01.2019, mediante a 
aplicação do Princípio Tempus Regit Actum. 

Isto porque a MP 871/2019 alterou a redação original do art. 80 da Lei 8.213/1991 a fim 
de proibir a concessão de auxílio-reclusão para os dependentes quando a(o) segurada(o) receba 
salário-maternidade, cuja regra tem aplicabilidade para as prisões ocorridas a partir de 
18.01.2019, data da sua vigência. 

Nesta situação, tendo em vista que o recebimento do salário-maternidade é por prazo 
determinado (em regra por 120 dias), após o seu término, os dependentes podem requerer a 
concessão do benefício de auxílio-reclusão. 

Ademais, conforme destacamos no tópico 12.3.5 (CAP. IV), a MP 871/2019 alterou a 
redação original do art. 80 da Lei 8.213/1991 a fim de também proibir a concessão de auxílio- 
-reclusão para os dependentes quando o segurado receba pensão por morte, cuja regra, apesar 
de restritiva, entendemos ser válida, na medida em que terá renda própria para manter os seus 
dependentes. 

Porém, tendo em vista que não havia, antes da vigência da MP 871/2019, essa restrição 
legal, tratando-se de regra que versa sobre requisito para a concessão do benefício, aplica-se o 
Princípio Tempus Regit Actum, motivo pelo qual tal vedação incide apenas nas prisões ocorri-
das a partir de 18.01.2019. Em relação às prisões ocorridas antes de tal data, permanece possí-
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vel o recebimento de auxílio-reclusão pelos dependentes mesmo que o segurado esteja rece-
bendo pensão por morte, em razão de ausência de vedação legal. 

 

TÓPICO 12.13 (CAP. IV) – ALTERADO 

12.13  Verbas Rescisórias excluídas para fins de auferir o critério da Baixa Renda do 

Segurado 

Edição 2018 (tópico ALTERADO no CAP. IV a partir da p. 466, depois do parágrafo 3º) 

(...) 

Cumpre destacar que nos termos do art. 385, §5º e §6º da IN 77/2015, para fins de 
caracterização da baixa renda do segurado o décimo terceiro salário e o terço de férias não 
deverão ser considerados no cômputo do último salário de contribuição, mas a remunera-
ção recebida em decorrência do pagamento de horas extraordinárias integrará o último 
salário de contribuição. 

Após a vigência da MP 871/2019, que modificou o critério de apuração da baixa 
renda, conforme analisamos no tópico 12.3.4 (CAP. IV), permanece a aplicação da supra-
citada regra, ou seja, o décimo terceiro salário e o terço de férias não devem ser considera-
dos no cálculo da média dos salários de contribuição existentes no período de 12 meses 
anteriores ao mês do recolhimento da prisão do segurado. 

Desta forma, nem todas as verbas recebidas pelo segurado são consideradas para 
fins de apuração do critério da baixa renda que, conforme destacamos no tópico 12.3.3 
(CAP. IV) corresponde, para o ano de 2019, o valor de até R$ 1.364,43, conforme a Porta-
ria ME n. 9/2019. 

(...) 

 

TÓPICO 12.14 (CAP. IV) – ALTERADO 

12.14  Segurado em Prisão Domiciliar 

Edição 2018 (tópico ALTERADO no CAP. IV a partir da p. 466, parágrafo 8º) 

Cumpre destacar que, antes da vigência da MP 871/2019, para as prisões que ocor-
reram até 17.01.2019, o cumprimento de pena em prisão domiciliar não impede o recebi-
mento do benefício de auxílio-reclusão pelo(s) dependente(s), se o regime previsto for o 
fechado ou semiaberto, conforme expressamente dispõe o § 4º do art. 382 da IN 77/2015, 
incluído pela IN 85/2016. 

Porém, após a vigência da MP 871/2019, para as prisões que ocorreram a partir de 
18.01.2019, aplica-se a supracitada norma, mas apenas nos casos em que o regime previsto 
for o fechado. 
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TÓPICO 12.15 (CAP. IV) – ALTERADO 

12.15  Segurado usando Tornozeleira Eletrônica 

Edição 2018 (tópico ALTERADO no CAP. IV a partir da p. 466, parágrafo 9º) 

A monitoração eletrônica do instituidor do benefício de auxílio-reclusão não inter-
fere no direito do dependente ao recebimento do benefício, uma vez que tem a função de 
fiscalizar o preso, desde que, antes da vigência da MP 871/2019, para as prisões que ocor-
reram até 17.01.2019, mantido o regime semiaberto ou a prisão domiciliar (se o regime 
previsto for o fechado ou semiaberto conforme destacamos no tópico anterior), conforme 
expressamente dispõe o § 5º do art. 382 da IN 77/2015, incluído pela IN 85/2016. 

Porém, após a vigência da MP 871/2019, para as prisões que ocorreram a partir de 
18.01.2019, aplica-se a supracitada norma, mas apenas nos casos de prisão domiciliar se o 
regime previsto for o fechado, conforme destacamos no tópico anterior.  

 

TÓPICO 14.3.3 (CAP. IV) – INCLUIDO 

14.3.3 Inscrição no CPF e no Cadastro Único 

Edição 2018 (tópico INCLUÍDO no CAP. IV a partir da p. 480) 

O Decreto 8.805/2016 alterou o Decreto 6.214/2007 a fim de prever que são requisitos 
para a concessão, a manutenção e a revisão do LOAS as inscrições no Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF) e no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). 

O Cadastro Único reúne informações das famílias com renda per capita de até meio 
salário mínimo ou renda total familiar de até três salários mínimos e é utilizado por diver-
sos programas sociais, sendo registradas as características da residência, a identificação de 
cada membro do grupo familiar, a escolaridade, a situação de trabalho e renda.  

A realização do referido Cadastro pode ser feita pelo beneficiário do LOAS ou o res-
ponsável do grupo familiar através dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ou 
da Secretaria de Assistência Social do município, levando consigo os documentos de Cadastro 
de Pessoa Física (CPF), Registro Geral (RG) e comprovante de residência. 

Após a edição do referido Decreto foi pulicada a Portaria Interministerial N. 2, de 7 
de novembro de 2016 convocando os idosos e deficientes para realizarem a inscrição no 
Cadastro Único. Posteriormente, a Portaria n. 2.651, de 18 de dezembro de 2018 estabele-
ceu prazo para a realização do Cadastro Único, sob pena de suspensão do benefício. 

A exigência de tal cadastro que foi disciplinada inicialmente apenas por Decreto, 
após a vigência da MP 871/2019, passa a ter previsão legal, na medida em que a referida 
MP incluiu o § 12º ao art. 20 da Lei 8.213/1991 dispondo que são requisitos para a conces-
são, a manutenção e a revisão do benefício as inscrições no Cadastro de Pessoas Físicas 
(CPF) e no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, conforme previs-
to em regulamento. 
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TÓPICO 14.3.4 (CAP. IV) – INCLUIDO 

14.3.4  Autorização para Acesso aos Dados Bancários do Beneficiário 

Edição 2018 (tópico INCLUÍDO no CAP. IV a partir da p. 480) 

A MP 871/2019, ao incluir o §13º no art. 20 da Lei 8.742/1993, estabeleceu outro 
requisito para a concessão do LOAS, qual seja, a autorização do requerente para acesso 
aos seus dados bancários, nos termos do disposto no inciso V do § 3º do art. 1º da Lei 
Complementar n. 105/2001. 

Tendo em vista que se trata de um benefício assistencial, cujo beneficiário precisa 
preencher o requisito da miserabilidade, conforme analisamos no tópico 14.3.2 (CAP. IV), 
aliado ao fato da existência de inúmeras fraudes na concessão do benefício, entendemos 
que o presente requisito encontra fundamento plausível, destacando, porém, que por se 
tratar de informação sigilosa, deve ser utilizada exclusivamente para a análise do pedido 
de concessão ou revisão do LOAS, sendo vedada a sua utilização para outros fins, bem 
como deve ser mantido o sigilo, sob pena de responsabilidade estatal no caso de vazamen-
to ilegal dos dados bancários do beneficiário. 

Destaque-se que tal autorização, nos termos do art. 34 da MP 871/2019, somente te-
rá vigência a partir de 18 de maio de 2019. 

 

TÓPICO 14.4.3 (CAP. IV) – INCLUIDO 

14.4.3  Inscrição no CPF e no Cadastro Único 

Edição 2018 (tópico INCLUÍDO no CAP. IV a partir da p. 486) 

Esse requisito é o mesmo que se aplica ao LOAS-IDOSO, sobre o qual comentamos 
no tópico 14.3.3 (CAP. IV), para o qual remetemos o leitor.  

 

TÓPICO 14.4.4 (CAP. IV) – INCLUIDO 

14.4.4  Autorização para Acesso aos Dados Bancários do Beneficiário 

Edição 2018 (tópico INCLUÍDO no CAP. IV a partir da p. 486) 

Esse requisito é o mesmo que se aplica ao LOAS-IDOSO, sobre o qual comentamos 
no tópico 14.3.4 (CAP. IV), para o qual remetemos o leitor. 

 

TÓPICO 16.16 (CAP. IV) – INCLUIDO 

16.16 MP 871/2019 e o Prazo Decadencial para o requerimento do Salário-Maternidade 

Edição 2018 (tópico INCLUÍDO no CAP. IV a partir da p. 515) 

Tratando-se a tutela previdenciária de direito fundamental do cidadão, voltado a uma 
existência digna, o direito à obtenção do benefício é imprescritível, conforme, inclusive, asse-
gurado pelo STF no julgamento do RE 626.489/SE (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp105.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp105.htm#art1
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Pleno, julgado em 16.10.2013), com repercussão geral reconhecida (Tema 313), ao afirmar 
que “o direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os 
pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como conse-
quência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário”. 

No referido julgamento foi fixada a seguinte tese (Tema 313): “I – Inexiste prazo deca-
dencial para a concessão inicial do benefício previdenciário; II – Aplica-se o prazo decaden-
cial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da 
Medida Provisória 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1º de 
agosto de 1997.” 

Desta forma, os benefícios previdenciários não possuem prazo limite para serem reque-
ridos junto ao INSS, ou seja, o ato de concessão do benefício, quer seja administrativo ou judi-
cial, não possui prazo limite, podendo, assim, o segurado requerê-lo a qualquer momento.  

Em determinadas situações, como por exemplo, no caso da pensão por morte, o não re-
querimento do benefício dentro do prazo legal estabelecido (que no caso da pensão por morte 
é, em regra, de 90 dias contados da data do óbito) tem efeito apenas na fixação da DIP (Data de 
Início do Pagamento) do benefício, não influenciando em nada a sua concessão, uma vez pre-
sentes os requisitos para o deferimento do benefício. 

Porém, de forma flagrantemente inconstitucional, e contrário ao decidido pelo STF no 
supracitado RE 626.489/SE (Tema 313), a MP 871/2019 incluiu o art. 71-D na Lei 
8.213/1991 dispondo que o direito ao salário-maternidade decairá se não for requerido em até 
cento e oitenta dias da ocorrência do parto ou da adoção, exceto na ocorrência de motivo de 
força maior e/ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento. 

A referida MP instituiu, assim, um prazo decadencial de 180 dias, contados do parto ou 
da adoção, para o requerimento do salário-maternidade, sob pena de perda do direito ao benefí-
cio. Trata-se, assim, de norma inconstitucional na medida em que os benefícios previdenciá-
rios, em razão do seu caráter de direito fundamental do cidadão, estabelecido no art. 6º da 
CF/88, não possui prazo para a sua concessão, uma vez comprovados os seus requisitos. 

O fato do salário-maternidade ser um benefício provisório de curta duração, não o retira 
do patrimônio jurídico do segurado pelo fato dele não ter requerido em período próximo ao 
parto, conseguindo, mesmo assim, custear as suas despesas em decorrência do risco social 
vivenciado, qual seja, o nascimento ou adoção de criança, que gerou diminuição em seus ren-
dimentos. 

