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Carência para o recebimento do benefício pensão por morte? 

 

A MP 664 de dezembro de 2014 previu uma carência de 24 meses para a 

obtenção do benefício pensão por morte. 

Depois de muita discussão no Congresso Nacional, a Lei 13.135/2015 (que 

converteu a MP 664/2014), trouxe nova redação e muitas dúvidas à população 

com relação à existência ou não de carência para a obtenção dos benefícios 

pensão por morte e auxílio-reclusão. 

Pois bem. Não há que se falar em carência para pensão por morte e auxílio-

reclusão, a não ser que se trate de cônjuge ou companheiro. Para estes, o 

casamento ou união estável tem que ter a duração mínima de 24 meses e o 

segurado deve ter contribuído por pelo menos 18 meses para a Previdência 

Social, salvo se o óbito do segurado decorrer de acidente de qualquer natureza 

ou de doença profissional ou do trabalho. 

Por isso, o art. 26 da Lei 8.213/91 continua com a seguinte redação: 

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações: 

I – pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-família e auxílio-acidente;” 

 

Na verdade, são exigidos requisitos cumulativos para a obtenção do benefício 

pensão por morte e auxílio-reclusão para cônjuge e companheiro: 18 meses de 

contribuição do segurado E 24 meses de casamento e união estável. Menos do 

que isso, cônjuge ou companheiro só farão jus ao benefício pelo período de 4 

meses, salvo se o óbito do segurado decorrer de acidente de qualquer 

natureza ou de doença profissional ou do trabalho, quando então os mesmos 

entrarão na tabela de escalonamento: 

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

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

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

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

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

idade;  

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

Ainda há muita discussão se 18 meses é um requisito, ou um novo período de 

carência imposto. Embora o art. 26 tenha se mantido na íntegra, entendo que 
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para cônjuge e companheiro – dependentes do segurado ou segurada da 

previdência social – receberem o benefício, o segurado tem que ter cumprido a 

carência de 18 meses, além da exigência da união estável ou casamento ter a 

duração mínima de 24 meses, admitidas exceções (se o óbito do segurado 

decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do 

trabalho). 

 

Empregador doméstico e empregado – alterações pós LC 150/2015 

(contribuições sociais – p. 108 e ss. do livro e 132 do livro) 

 

A Lei Complementar 150 de 1.º de junho de 2015, criou o SIMPLES Doméstico. 

De acordo com o art. 34 da Lei Complementar 150/2015: 

 

Art. 34.  O Simples Doméstico assegurará o recolhimento mensal, mediante 

documento único de arrecadação, dos seguintes valores:  

I - 8% (oito por cento) a 11% (onze por cento) de contribuição previdenciária, a 

cargo do segurado empregado doméstico, nos termos do art. 20 da Lei nº 

8.212, de 24 de julho de 1991;  

II - 8% (oito por cento) de contribuição patronal previdenciária para a 

seguridade social, a cargo do empregador doméstico, nos termos do art. 24 da 

Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;  

III - 0,8% (oito décimos por cento) de contribuição social para financiamento do 

seguro contra acidentes do trabalho;  

IV - 8% (oito por cento) de recolhimento para o FGTS;  

V - 3,2% (três inteiros e dois décimos por cento), na forma do art. 22 desta Lei; 

e  

VI - imposto sobre a renda retido na fonte de que trata o inciso I do art. 7.º da  

Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, se incidente.  

 

Observe-se que a alíquota da contribuição previdenciária para o empregado 

doméstico continua a mesma: 8 a 11% conforme a remuneração. 