Desta forma, entendemos ser inconstitucional o disposto no art. 71-D da Lei 8.213/1991 
incluído pela MP 871/2019, por violar o disposto o art. 6º da CF/88, bem como a tese fixada 
pelo STF no RE 626.489/SE (Tema 313), razão pela qual entendemos que não há prazo deca-
dencial para o recebimento do salário-maternidade, podendo o segurado requerer a qualquer 
momento, uma vez demonstrados os seus requisitos existentes na data do fato gerador (parto, 
adoção ou guarda judicial para fins de adoção), não podendo sequer ser aplicado a prescrição 
quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32. 

 

TÓPICO 18.9.7 (CAP. IV) – ALTERADO 

18.9.7  Declaração de Sindicato Rural 

Edição 2018 (tópico ALTERADO no CAP. IV a partir da p. 532, parágrafo 1º) 

Antes da vigência da MP 871/2019, nos termos da redação dada pela Lei 11.718/2008 
ao art. 106, III, Lei 8.213/1991, a declaração fundamentada de sindicato que represente o traba-
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lhador rural ou, quando for o caso, de sindicato ou colônia de pescadores, somente servirá 
como prova material para a comprovação do exercício da atividade rural se estiver homologada 
pelo INSS. 

O STJ prolatou decisão no AgRg no REsp. 416.971/SP (Rel. Min. Hélio Quaglia Bar-
bosa, Sexta Turma, julgado em 07.03.2006) no sentido de que não constitui início de prova 
material a declaração de sindicato rural sem a homologação pelo INSS, porque equivale a mera 
prova testemunhal reduzida a termo. 

Ademais, a exigência da homologação do INSS da certidão do sindicato rural exigida 
pela Lei 11.718/2008, faz-se necessária em face de inúmeras denúncias de fraudes existentes 
para a obtenção de tal documento, razão pela qual, em regra, o INSS faz uma pesquisa cadas-
tral e, algumas vezes, no local, a fim de verificar se houve, efetivamente, o trabalho campesino. 

A MP 871/2019, com o objetivo de combater as fraudes aos benefícios rurais, revo-
gou o referido inciso III do art. 106 da Lei 8.213/1991 a fim de não mais considerar a de-
claração do sindicato rural como início de prova material para o reconhecimento de tempo 
rural, incluindo, no inciso IV do referido dispositivo, a Declaração de Aptidão ao Progra-
ma Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, de que trata o inciso II do caput 
do art. 2º da Lei 12.188/2010, ou por documento que a substitua, emitidas apenas por insti-
tuições ou organizações públicas. 

Destaque-se, porém, que antes da vigência da MP 871/2019, o STJ, ciente das dificul-
dades de obtenção de documentos para a comprovação do trabalho rural, relativizava a regra 
então vigente trazida pela Lei 11.718/2008, no sentido de admitir o reconhecimento do labor 
campesino mesmo quando o segurado apresente declaração de sindicato rural sem a homolo-
gação do INSS, desde que seja corroborada por idônea, harmônica e precisa prova testemunhal 
comprovando o exercício do trabalho rural, considerando, inclusive, que o art. 106 da Lei 
8.213/1991 é meramente exemplificativo. Nesse sentido foi o decidido no EREsp. 
1.060.637/PR (Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 28.09.2011); 
AgRg no REsp. 1.060.637/PR (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado 
em 19.02.2009); AgRg nos EDcl no REsp. 1.179.380/RS (Rel. Min. Felix Fischer, Quinta 
Turma, julgado em 06.05.2010). 

Tendo em vista que o rol do art. 103 da Lei 8.213/1991 é meramente exemplificativo, 
mesmo após a vigência da MP 871/2019, defendemos que o entendimento acima do STJ ainda 
tem aplicação, ou seja, a declaração do sindicato rural pode excepcionalmente ser utilizada 
para a comprovação do início da prova material, mas desde que comprovada a impossibilidade 
ou extrema dificuldade de obtenção de outros documentos, como no caso do boia fria, e que 
seja corroborada por robusta prova testemunhal, que deve ser idônea, harmônica e precisa. 

Desta forma, caso a declaração do sindicato rural não esteja homologada pelo INSS, 
é possível, excepcionalmente, o reconhecimento do tempo rural, desde que corroborada 
em robusta prova testemunhal, que deve ser idônea, harmônica e precisa. 

 

TÓPICO 22.9 (CAP. IV) – ALTERADO 

22.9  Regras para a Comprovação do Tempo de Contribuição: Início de Prova Material 

Contemporânea ao Trabalho 

Edição 2018 (tópico ALTERADO no CAP. IV a partir da p. 557, parágrafo 7º) 

Nos termos do art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991, com a redação dada pela MP 
871/2019, a comprovação do tempo de serviço para os efeitos previdenciários, inclusive 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12188.htm#art2ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12188.htm#art2ii
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mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108 da referida 
lei, somente produzirá efeito quando baseada em início de prova material contemporânea 
aos fatos, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência 
de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento. 

Verifica-se que a MP 871/2019 incluiu o termo “contemporânea aos fatos”, mas que 
na prática previdenciária não trará alteração, pois tal exigência já era observada adminis-
trativamente, em razão do disposto no art. 62 do Decreto n. 3.048/1999, bem como no 
âmbito judicial. 

(...) 

Ademais, nos termos do art. 62 do Decreto n. 3.048/1999 e no art. 55, § 3º da Lei 
8.213/1991 com a redação dada pela MP 871/2019, os referidos documentos devem ser 
contemporâneos dos fatos a comprovar, bem como mencionar as datas de início e término 
da atividade laboral e, quando se tratar de trabalhador avulso, a duração do trabalho e a 
condição em que foi prestado. 

(...) 
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Capítulo V 

PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA 

NO DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

TÓPICO 1.1 (CAP. V) – ALTERADO  

1.1 Distinção entre o Ato de Concessão e o Ato de Revisão do Benefício Previdenciário 

e Âmbito de Incidência da Decadência 

Edição 2018 (tópico ALTERADO no CAP. V a partir da p. 681, parágrafo 8º) 

(...) 

Importante entendermos tal distinção para que possamos aplicar, corretamente, o 
prazo decadencial no direito previdenciário, que é previsto no art. 103 da Lei 8.213/1991, 
cuja redação anterior à vigência da MP 871/2019, estabelecia que era de dez anos o prazo 
de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revi-
são do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do 
recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conheci-
mento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 

Assim, antes da vigência da MP 871/2019, deve-se assimilar que somente have-
rá a incidência do prazo decadencial de 10 anos em se tratando de ato de revisão de 
benefício previdenciário e não no caso de ato de concessão. Isto porque, tratando-se a 
tutela previdenciária de direito fundamental do cidadão, voltado a uma existência digna, o 
direito à obtenção do benefício é imprescritível, conforme, inclusive, assegurado pelo STF 
no julgamento do RE 626.489/SE (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 
16.10.2013), com repercussão geral reconhecida (Tema 313), ao afirmar que “o direito à 
previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos 
de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexis-
te prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário”. 

(...) 

Assim, antes da vigência da MP 871/2019, apenas nos casos em que se trata de ato 
de revisão do benefício ocorrerá a incidência do prazo decadencial decenal previsto no art. 
103 da Lei 8.213/1991, ou seja, apenas no caso em que o benefício já foi concedido e se 
busca discutir a sua graduação econômica, como, por exemplo, a alteração da RMI (Renda 
Mensal Inicial), mediante o reconhecimento de determinado tempo de contribuição não 
reconhecido inicialmente no ato de concessão, a fim de gerar reflexos financeiros na RMA 
(Renda Mensal Atual). 

Porém, a MP 871/2019 alterou a redação do referido art. 103 da Lei 8.213/1991 a fim 
de dispor que o prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a 
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revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício, bem como 
do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício é de dez anos. 

Desta forma, a partir da vigência da referida MP (18.01.2019) a decadência no di-
reito previdenciário passa a incidir não somente nos casos de revisão do ato de concessão 
do benefício, mas também nos atos de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessa-
ção do próprio benefício. 

Entendemos, porém, que essa alteração legal realizada pela MP 871/2019 acaba por 
violar o decidido pelo STF na fixação da tese do Tema 313, o qual destacou que inexiste 
prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário. Isto porque, em 
que pese continue inexistindo prazo para que o segurado ou dependente requeira o benefí-
cio previdenciário, é forçoso reconhecer que ao se instituir um prazo decadencial em face 
do ato do INSS que indeferiu o requerimento inicial de concessão do benefício, acaba-se 
limitando temporalmente o direito de ação do beneficiário para ter acesso ao benefício, em 
dissonância com o decidido pela Suprema Corte, que assegurou a sua inexistência, por se 
tratar de direito fundamental. 

Vamos ao seguinte exemplo para entender a sutileza da questão. Maria, em 
20.01.2019, completou 60 anos de idade e possui 15 anos de contribuição, tendo, assim, 
preenchido, em sua visão, os requisitos para a concessão da aposentadoria por idade. A 
legislação, mesmo após a vigência da MP 871/2019, não estabelece prazo para que Maria 
requeira o seu benefício, podendo fazê-lo a qualquer tempo. Assim, em 20.01.2019 reque-
reu o benefício, porém em 10.05.2019 tomou ciência do ato de indeferimento do INSS, 
tendo em vista que não foi considerado cinco anos de contribuição de Maria, no período de 
1990 a 1995, na condição de contribuinte individual, pois não comprovou o recolhimento 
das contribuições, tendo em vista que não estavam registradas no CNIS. 

Nos termos da MP 871/2019, contra esse ato de indeferimento do INSS incide o 
prazo decadencial de 10 anos, razão pela qual Maria poderá buscar desconstituí-lo, inclu-
sive, judicialmente, apenas até 10.05.2029, razão pela qual caso, por exemplo, Maria con-
siga encontrar os carnês comprovando o pagamento das referidas contribuições apenas em 
15.06.2029, quando terá 70 anos, não poderá mais ingressar nem com requerimento admi-
nistrativo nem com ação judicial buscando a concessão do seu benefício, mesmo tendo, 
comprovadamente, preenchido os seus requisitos. 

Constata-se, assim, que de forma sutil, a alteração trazida pela MP 871/2019 viola o de-
cidido pelo STF na tese fixada no Tema 313, na medida em que acaba por, em verdade, institu-
ir uma limitação temporal para a concessão do benefício, qual seja, o prazo de 10 anos conta-
dos da ciência da data do ato de indeferimento do requerimento inicial, o que defendemos que 
infringe o caráter imprescritível das prestações da Previdência Social, ofendendo o núcleo 
essencial de proteção dos direitos do segurado e do dependente de acesso ao benefício.  

A eventual necessidade de estabilização das relações jurídicas, a proteção à segu-
rança jurídica e, em última análise, a pacificação social, objetivos da decadência, não podem 
ser utilizados como fundamento para a não concessão inicial do benefício previdenciário, pos-
to que não se pode permitir que se “estabilize” uma relação jurídica que conduz o segura-
do ou dependente para uma situação de grave desproteção social, quando, comprovada-
mente, mesmo que a destempo, tenha comprovado os requisitos para sua concessão. 

Tal regra é flagrantemente inconstitucional, por violar o caráter essencial da Previ-
dência Social, delimitado no art. 6º da CF/88, ofender o decidido pela Suprema Corte no 
RE 626.489/SE (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 16.10.2013), com 
repercussão geral reconhecida (Tema 313), além de ser, monstruosamente, desumana. A 
busca pela redução de gastos no RGPS não pode, em um Estado Democrático de Direito, 
atropelar o núcleo duro e imutável do direito fundamental de acesso à Previdência.  
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TÓPICO 1.2 (CAP. V) – ALTERADO  

1.2  Previsão Legal do Prazo Decadencial 

Edição 2018 (tópico ALTERADO no CAP. V a partir da p. 682, parágrafo 6º) 

Conforme destacamos no tópico anterior, nos termos do art. 103 da Lei 8.213/1991, o 
prazo decadencial, nos termos da MP 871/2019, é de 10 anos, porém, anteriormente, a legisla-
ção previdenciária estabelecia outros prazos para a incidência da decadência. 