No entanto, a alíquota da contribuição previdenciária do empregador doméstico 

incidente sobre a remuneração do empregado doméstico foi reduzida, de 12% 

para 8%. 
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Essa redução se deu em virtude da exigência de outras contribuições que 

passam a ser devidas pelo empregador doméstico: 

 

1)  SAT – Seguro Acidente do Trabalho, com uma contribuição de 0,8% 

incidente sobre a remuneração do empregado doméstico; 

2) FGTS do empregado doméstico no importe de 8% incidente sobre a 

remuneração mensal do empregado doméstico; 

3)  3,2% (três inteiros e dois décimos por cento) sobre a remuneração 

devida, no mês anterior, a cada empregado, destinada ao pagamento da 

indenização compensatória da perda do emprego, sem justa causa ou 

por culpa do empregador, não se aplicando ao empregado doméstico o 

disposto nos §§ 1º a 3º do art. 18 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 

1990 (art. 22, da LC 150/2015). Ou seja, para o pagamento da multa 

sobre o FGTS, em caso de dispensa sem justa causa, o empregador 

efetuará contribuição no importe de 3,2% sobre a remuneração do 

empregado doméstico. Tal contribuição será depositada na conta 

vinculada do empregado doméstico, mas só poderá ser movimentada 

por ocasião da rescisão contratual. Interessante notar que, nas 

hipóteses de dispensa por justa causa ou a pedido, de término do 

contrato de trabalho por prazo determinado, de aposentadoria e de 

falecimento do empregado doméstico, os valores previstos no caput 

serão movimentados pelo empregador.  

 

O produto da arrecadação das contribuições, dos depósitos e do 

imposto de que trata o caput será centralizado na Caixa econômica 

Federal. (§ 3.º, art. 34, LC 150/2015). 

 

Tais contribuições serão arrecadadas por meio de documento único, que 

passa a ser exigido após 120 da publicação da LC 150/2015. 

 

A data para recolhimento das contribuições sociais também foi alterada 

para o dia 7 do mês seguinte ao da competência (até então a data era 

dia 15). 

 

 

Empregador doméstico e empregado – alterações pós LC 150/2015 

(benefícios) 

O empregado doméstico passa a ter direito aos seguintes benefícios 

previdenciários a partir da Lei Complementar 150/2015: 
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- auxílio-acidente (p. 253 e ss. do livro). Até então, o art. 18, § 1.º da Lei 

8.213/91 não garantia o direito ao benefício auxílio-acidente ao segurado 

empregado doméstico; 

- acidente do trabalho (p. 237 e ss. do livro). Até então, o art. 19 da Lei 

8.213/91 estabelecia que o acidente do trabalho era caracterizado apenas na 

relação entre empregado e empregador. Com a LC 150/2015, o acidente do 

trabalho também se caracteriza entre empregado doméstico e empregador 

doméstico; 

- salário-família (p. 243 e ss. do livro). Até então, o art. 35 da Lei 8.213/91 não 

trazia o empregado doméstico como beneficiário do salário família. No entanto, 

para o recebimento do benefício, deverá apresentar apenas a certidão de 

nascimento do filho, não sendo necessária a comprovação de vacinação 

obrigatória e de comprovação de frequência à escola do filho ou equiparado. A 

nova redação do art.68 e seu §1.º da Lei 8.213/91, assim dispõe: 

Art. 68.  As cotas do salário-família serão pagas pela empresa ou pelo 

empregador doméstico, mensalmente, junto com o salário, efetivando-se a 

compensação quando do recolhimento das contribuições, conforme dispuser o 

Regulamento. (Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015) 

 

§ 1º A empresa conservará durante 10 (dez) anos os comprovantes dos 

pagamentos e as cópias das certidões correspondentes, para exame pela 

fiscalização da Previdência Social. 

 

 § 1o  A empresa ou o empregador doméstico conservarão durante 10 (dez) 

anos os comprovantes de pagamento e as cópias das certidões 

correspondentes, para fiscalização da Previdência Social.  (Redação dada pela 

Lei Complementar nº 150, de 2015) 

 

 

Empregador doméstico e empregado – alterações pós LC 150/2015 

(carência – p. 201 do livro) 

A carência passa a ser computada da data da filiação ao RGPS e não mais da 

data da primeira contribuição sem atraso, conforme a nova redação dada ao 

art. 27, inciso I da Lei 8.213/91, pela LC 150/2015: 
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Art. 27.  Para cômputo do período de carência, serão consideradas as 

contribuições: (Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015) 