(...) 

 

TÓPICO 1.3 (CAP. V) – ALTERADO  

1.3  Fundamento Constitucional  

Edição 2018 (tópico ALTERADO no CAP. V a partir da p. 683, parágrafo 3º) 

(...) 
As relações jurídicas previdenciárias estabelecidas entre o segurado e o INSS preci-

sam estar sujeitas à estabilização a fim de se garantir a segurança jurídica, o qual tem pre-
visão constitucional no art. 5o, caput, da CF/88, razão pela qual incide o instituto da deca-
dência no Direito Previdenciário, mas, frise-se, antes da MP 871/2019, tão somente nos 
pedidos de revisão do benefício, não nos de concessão, e a partir da sua vigência 
(18.01.2019) também para os casos de concessão inicial do benefício, apesar de entender-
mos ser inconstitucional tal alteração, conforme destacamos no tópico 1.1 (CAP. V).  

 

TÓPICO 1.4 (CAP. V) – ALTERADO 

1.4  Termo Inicial do Prazo Decadencial  

Edição 2018 (tópico ALTERADO no CAP. V a partir da p. 683, parágrafo 4º) 

Dispõe o art. 103 da Lei 8.213/1991, com a redação dada pela MP 871/2019, que o 
prazo decadencial de 10 anos é contado: 

I) do dia primeiro do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação ou da data 
em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto; 

II) do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão de indeferimento, cancelamen-
to ou cessação do seu pedido de benefício ou da decisão de deferimento ou indeferimento de 
revisão de benefício, no âmbito administrativo.  

Dispõe o art. 103 da Lei 8.213/91 que nos casos de revisão do ato de concessão do 

beneficio o prazo decadencial de 10 anos será contado a partir do primeiro dia do mês 

seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 

A redação do referido dispositivo é confusa, podendo gerar margem a intepretação 

equivocada em relação ao termo inicial de contagem da decadência, notadamente por utili-

zar, em sua parte final, o termo “decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo”. 
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Ora, conforme destacamos no tópico 1.1 (CAP. V), na esteira do entendimento pa-
cificado do STF tomado no RE 626.489 (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, jul-
gado em 16.10.2013), antes da vigência da MP 871/2019, o prazo decadencial de 10 anos 
somente incidia nos casos de revisão de benefício já concedido, não nos casos de conces-
são. Porém, a partir da vigência da MP 871/2019 passa também a incidir nos atos de con-
cessão inicial do benefício. 

Em relação aos requerimentos de revisão do benefício, nos termos do inciso I do 
art. 103 da Lei 8.213/1991, com a redação dada pela MP 871/2019, o termo inicial da 
decadência será a partir do primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira 
prestação. Vale dizer, caso o benefício tenha sido concedido em 25.07.2015, tendo sido 
paga a primeira prestação em 05.08.2015, a contagem do prazo decadencial iniciará em 
01.09.2015 e se consumará em 01.09.2025. 

A MP 871/2019 incluiu no inciso I do art. 103 da Lei 8.213/1991 outro marco tem-
poral, que não havia na redação anterior do dispositivo, qual seja “da data em que a pres-
tação deveria ter sido paga com o valor revisto”. Essa hipótese ocorre nos casos em que a 
revisão é decorrente de uma determinação legal ou constitucional (fruto de Emenda Cons-
titucional) superveniente ao momento da concessão do benefício. Assim, por exemplo, o 
benefício de Ticio foi concedido em 20.01.2019 e paga a primeira prestação em 
10.02.2019, mas se em 15.06.2020 passou a viger uma lei (ou uma Emenda a Constitui-
ção) determinando que o INSS realizasse uma revisão especifica a partir da sua vigência, 
que terá impacto no benefício de Ticio, a contagem do prazo decadencial iniciará em 
15.06.2020, data na qual a prestação deveria ser paga com o valor revisto, e não em 
01.03.2019 (dia primeiro do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação por 
Ticio), consumando-se, assim, em 15.06.2030.  

Cumpre destacar, sobre este ponto, que antes da vigência da MP 871/2019 o art. 
565 da IN 77/2015 estabelecia que não se aplica o prazo decadencial nas revisões estabe-
lecidas em dispositivo legal, mas tão somente o prazo prescricional.  

O fundamento da não incidência da decadência nesta situação, como bem destacado 
por Hermes Arrais Alencar, é de que só há campo para a aplicação do prazo decadencial se 
não houver lei determinando ao INSS a revisão do benefício, na medida em que, diante do 
paralelismo com o art. 103-A da Lei 8.213/1991, havendo comprovada má-fé não há mar-
gem para a aplicação da decadência, logo o INSS ao não atender o comando legal de revi-
são de benefício está atuando com má-fé, situação excludente da aplicação da caducidade 
do direito de revisão2. 

Desta forma, entendemos que a referida alteração legal acaba por, de forma desar-
razoada, legitimar uma omissão do INSS em eventualmente não cumprir uma determina-
ção legal que impunha a revisão do benefício, cuja relação jurídica decorrente não poderia 
ser estabilizada pela decadência, pois está fora do seu âmbito de incidência. 

Ademais, verifica-se que essa alteração legal do dispositivo busca fazer com que o 
prazo decadencial incida também nas ações em que se busca a aplicação dos reajustes da 
prestação decorrentes do aumento do teto previsto, de forma superveniente à concessão do 
benefício, pelas Emendas Constitucionais n. 20/98 e 41/03, numa clara tentativa de se 
alterar o entendimento sobre a questão firmado pelo STJ, como o decidido no REsp. 
1.447.551/PR (Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.11.2014), o 
qual entendeu que não incide a decadência nestes casos, cuja tema analisamos no tópico 
1.7 (CAP. V) para o qual remetemos o leitor. 

                                                 
2  ALENCAR, Hermes Arrais. Calculo de benefícios previdenciários. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 21. 
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A MP 871/2019 trouxe também outra modificação no instituto da decadência, po-
rém para entendê-lo é necessário analisar a redação anterior do art. 103 da Lei 8.213/1991. 
Porém, o referido dispositivo, em sua parte final, com a redação anterior trazida pela Lei 
10.839/2004, e aqui está a possibilidade de confusão interpretativa, o art. 103 da Lei 
8.213/1991, em sua parte final, estabelece outro possível marco temporal para o início do 
prazo decadencial, que será “ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da 
decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo”. 

Afirmamos que essa parte final confunde o interprete, pois pode fazer crer que esse 
termo inicial seria a decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo que negue o 
direito à concessão do benefício, quando na verdade está se referindo à decisão indefe-
ritória definitiva no âmbito administrativo que negou o direito à revisão do ato de 
concessão, pois como destacamos no tópico 1.1 (CAP. V), antes da vigência da MP 
871/2019, o âmbito de incidência da decadência no Direito Previdenciário é apenas nos 
atos de revisão do benefício e não nos de concessão. 

Inicialmente, provocada por essa confusão interpretativa, o próprio STJ no AgRg 
no REsp. 1.264.819/RS (Relª. Minª. Assusete Magalhães, Sexta Turma, julgado em 
25.06.2013) entendeu que o alcance do art. 103 da Lei 8.213/1991, na redação da Medida 
Provisória 1.523-9, de 27.06.1997, e alterações posteriores, seria "amplo e não abrange 
apenas revisão de cálculo do benefício, mas atinge o próprio ato de concessão”. A celeu-
ma foi tamanha que afetou também a TNU que editou a Sumula n. 64 que dispunha que 
“o direito à revisão do ato de indeferimento de benefício previdenciário ou assistencial 
sujeita-se ao prazo decadencial de dez anos.”  

Porém, posteriormente, o STJ alterou o seu entendimento anterior, alinhando-se ao 
decidido pelo STF no RE 626.489 (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 
16.10.2013), a fim de definir que o prazo de decadência não atinge o ato de indeferimento 
do benefício, mas sim o ato de indeferimento da revisão da concessão do benefício. Neste 
sentido, inclusive, foi o decidido pelo STJ no AgRg no AREsp. 493.997/PR (Rel. Min. 
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 03.06.2014) ao dispor que “o 
caput do art. 103 da Lei 8.213/1991 está voltado tão somente para o ato revisional de 
concessão do benefício.” 

Ademais, tal novo entendimento do STJ acabou por culminar com o cancelamento 
da Súmula n. 64 da TNU e a edição da Súmula n. 81 da TNU a qual dispõe que “não 
incide o prazo decadencial previsto no art. 103, caput , da Lei 8.213/1991, nos casos de 
indeferimento e cessação de benefícios, bem como em relação às questões não aprecia-
das pela Administração no ato da concessão.” 

Desta forma, antes da vigência da MP 871/2019, o art. 103, caput, da Lei 
8.213/1991 não está estabelecendo como possível termo inicial da decadência o conhe-
cimento pelo segurado do ato administrativo do INSS que indeferiu o benefício, mas 
sim do conhecimento do ato administrativo da autarquia previdenciária que indefe-
riu o seu requerimento de revisão da concessão do benefício. 

Ademais, como destacamos, inclusive com esteio do entendimento do STF no RE 
626.489 (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 16.10.2013), antes da 
vigência da MP 871/2019, o ato de concessão do benefício previdenciário não se submete 
a prazo decadencial, razão pela qual em caso de indeferimento ou de cessação do benefício 
o segurado pode buscar a sua concessão ou o seu restabelecimento a qualquer tempo, uma 
vez comprovado os seus requisitos.  

Consequentemente, o ato administrativo que indefere o pedido de concessão do 

beneficio não pode ser alvo de prazo decadencial, pois, neste caso, o beneficio não foi 
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sequer concedido, não se tratando de revisão, podendo o segurado, a qualquer momento, 

acionar o Judiciário visando a sua concessão, uma vez comprovado os seus requisitos. 

Assim, frise-se, o termo “decisão indeferitória” prevista na parte final do art. 103 da 
Lei 8.213/1991, na redação anterior à vigência da MP 871/2019, refere-se a decisão que 
indeferiu o pedido de revisão do benefício feito administrativamente pelo segurado e 
não no caso de indeferimento do seu pedido de concessão ou restabelecimento do 
benefício, posto que estas situações estão excluídas do âmbito de incidência da norma, 
conforme destacamos no tópico 1.1 (CAP. V) na medida em que a decadência não alcança 
os casos de indeferimento inicial ou de cessação do benefício. 

Porém, conforme destacamos no tópico 1.1 (CAP. V), a MP 871/2019 alargou o 
campo de incidência da decadência no Direito Previdenciário, a fim de incidir não somente 
sobre os atos de revisão, mas também em face dos atos de concessão, indeferimento, can-
celamento ou cessação do benefício. 

Assim, nos termos do inciso II do art. 103 da Lei 8.213/1991 com a redação dada 
pela MP 871/2019, em relação ao requerimento inicial de concessão do benefício o 
prazo decadencial de 10 anos é contado do dia em que o segurado tomar conhecimento da 
decisão de indeferimento, cancelamento ou cessação do seu pedido de benefício no âmbito 
administrativo. Na prática previdenciária, essa ciência ocorre por meio da notificação do 
INSS ao segurado informando-lhe a respeito da decisão administrativa.  

Vamos ao seguinte exemplo para entendermos essa situação. Ticio requereu o bene-
fício de aposentadoria por idade em 10.02.2019, foi, porém, indeferido em 10.05.2019, 
tendo Ticio sido notificado pelo INSS da decisão e tomado conhecimento do indeferimen-
to em 25.05.2019, data na qual inicia a contagem do prazo decadencial, que se consuma 
em 25.05.2029. 

Porém, ainda nos termos do inciso II do art. 103 da Lei 8.213/1991, com a redação 
dada pela MP 871/2019, em relação ao requerimento de revisão do benefício o prazo 
decadencial de 10 anos é contado do dia em que o segurado tomar conhecimento da deci-
são de deferimento ou indeferimento de revisão de benefício, no âmbito administrativo.  