I - referentes ao período a partir da data de filiação ao Regime Geral de 

Previdência Social (RGPS), no caso dos segurados empregados, inclusive os 

domésticos, e dos trabalhadores avulsos; 

 

Empregador doméstico e empregado – alterações pós LC 150/2015 

(salário de contribuição e presunção de desconto e repasse (p. 160 do 

livro) 

Passa a ter a presunção absoluta de retenção e repasse da contribuição 

previdenciária por parte do empregador doméstico (até entanto, essa 

presunção só existia para o empregado, trabalhador avulso e contribuinte 

individual, quando presta serviço a uma empresa). 

 

Assim, o art. 34 da Lei 8.213/91 passa a vigorar com a seguinte redação:  

 

Art. 34.  No cálculo do valor da renda mensal do benefício, inclusive o 

decorrente de acidente do trabalho, serão computados:       (Redação dada 

pela Lei Complementar nº 150, de 2015) 

 

 I - para o segurado empregado, inclusive o doméstico, e o trabalhador avulso, 

os salários de contribuição referentes aos meses de contribuições devidas, 

ainda que não recolhidas pela empresa ou pelo empregador doméstico, sem 

prejuízo da respectiva cobrança e da aplicação das penalidades cabíveis, 

observado o disposto no § 5º do art. 29-A;       (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 150, de 2015) 

 

II - para o segurado empregado, inclusive o doméstico, o trabalhador avulso e o 

segurado especial, o valor mensal do auxílio-acidente, considerado como 

salário de contribuição para fins de concessão de qualquer aposentadoria, nos 

termos do art. 31;          (Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 

2015) 
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III - para os demais segurados, os salários-de-contribuição referentes aos 

meses de contribuições efetivamente recolhidas.      (Incluído pela Lei nº 9.528, 

de 1997) 

 

Outra regra que só era aplicada aos empregados e aos trabalhadores avulsos, 

também passou a ser empregada ao doméstico, com a nova redação dada ao 

artigo 35, da Lei 8.213/91, fornecida pela LC 150/2015: 

 

Art. 35.  Ao segurado empregado, inclusive o doméstico, e ao trabalhador 

avulso que tenham cumprido todas as condições para a concessão do 

benefício pleiteado, mas não possam comprovar o valor de seus salários de 

contribuição no período básico de cálculo, será concedido o benefício de valor 

mínimo, devendo esta renda ser recalculada quando da apresentação de prova 

dos salários de contribuição.    

 

Art. 37.  A renda mensal inicial, recalculada de acordo com o disposto no art. 

35, deve ser reajustada como a dos benefícios correspondentes com igual data 

de início e substituirá, a partir da data do requerimento de revisão do valor do 

benefício, a renda mensal que prevalecia até então.        (Redação dada pela 

Lei Complementar nº 150, de 2015) 

 

Art. 38.  Sem prejuízo do disposto no art. 35, cabe à Previdência Social manter 

cadastro dos segurados com todos os informes necessários para o cálculo da 

renda mensal dos benefícios.       (Redação dada pela Lei Complementar nº 

150, de 2015) 

 

Empregador doméstico e empregado – alterações pós LC 150/2015 

(suspensão do contrato de emprego durante o recebimento do auxílio-

doença – p. 237 e ss. Do livro) 

O art. 63, caput, da Lei 8.213/91 também sofreu alteração: 

Art. 63.  O segurado empregado, inclusive o doméstico, em gozo de auxílio-

doença será considerado pela empresa e pelo empregador doméstico como 

licenciado.        (Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015) 
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Sendo assim, o contrato do empregado doméstico é considerado suspenso 

durante o recebimento do auxílio-doença, não podendo ser rescindido. 