E, neste ponto, temos a outra grande alteração realizada pela MP 871/2019, tendo 
em vista que foi suprimido o termo “definitiva” existente na redação anterior do referido 
dispositivo dada pela Lei 10.839/2004. 

Desta forma, antes da vigência da MP 871/2019, o outro possível marco temporal 
do início do prazo decadencial previsto na parte final do art. 103 da Lei 8.213/1991 refere-
se à situação na qual o segurado, que já teve o seu benefício concedido, posteriormente ao 
recebimento da primeira prestação, ingressou com pedido de revisão administrativa do ato 
de concessão junto ao INSS e este proferiu uma decisão de indeferimento da referida revi-
são de forma definitiva, isto é, após o esgotamento de todos os recursos administrativos. 
Neste caso, o termo inicial da decadência será a partir da data em que o segurado tomou 
conhecimento da decisão definitiva no âmbito administrativo que indeferiu o seu pedido 
de revisão, ou seja, após esgotados os recursos administrativos cabíveis, caso tenham sido 
interpostos pelo segurado.  

Tanto que antes da vigência da MP 871/2019 o INSS aplicava o parágrafo único do 
art. 568 da IN 77/2015, o qual estabelecia que “em se tratando de pedido de revisão de 
benefícios com decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo, em que não hou-
ver a interposição de recurso, o prazo decadencial terá início no dia em que o requerente 
tomar conhecimento da referida decisão”.  

Ocorre que a redação atual do art. 103, II, da Lei 8.213/1991 trazida pela MP 
871/2019, ao retirar o termo “definitiva”, é mais prejudicial ao segurado, posto que o prazo 



Curso Prático de Direito e Processo Previdenciário 59 

decadencial já se inicia desde quando o segurado tomou conhecimento da primeira decisão 
administrativa que indeferiu o seu pedido de concessão ou de revisão, mesmo que tenha 
interposto recurso administrativo.  

Verifica-se, assim, que a MP 871/2019, além de alargar a incidência da decadência 
para atingir não somente os atos de revisão, mas também os atos de concessão, indeferi-
mento, cancelamento e cessação do benefício, ainda modificou o início da sua contagem 
para que ocorra desde a data em que o segurado ou dependente tomar conhecimento da 
primeira decisão administrativa que indeferiu o seu pedido de revisão ou seu pedido de 
concessão, e não mais daquela que se tornar definitiva. 

Desta forma, após a MP 871/2019, mesmo que o segurado ou dependente recorra 
administrativamente da decisão que indeferiu o seu pedido de concessão ou de revisão do 
benefício, o prazo decadencial decadência já se iniciará desde o conhecimento da primeira 
decisão administrativa, mesmo que o segurado tenha interposto recurso administrativo. 

Vamos ao seguinte exemplo para entendermos essa situação. Ticio requereu o bene-
fício de aposentadoria por idade em 10.02.2019, foi, porém, indeferido em 10.05.2019, 
tendo Ticio sido notificado da decisão e tomado conhecimento do indeferimento em 
25.05.2019. Interpôs recurso administrativo contra essa decisão, o qual foi julgado pelo 
INSS em 20.12.2019, tendo tomado conhecimento em 10.01.2020. Neste caso, com base 
na alteração trazida pela MP 871/2019, o prazo decadencial já está correndo desde o mo-
mento em que o segurado tomou conhecimento da primeira decisão administrativa (e não 
mais da definitiva, que no exemplo, ocorreu em 10.01.2020), ou seja, a partir de 
25.05.2019, consumando-se em 25.05.2029. 

Assim, o art. 103 da Lei 8.213/1991 estabelece dois possíveis termos iniciais para a 
fluência do prazo decadencial de 10 anos para a revisão do beneficio previdenciário, quais 
sejam: 1) a partir do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação 
do beneficio; 2) a partir do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão indefe-
ritória definitiva do seu pedido de revisão realizada no âmbito administrativo, após esgo-
tados os recursos administrativos cabíveis, caso tenham sido interpostos pelo segurado. Na 
prática previdenciária, essa ciência ocorre por meio da notificação do INSS ao segurado 
informando-lhe a respeito da decisão administrativa. 

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 568 da IN 77/2015 dispõe que “em se tra-
tando de pedido de revisão de benefícios com decisão indeferitória definitiva no âmbito 
administrativo, em que não houver a interposição de recurso, o prazo decadencial terá 
início no dia em que o requerente tomar conhecimento da referida decisão”.  

 

TÓPICO 1.5 (CAP. V) – ALTERADO  

1.5  Interrupção do Prazo Decadencial nos casos de Requerimento Administrativo de 

Revisão do Benefício 

Edição 2018 (tópico ALTERADO no CAP. V a partir da p. 685, parágrafo 3º) 

Questão importante na prática previdenciária é verificar se o prazo decadencial no 
Direito Previdenciário pode ser interrompido. Conforme destacamos no tópico anterior, 
em face das alterações trazidas pela MP 871/2019, nos casos em que há o requerimento 
administrativo de revisão ou também de concessão do benefício, o prazo decadencial so-
mente começa a correr a partir do dia em que o segurado tomar conhecimento da primeira 
decisão indeferitória e não mais da definitiva. 
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Isso porque, antes da vigência da MP 871/2019, havia o termo “definitiva” na reda-
ção do art. 103 da Lei 8.213/1991, o que fazia com que o prazo decadencial fosse inter-
rompido com a interposição do requerimento administrativo de revisão e apenas recome-
çasse a correr após a ciência da última decisão administrativa, nos casos em que o segura-
do interpusesse recurso administrativo. 

Desta forma, antes da vigência da MP 871/2019, Lazzari e Castro defendiam que o art. 
103 da Lei 8.213/1991 criou a possibilidade legal de interrupção do prazo decadencial, quando 
o segurado ou dependente ingressar com o requerimento administrativo de revisão do benefí-
cio, tendo em vista que a lei previu a hipótese do início da fluência do prazo decadencial a 
partir da data em que o segurado tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no 
âmbito administrativo, independente da data do primeiro pagamento do benefício3.  

Cumpre destacar que o art. 207 do Código Civil dispõe que “salvo disposição legal em 
contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem 
a prescrição”, razão pela qual é possível que a lei preveja a interrupção da decadência, o que 
ocorre no Direito Previdenciário, nos termos do art. 103 da Lei 8.213/1991, quando o segurado 
interpõe pedido administrativo de revisão do seu benefício dentro do prazo de 10 anos conta-
dos a partir do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação. 

Assim, antes da vigência da MP 871/2019, por meio da interrupção será desconsiderado 
o tempo transcorrido antes da interposição do pedido administrativo, desde que o requerimento 
de revisão administrativa tenha sido realizado antes da fluência de 10 anos contados a partir do 
dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação do benefício, que tam-
bém é termo inicial da decadência, conforme destacamos no tópico anterior. 

A interposição do requerimento administrativo de revisão do benefício é causa de inter-
rupção da decadência (e não de suspensão), razão pela qual o prazo de 10 anos era “zerado” e, 
antes da MP 871/2019, somente recomeçava a correr por inteiro após a ciência da decisão 
administrativa definitiva que indeferiu o pedido de revisão do segurado ou do dependente. 

Porém, a MP 871/2019, ao retirar o termo “definitiva” da redação do art. 103 da Lei 
8.213/1991, acabou por, consequentemente, alterar o momento em que o prazo decadenci-
al, que estava interrompido com a interposição do requerimento administrativo de revisão 
do benefício, recomeçasse a fluir, o qual ocorrerá a partir da ciência da primeira decisão 
administrativa que indeferiu a revisão e não mais da definitiva, no caso de interposição de 
recurso pelo segurado ou dependente. 

Desta forma, a partir da vigência da MP 871/2019, a interposição do requerimento 
administrativo de revisão do benefício continua sendo causa de interrupção da decadência 
(e não de suspensão), razão pela qual o prazo de 10 anos é “zerado”, porém recomeça a 
correr por inteiro desde a ciência da primeira decisão administrativa que indeferiu o pedi-
do de revisão (e não mais da decisão administrativa definitiva). 

A fim de entender a amplitude das alterações trazidas pela MP 871/2019, vamos 
analisar duas situações, uma com base na referida MP e outra com base na legislação ante-
rior, nos termos da Lei 10.839/2004.  

Assim, vamos ao seguinte exemplo. Exemplo 1 com base na Lei 10.839/2004 ante-
rior à vigência da MP 871/2019. Pedro recebeu a primeira prestação do seu benefício em 
20.02.2000. Porém em 20.02.2009 ingressou com pedido administrativo de revisão do seu 
benefício, a fim de aumentar a percentual da sua RMI de aposentadoria por idade mediante o 
reconhecimento de determinado tempo de contribuição não reconhecido no pedido de conces-

                                                 
3  CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de Direito Previdenciário. 20. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2017. p. 991. 
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são do benefício. Pedro tomou ciência em 20.06.2009 da primeira decisão administrativa que 
indeferiu o seu pedido de revisão e interpôs recurso administrativo o qual somente foi julgado 
em 16.09.2010, tendo Pedro tomado conhecimento dessa decisão indeferitória em 20.10.2010, 
a qual se tornou definitiva, pois Ticio optou por não mais recorrer no âmbito administrativo. 

Neste caso, o pedido administrativo de revisão interposto no INSS interrompeu o 
prazo decadencial, cujo prazo somente recomeçou a transcorrer após a prolatação da deci-
são definitiva, razão pela qual o prazo de 10 anos, que “zerou” com a interposição do re-
querimento administrativo de revisão, recomeçará a fluir apenas a partir de 20.10.2010, dia 
em que Pedro o segurado toma conhecimento da decisão indeferitória definitiva do seu 
pedido de revisão realizada no âmbito administrativo, consumando-se em 20.10.2020. 

Caso, porém, Pedro, neste mesmo exemplo, tenha ingressado com o pedido admi-
nistrativo de revisão somente em 20.06.2010, tal requerimento não terá o condão de inter-
romper a prescrição, pois esta já se consumou, pois, tendo em vista que recebeu a primeira 
prestação do seu benefício em 20.02.2000, já decorreu o prazo de 10 anos contados do dia 
primeiro do mês seguinte ao do recebimento do primeiro pagamento do benefício.  

Cumpre destacar que o art. 207 do Código Civil dispõe que “salvo disposição legal em 
contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem 
a prescrição”, razão pela qual é possível que a lei preveja a interrupção da decadência, o que 
ocorre no Direito Previdenciário, nos termos do art. 103 da Lei nº 8.213/91, quando o segurado 
interpõe pedido administrativo de revisão do seu beneficio dentro do prazo de 10 anos conta-
dos a partir do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação. 

Exemplo 2 com base na MP 871/2019 (vigência a partir de 18.01.2019). Pedro 
recebeu a primeira prestação do seu benefício em 20.02.2019. Porém em 20.02.2028 in-
gressou com pedido administrativo de revisão do seu benefício, a fim de aumentar a per-
centual da sua RMI de aposentadoria por idade mediante o reconhecimento de determina-
do tempo de contribuição não reconhecido no pedido de concessão do benefício. Pedro 
tomou ciência em 20.06.2028 da primeira decisão administrativa que indeferiu o seu pedi-
do de revisão e interpôs recurso administrativo o qual somente foi julgado em 16.09.2029, 
tendo Pedro tomado conhecimento dessa decisão indeferitória em 20.10.2029, a qual se 
tornou definitiva, pois Ticio optou por não mais recorrer no âmbito administrativo. 

Neste caso, o pedido administrativo de revisão interposto no INSS interrompeu o 
prazo decadencial, porém o prazo de 10 anos recomeçará a fluir desde 20.06.2028, quando 
Pedro tomou conhecimento da primeira decisão administrativa que indeferiu o seu pedido 
de revisão, e não mais a partir de 20.10.2029, data em que tomou conhecimento da decisão 
definitiva no âmbito administrativo que indeferiu o seu pedido de revisão. 

Caso, porém, Pedro, neste mesmo exemplo, tenha ingressado com o pedido admi-
nistrativo de revisão somente em 20.06.2029, tal requerimento não terá o condão de inter-
romper a decadência, pois esta já se consumou, pois, tendo em vista que recebeu a primei-
ra prestação do seu benefício em 20.02.2019, já decorreu o prazo de 10 anos contados do 
dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento do primeiro pagamento do benefício.  
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TÓPICO 1.6 (CAP. V) – ALTERADO  

1.6  Aplicação da Decadência aos Benefícios concedidos antes da Medida Provisória n. 

1.523/1997 convertida na Lei 9.528/1997  

Edição 2018 (tópico ALTERADO no CAP. V a partir da p. 686, depois do parágrafo 7º) 

(...) 

Desta forma, vamos ao seguinte exemplo. Ticio teve a sua aposentadoria concedida 
em 05/04/1994, época em que não existia o instituto da decadência. Ticio, posteriormente 
à concessão, almeja revisar o seu beneficio, a fim de alterar o calculo da sua RMI. Assim, 
o seu pedido de revisão pode ser feito até o dia 31/07/2007, tendo em vista que a partir de 
01/08/2007 (10 anos contados a partir de 01/08/97), ocorreu a decadência do seu direito de 
revisão do beneficio. 

Assim, a novidade trazida pela MP 871/2019 de instituir o prazo decadencial dece-
nal inclusive para os atos de concessão, indeferimento, cancelamento e cessação do bene-
fício incide mesmo em relação àqueles benefícios concedidos antes da sua vigência, porém 
o início da contagem dos 10 anos somente ocorre a partir de 18.01.2019 (data da vigência 
da MP 871/2019), ressalvado o nosso entendimento no sentido da inconstitucionalidade da 
referida alteração legal, conforme defendemos no tópico 1.1 (CAP. V). 

 

TÓPICO 1.7 (CAP. V) – ALTERADO  

1.7  Situações em que não se aplica o prazo decadencial 

Edição 2018 (tópico ALTERADO no CAP. V a partir da p. 687, parágrafo 1º) 

No tópico 1.4 (CAP. V) destacamos que os atos de indeferimento ou de cessação do 
beneficio previdenciário não são alvo da incidência do prazo decadencial, na medida em 
que nestes casos não se trata de ato de revisão, pois não se está buscando modificar os 
critérios iniciais estabelecidos no ato de concessão, na medida em que o beneficio não foi 
sequer concedido (no caso de indeferimento) ou não está mais ativo (no caso de cessação), 
podendo o segurado buscar a sua concessão ou o seu restabelecimento a qualquer momen-
to, uma vez comprovados os seus requisitos. 

Porém, além dos casos de indeferimento ou de cessação do beneficio, há outras si-
tuações que também não são alvo da incidência do prazo decadencial, sobra as quais anali-
saremos neste tópico.  

(...) 

Porém, conforme destacamos no item 1.4 (CAP. V) a MP 871/2019 alterou a reda-
ção do art. 103 da Lei 8.213/1991, ao incluir a expressão “da data em que a prestação 
deveria ter sido paga com o valor revisto” a fim de buscar também prever a incidência da 
decadência mesmo no caso de revisão determinada por lei. 

(...) 

Porém, conforme destacamos no tópico 1.4 (CAP. V), a MP 871/2019 incluiu no 
inciso I do art. 103 da Lei 8.213/1991 outro marco temporal para a incidência da decadên-
cia, que não havia na redação anterior do dispositivo, qual seja “da data em que a presta-
ção deveria ter sido paga com o valor revisto”, cuja intenção da alteração legal do dispo-
sitivo é fazer com que o prazo decadencial incida também nas ações em que se busca a 
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aplicação dos reajustes das prestações decorrentes do aumento do teto previsto, de forma 
superveniente à concessão do benefício, pelas Emendas Constitucionais n. 20/98 e 41/03, 
numa clara tentativa de se alterar o entendimento sobre o tema firmado pelo STJ, como o 
decidido no REsp. 1.447.551/PR (Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 
em 18.11.2014) acima citado.  

Ocorre que entendemos que não cabe a invocação da alteração legal para se modifi-
car o referido entendimento do STJ sobre o tema, tendo em vista que a modificação do 
valor da prestação no caso da incidência das Emendas Constitucionais n. 20/98 e 41/03 são 
decorrentes de um reajuste das parcelas supervenientes e não de uma revisão do ato de 
concessão do benefício, posto que não está se modificando os critérios de deferimento 
inicial do benefício, mas sim reajustando as parcelas supervenientes em razão de aumento 
do teto realizadas pelas referidas emendas constitucionais, motivo pelo qual a jurisprudên-
cia do STJ sobre o tema deve ser mantida. 

(...) 
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Capítulo VI 

REVISÕES PREVIDENCIÁRIAS 

TÓPICO 6.4 (CAP. VI) – ALTERADO  

6.4  Não Incidência da Decadência 

Edição 2018 (tópico ALTERADO no CAP. V a partir da p. 714, depois do parágrafo 1º) 

(...) 

Desta forma, por não buscar a alteração dos critérios e forma de calculo do ato de 
concessão do beneficio, mas sim de mera revisão das prestações supervenientes ao ato de 
concessão não incide a decadência prevista no art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 nas pre-
tensões de aplicação dos tetos das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 aos benefí-
cios previdenciários concedidos antes dos citados marcos legais. 

Porém, conforme destacamos no tópico 1.4 (CAP. V), a MP 871/2019 incluiu no 
inciso I do art. 103 da Lei 8.213/1991 outro marco temporal para a incidência da decadên-
cia, que não havia na redação anterior do dispositivo, qual seja “da data em que a presta-
ção deveria ter sido paga com o valor revisto”, cuja intenção da alteração legal do dispo-
sitivo é fazer com que o prazo decadencial incida também nas ações em que se busca a 
aplicação dos reajustes das prestações decorrentes do aumento do teto previsto, de forma 
superveniente à concessão do benefício, pelas Emendas Constitucionais n. 20/98 e 41/03, 
numa clara tentativa de se alterar o entendimento sobre o tema firmado pelo STJ, como o 
decidido no REsp. 1.447.551/PR (Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 
em 18.11.2014) acima citado.  

Ocorre que entendemos que não cabe a invocação da alteração legal para se modifi-
car o referido entendimento do STJ sobre o tema, tendo em vista que a modificação do 
valor da prestação no caso da incidência das Emendas Constitucionais n. 20/98 e 41/03 são 
decorrentes de um reajuste das parcelas supervenientes e não de uma revisão do ato de 
concessão do benefício, posto que não está se modificando os critérios de deferimento 
inicial do benefício, mas sim reajustando as parcelas supervenientes em razão de aumento 
do teto realizadas pelas referidas emendas constitucionais, motivo pelo qual a jurisprudên-
cia do STJ sobre o tema deve ser mantida. 

(...) 
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Capítulo VIII 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 

PREVIDENCIÁRIO 

TÓPICOS 9, 10, 11, 12, 13 E 14 (CAP. VIII) – INCLUIDOS 

9 Programa Permanente de Revisão da Concessão e da Manutenção dos Benefícios 

Edição 2018 (tópico INCLUÍDO no CAP. VIII a partir da p. 813) 

O art. 69 da Lei 8.212/1991 dispõe a respeito do Programa Permanente de Revisão da 
Concessão e da Manutenção dos Benefícios da Previdência Social, a fim de apurar irregula-
ridades e erros materiais. 

A Medida Provisória 871/2019 trouxe alterações neste Programa, pois alterou o § 1o 
do art. 69 da Lei 8.212/1991, deixando de constar como etapa inicial a revisão dos benefícios 
concedidos por acidentes do trabalho, razão pela qual atualmente pode o programa iniciar 
com a análise de quaisquer benefícios em que se detectem indícios de irregularidades ou 
erros materiais na concessão. 

Ademais, a referida MP reduziu o prazo para a apresentação de defesa pelo segurado 
no caso de constatação de alguma irregularidade, pois o prazo para responder a notificação 
realizada pelo INSS diminuiu de 30 dias para 10 dias.  

Houve, também, alteração na forma de realização da notificação para a apresentação 
de defesa, pois a MP estabelece que será realizada preferencialmente por rede bancária ou 
notificação por meio eletrônico, conforme previsto em regulamento. Mantém-se, também, a 
possibilidade de notificação por via postal, por carta simples, considerado o endereço cons-
tante do cadastro do benefício, hipótese em que o aviso de recebimento será considerado 
prova suficiente da notificação.  

A MP 871/2019 inclui o § 9o ao art. 69 da Lei 8.212/1991 dispondo que se não for pos-
sível realizar a notificação ao segurado para fins de apresentação de defesa, o INSS poderá 
suspender cautelarmente o pagamento do benefício nas hipóteses de suspeita de fraude ou 
irregularidade constatadas por meio de prova pré-constituída, destacando que uma vez apresen-
tada a defesa o pagamento do benefício será reativado até a conclusão da análise pelo INSS.  

Essa disposição precisa ser analisada com atenção. Isto porque a sua utilização pelo 
INSS não pode ser a regra e sim somente de forma excepcional, sob pena de grave violação 
ao contraditório e à ampla defesa, sobre o qual abordamos no tópico 1.4 (CAP. II). Assim, 
essa impossibilidade de realização da notificação, que atualmente pode ser realizada pela 
agência bancária, por meio eletrônico ou por via postal com aviso de recebimento, deve ser 
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devidamente fundamentada e atestada que a sua não ocorrência se deu por conduta omissiva 
do próprio segurado que, por exemplo, informou em seu cadastro endereço inexistente. 

Desta forma, deve sempre o servidor do INSS buscar o correto endereço do segurado, 
somente aplicando de forma excepcional a norma prevista no § 9o do art. 69 da Lei 
8.212/1991, de forma devidamente fundamentada, após a comprovação documental do exau-
rimento das tentativas de localização da sua residência. Além disso, deve fundamentar a sua 
aplicação na existência de provas robustas da ocorrência de fraude.  

A MP 871/2019 prevê a possibilidade de que a defesa seja apresentada por canais de 
atendimento eletrônico definidos pelo INSS. O benefício será suspenso na hipótese de não 
apresentação da defesa no prazo estabelecido de 10 dias, bem como na hipótese de a defesa ser 
considerada insuficiente ou improcedente pelo INSS, que deverá notificar o beneficiário quan-
to à suspensão do benefício e lhe conceder prazo de trinta dias para interposição de recurso. 

Decorrido o prazo de trinta dias após a suspensão, sem que o beneficiário, o seu re-
presentante legal ou o seu procurador apresente recurso administrativo junto aos canais de 
atendimento do INSS ou a outros canais autorizados, o benefício será cessado. 

Os recursos interpostos de decisão que tenha suspendido o pagamento do benefício te-
rão prioridade de tramitação em todas as instâncias administrativas. Ademais, os recursos 
não terão efeito suspensivo, ou seja, os termos em que decidido administrativamente pelo 
INSS (suspensão ou cessação do benefício) terá imediata aplicação. 

Outra novidade regulamentada pela MP 871/2019 foi a necessidade de que aqueles 
que receberem benefícios realizem anualmente a comprovação de vida nas instituições fi-
nanceiras, por meio de atendimento eletrônico com uso de biometria ou por qualquer meio 
definido pelo INSS que assegure a identificação do beneficiário. 

Tal situação, chamada de “prova de vida”, foi regulamentada em razão dos inúmeros 
casos de fraude contra o INSS, tendo em vista que mesmo após o óbito do segurado, o bene-
fício continuava sendo sacado, tendo em vista a utilização por terceiros dos dados da conta 
do beneficiário falecido aliado ao fato da demora na comunicação dos óbitos de responsabi-
lidade dos cartórios ao INSS, mesmo o art. 68 da Lei 8.212/1991 dispondo que o Titular do 
Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais fica obrigado a comunicar, ao INSS, até o dia 
10 de cada mês, o registro dos óbitos ocorridos no mês imediatamente anterior, devendo da 
relação constar a filiação, a data e o local de nascimento da pessoa falecida.  

A prova de vida e a renovação de senha serão efetuadas por aquele que receber o be-
nefício, mediante identificação por funcionário da instituição, quando realizada nas institui-
ções financeiras.  