 

Dependentes 

A Lei 13.135 trouxe nova redação ao inciso III do art. 16 da Lei 8.213/91 

III - o irmão de qualquer condição menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou 

que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, nos termos do 

regulamento;    

 

A Lei entra em vigor após: 

I - 180 (cento e oitenta) dias a partir de sua publicação, quanto à inclusão de 

pessoas com deficiência grave entre os dependentes dos segurados do 

Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e do Regime Próprio de 

Previdência Social (RPPS) previstos na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 

1990;  

 

Pensão por morte (p. 255 e ss. do livro) 

 

Base de Cálculo do Benefício: volta a redação do art. 75 da Lei 8.213/91 

anterior a MP 664/2014, com a Lei 13.135/2015: Art. 75. O valor mensal da 

pensão por morte será de cem por cento do valor da aposentadoria que o 

segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse aposentado por 

invalidez na data de seu falecimento, observado o disposto no art. 33 desta lei.    

 A alíquota, que com a MP 664/2014 passou a ser de 50% acrescidos de tantas 

cotas individuais de 10% quantos forem os dependentes do segurado, até o 

máximo de cinco, com a Lei 13.135/2015, volta a ser de 100%. 

 

Carência da pensão por morte: a MP 664/2014 previa 24 meses. A Lei 

13.135/2015 trouxe a exigência de 18 meses de carência. 

Tempo exigido de casamento ou união estável, para o dependente cônjuge ou 

companheiro (a): 2 anos. 

 

Duração da pensão por morte: 
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A MP 664/2014, trouxe a pensão por morte como sendo devida pelos seguintes 

períodos conforme a idade do cônjuge ou companheiro/companheira, podendo 

a duração da pensão por morte ser de 3, 6, 9, 12, 15 anos ou vitalícia (p. 257 

do livro). 

No entanto, houve alteração da MP, quando da sua conversão na Lei 

13.135/2015. Atualmente, a pensão por morte será concedida por 4 meses, 

quando o se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 (dezoito) 

contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido 

iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do segurado. Foi criada 

também, mais uma possibilidade pela Lei 13.135/2015: a possibilidade do 

cônjuge ou companheira/companheiro receber pensão por morte por 20 anos, 

se tiver entre 41 e 43 anos de idade. 

 

 

Art. 77.  .....................................................................  

 

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

 

§ 2º  O direito à percepção de cada cota individual cessará: 

 

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

 

II - para filho, pessoa a ele equiparada ou irmão, de ambos os sexos, ao 

completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou com 

deficiência; 

 

III - para filho ou irmão inválido, pela cessação da invalidez;  

 

IV - para filho ou irmão que tenha deficiência intelectual ou mental ou 

deficiência grave, pelo afastamento da deficiência, nos termos do regulamento;     

(Vigência) 
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V - para cônjuge ou companheiro:  

 

a) se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo 

afastamento da deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da 

aplicação das alíneas “b” e “c”;   

 

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

18 (dezoito) contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável 

tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do segurado; 

 

c) transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade 

do beneficiário na data de óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de 

vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o 

início do casamento ou da união estável:  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

idade;  

 

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

 

§ 2º-A.  Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida na alínea “a” ou os 

prazos previstos na alínea “c”, ambas do inciso V do § 2º, se o óbito do 
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segurado decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional 

ou do trabalho, independentemente do recolhimento de 18 (dezoito) 

contribuições mensais ou da comprovação de 2 (dois) anos de casamento ou 

de união estável.  

 

§ 2º-B.  Após o transcurso de pelo menos 3 (três) anos e desde que nesse 

período se verifique o incremento mínimo de um ano inteiro na média nacional 

única, para ambos os sexos, correspondente à expectativa de sobrevida da 

população brasileira ao nascer, poderão ser fixadas, em números inteiros, 

novas idades para os fins previstos na alínea “c” do inciso V do § 2º, em ato do 

Ministro de Estado da Previdência Social, limitado o acréscimo na comparação 

com as idades anteriores ao referido incremento.  

 

Auxílio-reclusão (p. 260 do livro): 

 

Carência: 18 contribuições mensais, com a redação da Lei 13.135/2015. A MP 

664/2014 falava em 24 contribuições mensais. 