A prova de vida poderá ser realizada pelo representante legal ou pelo procurador do 
beneficiário legalmente cadastrado no INSS ou na instituição financeira responsável pelo 
pagamento. 

A prova de vida de segurados com idade igual ou superior a sessenta anos será objeto 
de prévio agendamento, que será disciplinado em ato do Presidente do INSS. 

O INSS disporá de meios, incluída a realização de pesquisa externa, que garantam a 
identificação e o processo de fé de vida para pessoas com dificuldades de locomoção e ido-
sos acima de oitenta anos que recebam benefícios.  

O INSS poderá bloquear o pagamento do benefício encaminhado às instituições fi-
nanceiras até que o beneficiário atenda à convocação, permitida a liberação do pagamento 
automaticamente pela instituição financeira.  

Importante destacar que para fins do procedimento da prova de vida do segurado ou 
dependente o INSS terá acesso a todos os dados biométricos mantidos e administrados pelos 
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órgãos públicos federais e por meio de convênio, poderá ter acesso aos dados biométricos da 
Justiça Eleitoral de outros entes federativos, devendo preservar a integridade dos dados e o 
sigilo eventualmente existente.  

10 Programa Especial para Análise de Benefícios com Indícios de Irregularidade  

Edição 2018 (tópico INCLUÍDO no CAP. VIII a partir da p. 813) 

Além do Programa Permanente para a apuração dos benefícios com irregularidades, 
que analisamos no tópico anterior, a Medida Provisória 871/2019, publicada em 18 de 
janeiro de 2019, em seu art. 1o, I, instituiu um provisório chamado de Programa Especial 
para Análise de Benefícios com Indícios de Irregularidade (doravante chamado de Pro-
grama Especial), que tem o objetivo de analisar processos que apresentem indícios de 
irregularidade e potencial risco de realização de gastos indevidos na concessão de benefí-
cios administrados pelo INSS.  

O Programa Especial durará até 31 de dezembro de 2020 e poderá ser prorrogado 
até 31 de dezembro de 2022 por ato fundamentado do Presidente do INSS (art. 1°, § 1º). 

A referida MP elenca, em seu art. 8°, que são considerados processos com indícios de 
irregularidade integrantes do Programa Especial aqueles com potencial risco de gastos inde-
vidos e que se enquadrem nas seguintes hipóteses:  

a) potencial acúmulo indevido de benefícios indicados pelo TCU ou pela 
Controladoria-Geral da União (CGU);  

b) potencial pagamento indevido de benefícios previdenciários indicados pelo TCU 
e pela CGU;  

c) processos identificados na Força-Tarefa Previdenciária, composta pelo 
Ministério Público Federal, pelo Departamento da Polícia Federal e pela 
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia;  

d) suspeita de óbito do beneficiário;  

e) benefício de prestação continuada – Lei Orgânica da Assistência Social 
(BPC/LOAS) com indícios de irregularidade identificados em auditorias do TCU, 
da CGU e em outras avaliações realizadas pela Administração Pública Federal;  

f) processos identificados como irregulares pelo INSS. 

Além desses, o art. 9o autoriza o Presidente do INSS a estabelecer outros critérios pa-
ra caracterização de processos com indícios de irregularidade. 

A análise dos processos administrativos de requerimento inicial e de revisão de bene-
fícios administrados pelo INSS cujo prazo legal para conclusão tenha expirado na data de 
publicação da MP 871/2019 também integrará o Programa Especial, conforme expressamen-
te previsto em seu § 2º do art. 1o. 

Constata-se, assim, que o Programa Especial inclui não somente os benefícios com 
indícios de irregularidade, mas também aqueles requerimentos de concessão e revisão de 
benefícios nos quais o INSS não os tenha concluído a análise dentro do prazo legal, isto é, 
não tenha decidido no prazo de 45 dias, conforme aplicação do art. 41-A, § 5o, da Lei 
8.213/1991, bem nos termos em que decidido pelo STF no julgamento do RE 631240/MG 
(Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 10.11.2014), conforme analisamos no 
CAP. II (tópico 1.3). 

Verifica-se, desta forma, que o referido programa busca identificar e conter as inúme-
ras fraudes e concessões irregulares de benefícios, bem como racionalizar a prestação do 
serviço pelo INSS a fim de concluir os requerimentos de concessão e revisão que estão com 
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o prazo legal extrapolado, tendo em vista o contexto que enfrenta a autarquia previdenciária 
de escassez de contratação de novos servidores e do alto índice de aposentadorias no órgão. 

10.1  Bônus de Desempenho Institucional por Análise de Benefícios com Indícios de 

 Irregularidade do Monitoramento Operacional de Benefícios (BMOB) 

Edição 2018 (tópico INCLUÍDO no CAP. VIII a partir da p. 813) 

A fim de conferir executividade ao Programa Especial, a referida Medida Provisória 
871/2019 instituiu, até 31.12.2020, o Bônus de Desempenho Institucional por Análise de 
Benefícios com Indícios de Irregularidade do Monitoramento Operacional de Benefícios 
(BMOB).  

Trata-se de um bônus no valor de R$ 57,50 (cinquenta e sete reais e cinquenta centa-
vos) que será devido aos ocupantes dos cargos de Analista do Seguro Social e Técnico do 
Seguro Social em exercício no INSS que concluam a análise de processos do Programa Es-
pecial.  

A implementação e o pagamento do BMOB fica condicionado à expressa autorização 
física e financeira na lei orçamentária anual e à permissão na lei de diretrizes orçamentárias. 

A concessão do BMOB poderá ser prorrogada em ato do Ministro de Estado da 
Economia e a prorrogação do BMOB ficará condicionada à implementação de controles 
internos que atenuem os riscos de concessão de benefícios irregulares. 

O valor do BMOB poderá ser revisto por ato do Ministro de Estado da Economia, 
com periodicidade não inferior a doze meses, até o limite da variação do Índice de Preços 
ao Consumidor (IPCA), aferido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
ou outro índice que vier a substituí-lo, no mesmo período. 

O BMOB não será devido caso haja, sobre a mesma hora trabalhada, incidência de 
adicional por prestação de serviço extraordinário ou adicional noturno, bem como não será 
incorporado aos vencimentos, à remuneração ou aos proventos das aposentadorias e das 
pensões, não servirá de base de cálculo para benefícios ou vantagens, nem integrará a base 
de contribuição previdenciária do servidor.  

Além disso, o bônus apenas será recebido sobre o que exceder metas mínimas de 
performance dos servidores na análise dos processos que integram o Programa Especial, 
ou seja, deverá representar acréscimo real à capacidade operacional regular de realização 
de atividades do INSS, conforme critérios definidos em ato do Presidente do INSS.  

É preciso ressaltar que o pagamento do BMOB ao servidor do INSS terá como fato 
gerador a “conclusão da análise de processos incluídos no Programa Especial”, confor-
me expressamente previsto no art. 3o da MP 871/2019, que, como vimos no tópico anteri-
or, inclui não somente os benefícios com indícios de irregularidade, mas também aqueles 
requerimentos de concessão e revisão nos quais o INSS não os tenha concluído a análise 
dentro do prazo legal (45 dias), razão pela qual o seu pagamento ocorrerá não somente nos 
casos de eventual suspensão ou cessação do benefício (quando for constatada alguma irre-
gularidade ou fraude), mas também nos casos de concessão ou indeferimento dos requeri-
mentos de concessão ou revisão do benefício, cujo prazo de conclusão tenha extrapolado o 
limite legal, mesmo que não se tenha apurado nenhuma irregularidade. 

Desta forma, importante destacar que o pagamento de tal bônus não ocorrerá so-
mente nos casos de apuração pelo servidor do INSS de eventual irregularidade mediante a 
cessação ou suspensão do benefício, mas também nos casos de conclusão administrativa 
(deferindo ou indeferindo) dos pedidos de concessão inicial de benefício ou de revisão 
cujo prazo legal de conclusão (45 dias) estejam extrapolados pela agência. 
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Isto porque não se pode conceder uma gratificação ao servidor do INSS apenas em 
eventual caso de suspensão ou cessação do benefício em caso de irregularidade, sob pena 
de violação ao Princípio da Moralidade, pois se está estimulando, mediante aumento da 
remuneração, atuação punitiva do Estado, mas sim como forma de racionalizar e aprimorar 
a eficiência da autarquia previdenciária, pois, frise-se, no Programa Especial inclui-se 
também os processos de concessão e revisão não decididos no prazo legal, agilizando, 
desta forma, não somente a apuração de fraudes, mas também a análise dos processos 
dentro do prazo legal, principalmente num contexto de escassez de contratação de servido-
res pela autarquia previdenciária e do alto índice de aposentadorias no órgão. 

Cumpre destacar que o BMOB segue a linha instituída pela MP n. 767, de 6 de ja-
neiro de 2017, convertida na Lei 13.457, de 26 de junho de 2017, que estabeleceu o Bônus 
Especial de Desempenho Institucional por Perícia Médica em Benefícios por Incapacidade 
(BESP-PMBI), o qual foi pago ao médico-perito do INSS para cada perícia médica extra-
ordinária realizada referente à revisão de benefícios por incapacidade mantidos sem perí-
cia há mais de dois anos, contados da data de publicação da referida MP.  

Destaque-se que a seleção dos processos integrantes do Programa Especial para fins 
de recebimento do BMOB priorizará os benefícios mais antigos, sem prejuízo de outros 
critérios estabelecidos por ato do Presidente do INSS. 

11 PROGRAMA DE REVISÃO DE BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE 

Edição 2018 (tópico INCLUÍDO no CAP. VIII a partir da p. 813) 

O Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade (doravante chamado de 
Programa de Revisão), tem o objetivo de revisar: a) os benefícios por incapacidade manti-
dos sem perícia pelo INSS, por período superior a seis meses, e que não possuam data de 
cessação estipulada ou indicação de reabilitação profissional; b) outros benefícios de natu-
reza previdenciária, assistencial, trabalhista ou tributária. 

O Programa de Revisão durará até 31 de dezembro de 2020 e poderá ser prorrogado 
até 31 de dezembro de 2022 por ato fundamentado do Ministro de Estado da Economia. 

O acompanhamento por médico perito de processos judiciais de benefícios por inca-
pacidade integrará o Programa de Revisão, conforme expressamente previsto no § 3o do art. 
10 da referida MP.  

Verifica-se que o Programa de Revisão incluirá não somente os benefícios de incapa-
cidade concedidos administrativamente pelo INSS, mas também os deferidos no âmbito 
judicial, desde que não possuam data de cessação estipulada nem indicação de reabilitação 
profissional.  

Conforme destacamos no tópico 1.13.2 (CAP. IV), o benefício concedido judicial-
mente pode ser cessado no âmbito administrativo, porém para que não haja violação da coisa 
julgada deve, além de garantir o contraditório e ampla defesa, que seja indicado, de forma 
fundamentada, o fato novo, ocorrido posteriormente à perícia realizada no âmbito judicial, 
que gerou a capacidade do segurado, como, por exemplo, a boa recuperação em razão das 
sessões de fisioterapia realizadas após a prolatação de decisão que concedeu o benefício. 

A Lei 13.457/2017 prevê que nos casos de concessão administrativa ou judicial deve 
ser, sempre que possível, previsto o prazo de cessação do benefício de auxílio-doença, sob 
pena de o mesmo ser mantido por 120 dias, assegurada a possibilidade de interposição de 
Pedido de Prorrogação junto ao INSS. Sobre o tema, remetemos o leitor ao tópico 1.13 
(CAP. IV), no qual abordamos o assunto. 
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11.1  Bônus de Desempenho Institucional por Perícia Médica em Benefícios por  

Incapacidade (BPMBI) 

Edição 2018 (tópico INCLUÍDO no CAP. VIII a partir da p. 813) 

A fim de conferir executividade ao Programa de Revisão, a referida Medida Provi-
sória 871/2019 instituiu, até 31.12.2020, o Bônus de Desempenho Institucional por Perícia 
Médica em Benefícios por Incapacidade (BPMBI), que corresponde ao valor de R$ 61,72 
(sessenta e um reais e setenta e dois centavos) que será devido ao Perito Médico Federal, 
ao Perito Médico da Previdência Social e ao Supervisor Médico-Pericial, para cada perícia 
médica extraordinária realizada no âmbito do Programa de Revisão.  