Tempo exigido de casamento ou união estável, para o dependente cônjuge ou 

companheiro (a): 2 anos. 

 

Auxílio-doença (p. 237 e ss. do livro) e aposentadoria por invalidez (p. 228 

do Livro) 

 

A MP 664/2014 estabelecia a obrigatoriedade de o empregador pagar pelos 30 

primeiros dias de afastamento do segurado em virtude de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez. A Previdência Social só se responsabilizaria a 

partir do 31.º dia de afastamento. 

Com  a Lei 13.135/2015, o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez 

voltam a ser pagos pela Previdência Social a partir do 16º dia de afastamento 

da atividade e caberá ao empregador pagar o salário integral do empregado 

durante os primeiros 15 dias consecutivos de afastamento no caso de 

incapacidade laborativa. 
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Aposentadoria por tempo de contribuição (p. 211 e ss. do livro) e fator 

previdenciário (p. 207 e ss. do Livro): 

 

A MP 676, de 17 de junho de 2015 trouxe a possibilidade de não utilização do 

fator previdenciário no cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição: 

 

A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes 

alterações:  

 

“Art. 29-C.  O segurado que preencher o requisito para a aposentadoria por 

tempo de contribuição poderá optar pela não incidência do fator previdenciário, 

no cálculo de sua aposentadoria, quando o total resultante da soma de sua 

idade e de seu tempo de contribuição, incluídas as frações, na data de 

requerimento da aposentadoria, for: 

 

I - igual ou superior a noventa e cinco pontos, se homem, observando o tempo 

mínimo de contribuição de trinta e cinco anos; ou 

 

II - igual ou superior a oitenta e cinco pontos, se mulher, observando o tempo 

mínimo de contribuição de trinta anos.  

 

§ 1º  As somas de idade e de tempo de contribuição previstas no caput serão 

majoradas em um ponto em: 

 

I - 1º de janeiro de 2017; 

 

II - 1º de janeiro de 2019; 

 

III - 1º de janeiro de 2020; 

 

IV - 1º de janeiro de 2021; e 
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V - 1º de janeiro de 2022.  

 

§ 2º  Para efeito de aplicação do disposto no caput e no § 1º, serão acrescidos 

cinco pontos à soma da idade com o tempo de contribuição do professor e da 

professora que comprovarem exclusivamente tempo de efetivo exercício de 

magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.” (NR)   

 

Art. 2.º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Regime próprio de previdência social (p. 298 do livro): 

 

Carência da pensão por morte: a MP 664/2014 previa 24 meses. A Lei 

13.135/2015 trouxe a exigência de 18 meses de carência. 

Tempo exigido de casamento ou união estável, para o dependente cônjuge ou 

companheiro (a): 2 anos. 

 

A MP 664/2014, trouxe a pensão por morte como sendo devida pelos seguintes 

períodos conforme a idade do cônjuge ou companheiro/companheira, podendo 

a duração da pensão por morte ser de 3, 6, 9, 12, 15 anos ou vitalícia (p. 298 

do livro). 

No entanto, houve alteração da MP, quando da sua conversão na Lei 

13.135/2015. Atualmente, a pensão por morte será concedida por 4 meses, 

quando o se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 (dezoito) 

contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido 

iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do segurado. Foi criada 

também, mais uma possibilidade pela Lei 13.135/2015: a possibilidade do 

cônjuge ou companheira/companheiro receber pensão por morte por 20 anos, 

se tiver entre 41 e 43 anos de idade. 

VII - em relação aos beneficiários de que tratam os incisos I a III do caput do 

art. 217: 
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a) o decurso de 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o servidor tenha 

vertido 18 (dezoito) contribuições mensais ou se o casamento ou a união 

estável tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do 

servidor;  

 

b) o decurso dos seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do 

pensionista na data de óbito do servidor, depois de vertidas 18 (dezoito) 

contribuições mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do casamento 

ou da união estável: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

idade;  

 

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

 