A implementação e o pagamento do BPMBI fica condicionado à expressa autorização 
física e financeira na lei orçamentária anual e à permissão na lei de diretrizes orçamentárias. 

A concessão do BPMBI poderá ser prorrogada em ato do Ministro de Estado da Eco-
nomia e o seu valor poderá ser revisto por ato do Ministro de Estado da Economia, com perio-
dicidade não inferior a doze meses, até o limite da variação do Índice de Preços ao Consumi-
dor – IPCA, aferido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro 
índice que vier a substituí-lo, no mesmo período. 

O referido bônus não será devido caso haja, sobre a mesma hora trabalhada, incidên-
cia de adicional por prestação de serviço extraordinário ou adicional noturno. No mesmo 
sentido, o BPMBI, nos termos da referida MP, não será incorporado aos vencimentos, à 
remuneração ou aos proventos das aposentadorias e das pensões e não servirá de base de 
cálculo para benefícios ou vantagens, nem integrará a base de contribuição previdenciária do 
servidor. 

Ato do Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia a 
que se refere o caput disporá sobre os critérios para seleção dos benefícios objeto das perí-
cias extraordinárias e abrangerá: 

a) benefícios por incapacidade mantidos sem perícia pelo INSS por período superior 
a seis meses e que não possuam data de cessação estipulada ou indicação de rea-
bilitação profissional; 

b) benefícios de prestação continuada sem revisão por período superior a dois 
anos; e 

c) outros benefícios de natureza previdenciária, assistencial, trabalhista ou tributária 
concedidos até a data de publicação desta Medida Provisória. 

Importante destacar que perícia médica extraordinária será aquela realizada além da 
jornada de trabalho ordinária e que represente acréscimo real à capacidade operacional regu-
lar de realização de perícias médicas. 

Conforme destacamos no tópico anterior, poderá haver o pagamento do BPMBI na 
hipótese de acompanhamento por médico perito de processos judiciais de benefícios por 
incapacidade. 

Ato do Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia dis-
porá sobre: 

a) os critérios gerais a serem observados para a aferição, o monitoramento e o contro-
le da realização das perícias médicas de que trata o art. 10, para fins de concessão do 
BPMBI; 

b) o quantitativo diário máximo de perícias médicas, nos termos do disposto no art. 
10, por perito médico, e a capacidade operacional ordinária de realização de perí-
cias médicas pelo perito médico e pela Agência da Previdência Social do INSS; 
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c) a forma de realização de mutirão das perícias médicas; e 

d) os critérios de ordem de prioridade para o agendamento dos benefícios a serem revis-
tos, tais como a data de concessão do benefício e a idade do beneficiário. 

Cumpre destacar que o cargo de Perito Médico Federal, integrante da Carreira de 
Perito Médico Federal de que trata a Medida Provisória 871/2019, o cargo de Perito Médi-
co da Previdência Social, integrante da Carreira de Perícia Médica da Previdência Social, 
de que trata a Lei 10.876/2004 e o cargo de Supervisor Médico-Pericial, integrante da 
Carreira de Supervisor Médico Pericial, de que trata a Lei 9.620/1998, passam a integrar o 
Quadro de Pessoal do Ministério da Economia, bem como o exercício dos servidores das 
Carreiras de Perito Médico Federal, de Perícia Médica da Previdência Social e de Supervi-
sor Médico-Pericial será disposto em ato do Ministro de Estado da Economia. 

O BPMBI segue a linha instituída pela MP 767, de 6 de janeiro de 2017, convertida 
na Lei 13.457, de 26 de junho de 2017, que estabeleceu o Bônus Especial de Desempenho 
Institucional por Perícia Médica em Benefícios por Incapacidade (BESP- 
-PMBI), o qual foi pago ao médico-perito do INSS para cada perícia médica extraordinária 
realizada referente à revisão de benefícios por incapacidade mantidos sem perícia há mais 
de dois anos, contados da data de publicação da referida MP, sendo instituído por vinte e 
quatro meses e que tinha o valor de R$ 60,00 por perícia realizada. 

Destaque-se que o BPMBI será devido para um maior número de benefícios, pois 
além de incluir os por incapacidade ativos acima de seis meses sem data para a sua cessa-
ção (enquanto que o BESP-PMBI incidia naqueles mantidos sem perícia pelo INSS há mais de 
dois anos), também é devido nos casos de benefícios de prestação continuada (LOAS) sem 
revisão por período superior a dois anos, bem como em outros benefícios de natureza previ-
denciária, assistencial, trabalhista ou tributária concedidos até a data de publicação da Medida 
Provisória 871/2019, continuando, assim, o programa de combate às fraudes e irregularidades 
(popularmente chamado de “pente fino”) iniciada pela MP n. 767, de 6 de janeiro de 2017, 
convertida na Lei 13.457, de 26 de junho de 2017. 

12 INSS DIGITAL E MEU INSS 

Edição 2018 (tópico INCLUÍDO no CAP. VIII a partir da p. 813) 

O Meu INSS trata-se de uma plataforma digital, acessada pelo site 
<https://meu.inss.gov.br>, disponível também em aplicativo para celular, que propicia que o 
segurado tenha acesso aos seus vínculos laborais e contribuições que estejam cadastradas no 
CNIS, bem como realizar agendamentos de perícia, requerimento de benefícios e simular tem-
po de contribuição, tornando-se mais um meio de comunicação com a Previdência Social, além 
da possibilidade do telefone por meio do 135 e do deslocamento pessoal até a agência. 

Por sua vez o Programa INSS Digital trata-se de um novo modelo de atendimento que 
passa a adotar o fluxo de tramitação eletrônica dos requerimentos de concessão e revisão dos 
benefícios, por meio do qual os casos em que as informações previdenciárias necessárias para o 
reconhecimento do direito já constarem nos sistemas do INSS, será possível a concessão à 
distância do benefício. 

Caso não haja todas as informações necessárias à concessão do benefício, o segurado 
será chamado a uma agência para levar a documentação pertinente, a qual será digitalizada, 
recebendo o segurado ou dependente uma senha para que possa acompanhar a tramitação do 
seu requerimento por meio de acesso ao Meu INSS.  

Verifica-se que tanto o Meu INSS quanto o INSS Digital estão disciplinados no art. 
124-A da Lei 8.213/1991, incluído pela MP 871/2019, estabelecendo que INSS implementará 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.876.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9620.htm
https://meu.inss.gov.br/
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processo administrativo eletrônico para requerimento de benefícios e serviços e disponibilizará 
canais eletrônicos de atendimento. 

O INSS facilitará o atendimento, o requerimento, a concessão, a manutenção e a revisão 
de benefícios por meio eletrônico e implementará procedimentos automatizados, de atendimen-
to e prestação de serviços por meio de atendimento telefônico ou de canais remotos. 

Poderão ser celebrados acordos de cooperação, na modalidade de adesão, com órgãos e 
entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para a recepção de do-
cumentos e apoio administrativo às atividades do INSS que demandem serviços presenciais, 
cujos serviços poderão ser executados pelas instituições financeiras pagadoras de benefícios 
administrados pelo INSS.  

A implementação de serviços eletrônicos preverá mecanismos de controle preventi-
vos de fraude e identificação segura do cidadão. 

13 MP 871/2019 E ACESSO DE DADOS DO SEGURADO E DO DEPENDENTE EM 

ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS 

Edição 2018 (tópico INCLUÍDO no CAP. VIII a partir da p. 813) 

A MP 871/2019 incluiu o art. 124-B da Lei 8.213/1991 dispondo que o INSS, para o 
exercício de suas competências, observado o disposto no art. 198 da Lei 5.172/1966, terá aces-
so a todos os dados de interesse para a recepção, a análise, a concessão, a revisão e a manuten-
ção de benefícios por ele administrados, em especial:  

I – os dados administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Minis-
tério da Economia;  

II – os dados dos registros e dos prontuários eletrônicos do Sistema Único de Saúde – SUS, 
administrados pelo Ministério da Saúde;  

III – os dados dos documentos médicos mantidos por entidades públicas e privadas, sendo 
necessário, no caso destas últimas, a celebração de convênio para garantir o acesso;  

IV – os dados de movimentação das contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS, instituído pela Lei 5.107/66, mantidas pela Caixa Econômica Federal.  

O INSS, ao acessar os supracitados dados do segurado e do dependente deverá preser-
var a sua integridade e o sigilo eventualmente existente, podendo compartilhá-los com os re-
gimes próprios de previdência social, para estrita utilização em suas atribuições relacionadas à 
recepção, à análise, à concessão, à revisão e à manutenção de benefícios por eles administra-
dos, preservados a integridade dos dados e o sigilo eventualmente existente, na forma discipli-
nada conjuntamente pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Eco-
nomia e pelo gestor dos dados. 

Ademais, fica dispensada a celebração de convênio, acordo de cooperação técnica ou 
instrumentos congêneres para a efetivação do acesso aos dados supracitados, quando forem 
hospedados por órgãos da administração pública federal, e caberá ao INSS a responsabilidade 
de arcar com os custos envolvidos, quando houver, no acesso ou na extração dos dados, exceto 
quando estabelecido de forma diversa entre os órgãos envolvidos. 

As solicitações de acesso a dados hospedados por entidades privadas possuem caracte-
rística de requisição, dispensados a celebração de convênio, acordo de cooperação técnica ou 
instrumentos congêneres para a efetivação do acesso aos dados necessários ao exercício de sua 
competência previdenciária e o ressarcimento de eventuais custos.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm#art198
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5107.htm
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O Ministério da Economia terá acesso às bases de dados geridas ou administradas pelo 
INSS, incluída a folha de pagamento de benefícios com o detalhamento dos pagamentos.  

A MP 871/2019 também incluiu o art. 124-D da Lei 8.213/1991 dispondo que a ad-
ministração pública federal desenvolverá ações de segurança da informação e comunicações, 
incluídas as de segurança cibernética, de segurança das infraestruturas, da qualidade dos 
dados e da segurança de interoperabilidade de bases governamentais, e efetuará a sua inte-
gração, inclusive com as bases de dados e informações dos Estados, dos Municípios e do 
Distrito Federal, com o objetivo de atenuar riscos e inconformidades em pagamentos de 
benefícios sociais. 

14 RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DO SERVIDOR DO INSS 

Edição 2018 (tópico INCLUÍDO no CAP. VIII a partir da p. 813) 

A MP 871/2019 incluiu o art. 124-C da Lei 8.213/1991 dispondo que o servidor 
responsável pela análise dos pedidos dos benefícios previstos na Lei 8.213/1991 motivará 
suas decisões ou opiniões técnicas e responderá pessoalmente apenas na hipótese de dolo 
ou erro grosseiro.  

Desta forma, a fim de que haja o pleno respeito ao contraditório e à ampla defesa, 
ao analisar os requerimentos dos segurados e dependentes, o servidor deve motivar as suas 
decisões. 

Destaca a lei que a responsabilidade pessoal do servidor somente ocorrerá nos casos 
de dolo, quando comprovada que sua conduta estava voltada de forma consciente para a 
produção de determinado resultado ilícito, ou nos casos de erro grosseiro. 

Verifica-se que o referido dispositivo tem teor semelhante ao do art. 28 da Lei de 
Introdução das Normas do Direito Brasileiro (LINDB). Entendemos que o erro grosseiro, 
apto a gerar a responsabilidade pessoal do servidor do INSS, é aquele considerado inescu-
sável, posto se tratar de um equívoco claro, evidente, tomado como parâmetro o critério do 
homem médio. 

Destaque-se que, a respeito do conceito de erro grosseiro, o Min. Luiz Fux, no jul-
gamento do MS 35.196 (Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 01.08.2018, DJe 06.08.2018), 
adotando o referido critério do homem médio, destacou que “quanto ao elemento subjeti-
vo, o erro evidente e inescusável capaz de imputar responsabilidade do parecerista é o 
erro claro, baseado naquilo que se poderia exigir de um profissional mediano aprovado 
em concurso público, não de um jurista experimentado”. 

No caso em questão, que se trata de decisões de processos administrativos de cunho 
previdenciário, o homem médio utilizado como parâmetro para fins de responsabilidade 
pessoal refere-se aos demais técnicos e analistas do INSS responsáveis por emitir as deci-
sões nos requerimentos administrativos de concessão e revisão dos benefícios.  
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Capítulo IX 

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 

 DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

TÓPICO 8.4 (CAP. IX) – ALTERADO  

8.4 Lei 13.135/2015 E SUAS ALTERAÇÕES NO RPPS 

Edição 2018 (tópico ALTERADO no CAP. IX a partir da p. 856, parágrafo 3º) 

(...) 

A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo tão-somente as pres-
tações exigíveis há mais de 5 (cinco) anos. Concedida a pensão, qualquer prova posterior 
ou habilitação tardia que implique exclusão de beneficiário ou redução de pensão só pro-
duzirá efeitos a partir da data em que for oferecida. 

A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de ou-
tro possível dependente e a habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de 
dependente só produzirá efeito a partir da data da publicação da portaria de concessão da 
pensão ao dependente habilitado, nos termos do § 1º da Lei 8.112/1990, com a redação 
dada pela MP 871/2019. 

(...) 

São causas de perda da qualidade de dependente, cessando o direito ao recebimento 
da respectiva cota-parte da pensão por morte:  

a) o seu falecimento;  

b) a anulação do casamento, quando a decisão ocorrer após a concessão da pensão ao 
cônjuge;  

c) 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 in-
terdição, 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 “a” e “b” do inciso VII do art. 222 da Lei 8.112/1990;  

d) o implemento da idade de 21 (vinte e um) anos, pelo filho ou irmão;  

e) a acumulação de mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro (a) ou 
de mais de duas pensões, ressalvado o direito de opção, na forma do art. 225 da Lei 
8.112/1990;  

f) a renúncia expressa;  
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g) em relação ao 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 familiar, após o término do 
prazo de duração do benefício, nos termos definidos na Lei 13.135/2015, com base na 
sua idade na data do óbito do segurado, caso tenha 18 contribuições ao RPPS e o ca-
samento/união estável duração de no mínimo 2 anos, sob pena de recebimento por 
apenas 4 meses, conforme analisamos no presente tópico, ressalvada a situação trazi-
da pelo § 5º do art. 222, da Lei 8.112/1990, incluído pela MP 871/2019, sobre o qual 
comentamos no tópico 8.4.1 (CAP. IX). 

A critério da administração, o beneficiário de pensão cuja preservação seja motiva-
da por invalidez, por incapacidade ou por deficiência poderá ser convocado a qualquer 
momento para avaliação das referidas condições, conforme §1º do art. 222 da Lei 
8.112/1990, incluído pela Lei 13.135/2015. Nos termos da MP 871/2019, que incluiu o § 6º 
no art. 222 da Lei 8.112/1990, o beneficiário que não atender tal convocação terá o benefício 
suspenso. 

(...) 

 

TÓPICO 8.4.1 (CAP. IX) – INCLUIDO 

8.4.1  MP 871/2019 e prazo de recebimento da Pensão por Morte pela ex-cônjuge ou ex-

companheira(o) 

Edição 2018 (tópico INCLUIDO no CAP. IX a partir da p. 857) 

A Lei 13.135/2015, ao incluir o inciso VII no art. 222 da Lei 8.112/1990, o qual faz 
referência ao inciso II do caput do art. 217 da referida lei, foi expressa ao dispor que os 
seus requisitos também se aplicam ao cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de 
fato, com percepção de pensão alimentícia estabelecida judicialmente, razão pela qual, 
para a definição do prazo de duração da sua cota-parte da pensão por morte com base na 
sua idade na data do óbito, deve o segurado ter no mínimo 18 contribuições e o seu casa-
mento ter duração de, no mínimo, 2 anos, sob pena de recebimento por apenas 4 (quatro) 
meses.  

Ocorre que a MP 871/2019 trouxe uma exceção em relação à aplicação da referida 
regra estabelecida pela Lei 13.135/2015 para a ex-cônjuge ou ex-companheira(o) nos ca-
sos em que há o recebimento de pensão alimentícia fixada judicialmente com prazo esta-
belecido para a sua cessação. 

 Isto porque incluiu o § 5º ao art. 222 da Lei 8.112/1990, o qual dispõe que na hipó-
tese de o servidor falecido estar, na data de seu falecimento, obrigado por determinação 
judicial a pagar alimentos temporários a ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira, 
a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente na data do óbito, caso não incida 
outra hipótese de cancelamento anterior do benefício. 

No caso de divórcio, principalmente em se tratando de pessoas jovens e capazes, é 
comum que, quando há a fixação de alimentos, são apenas temporários, ou seja, são fixa-
dos judicialmente por um período determinado de tempo, findo o qual são cessados. Neste 
caso, o ex-cônjuge ou ex-companheiro(a) não irá receber a sua cota-parte da pensão por 
morte pelo prazo determinado pela Lei 13.135/2015, conforme analisamos no tópico ante-
rior, mas sim pelo prazo remanescente na data do óbito. 
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Vamos ao seguinte exemplo para entender essa regra. Diana, após um casamento de 
3 anos, divorciou-se de Pedro, servidor público federal, e o juiz fixou a seu favor alimen-
tos provisórios pelo período de 2 anos, tendo em vista que possuía 35 anos e era capaz. 
Após 6 meses recebendo os alimentos, Pedro faleceu. Na data do óbito Diana estava com 
35 anos e Pedro tinha mais de 18 contribuições. Nessa situação, caso fosse aplicada a regra 
prevista na Lei 13.135/2015 Diana receberia o benefício por 15 anos, considerando a sua 
idade na data do óbito, bem como o fato do casamento ter tido mais de 2 anos de duração e 
Pedro mais de 18 contribuições. Porém, em razão da norma trazida pela MP 871/2019 irá 
receber a pensão por morte por apenas 1 ano e meio, que corresponde ao período que fal-
tava, na data do óbito, para completar os 2 anos do prazo de recebimento dos alimentos 
provisórios fixados no momento do divórcio. 

Entendemos que a regra é salutar, na medida em que considerando que o juiz fixou 
os alimentos por determinado prazo, não cabe, após o óbito do servidor, atribuir responsa-
bilidade ao Estado para pagamento da pensão em prazo superior, considerando que a de-
pendente é capaz. 

A referida regra tem uma ressalva na parte final do §3º do art. 76 da Lei 8.213/1991 
ao dispor que “caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício”, a 
qual pode ocorrer quando a duração da pensão por morte do ex-cônjuge ou ex-
companheira(o) tiver prazo menor com base na aplicação da Lei 11.135/2015 do que em 
relação ao período remanescente, na data do óbito, do recebimento dos alimentos pro-
visórios fixados judicialmente. 

Vamos ao seguinte exemplo para entendermos essa ressalva. Diana, após um casa-
mento de 1 ano, divorciou-se de Pedro, servidor público federal e o juiz fixou a seu favor 
alimentos provisórios pelo período de 2 anos, tendo em vista que possuía 35 anos e era 
capaz. Após 6 meses recebendo os alimentos, Pedro faleceu. Na data do óbito Diana esta-
va com 35 anos e Pedro tinha mais de 18 contribuições. Nessa situação, o prazo remanes-
cente, na data do óbito, de recebimento dos alimentos provisórios é de 1 ano e 6 meses, 
porém, Diana irá receber o benefício por apenas 4 (quatro) meses, com base na regra pre-
vista na Lei 13.135/2015, pois o seu casamento teve duração inferior a 2 anos.  

Destaque-se que caso os alimentos sejam fixados judicialmente sem prazo estabele-
cido para cessação, isto é, não sejam alimentos provisórios, deve ser aplicada a regra pre-
vista na Lei 13.135/2015.  

Nos casos em que não houver a fixação de alimentos, pois como destacamos no tó-
pico 4.7 (CAP. III) para o reconhecimento da sua qualidade de dependente não há necessi-
dade de que o ex-cônjuge ou ex-companheiro(a) esteja recebendo alimentos, mas sim que 
comprove a dependência econômica na data do óbito, também deverá ser aplicada a regra 
prevista na Lei 13.135/2015 para definir o prazo de duração da sua pensão por morte. 

 

TÓPICO 8.5 (CAP. IX) – INCLUIDO  

8.5 MP 871/2019 e alteração do termo inicial da Pensão por Morte 

Edição 2018 (tópico INCLUIDO no CAP. IX a partir da p. 857, parágrafo 5º) 

A redação original do art. 219 da Lei 8.112/1990 estabelecia que a pensão poderia ser 
requerida a qualquer tempo, prescrevendo tão somente as prestações exigíveis há mais de 5 
(cinco) anos. 
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Ocorre que a MP 871/2019 alterou a sua redação dispondo que 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 em até cento e oitenta dias após o óbito, para os filhos menores de 
dezesseis anos, ou em até noventa dias após o óbito, para os demais dependentes; 

II – do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso I; ou  

III – da decisão judicial, na hipótese de morte presumida.  

Verifica-se que tal regulamentação do RPPS da União está igual à aplicada ao RGPS, 
tendo em vista a mesma redação do art. 74 da Lei 8.213/1991, também alterado pela MP 
871/2009, sobre as quais abordamos no tópico 10.7 (CAP. IV). 

No âmbito do RPPS da União, então, a referida alteração acabou por modificar o prazo 
prescricional do pagamento da cota-parte da pensão por morte e, consequentemente, o seu 
termo inicial, tendo em vista que antes da sua vigência, prescreviam apenas as parcelas exigí-
veis há mais de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 2º do Decreto 20.910/32, ou seja, caso qual-
quer dependente a requeresse até 5 anos da data do óbito do servidor, recebia os valores refe-
rentes à sua cota-parte desde a dato do falecimento do instituidor. 

Com a vigência da MP 871/2019, o prazo passou a ser o mesmo aplicado no RGPS, ou 
seja, o dependente absolutamente incapaz (menor de 16 anos) deve requerer até 180 dias do 
óbito do servidor, para receber sua cota-parte desde o óbito e os demais dependentes tem o 
prazo de 90 dias da data do óbito para a data do pagamento retroagir ao falecimento do insti-
tuidor. Caso ultrapassado tais prazos, o pagamento terá termo inicial somente na data do reque-
rimento da pensão, estando prescritas as parcelas anteriores. 

Verifica que essa norma está em sintonia com a busca pela equivalência das regras entre 
o RPPS e o RGPS previsto no art. 40, §12º da CF/88. 

Assim, da mesma forma que defendemos no âmbito do RGPS, no tópico 10.7.1 (CAP. 
IV), entendemos que esta norma é flagrantemente inconstitucional, por violar o Princípio da 
Proteção Integral da Criança e do Adolescente, nos termos do art. 227 da CF/88, na medida 
em que deixa os dependentes que são absolutamente incapazes em situação de grave risco soci-
al, na medida em que na data do óbito do servidor, a depender de sua idade, não possuem o 
pleno discernimento dos seus direitos previdenciários, podendo acabar por requerer o benefício 
após o prazo estabelecido em lei, principalmente quando há omissão de seu representante legal. 

Importante destacar que esse prazo prescricional menor estabelecido pela MP 871/2019, 
em razão do Princípio Tempus Regit Actum, somente tem aplicação para as pensões por morte 
cujo óbito ocorreu a partir de 18.01.2019, data da sua vigência, na medida em que antes de tal 
data aplica-se a regra então vigente da redação original do art. 219 da Lei 8.112/1990, o qual 
disciplinava que a pensão poderia ser requerida pelo dependente a qualquer tempo, prescre-
vendo tão somente as prestações exigíveis há mais de 5 (cinco) anos. 

 

 


