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RESUMO  

 
O presente estudo se refere à análise da Medida Provisória nº 664, de 30 de 
dezembro de 2014, sobre a carência com relação à pensão por morte. O trabalho foi 
desenvolvido com base em pesquisas bibliográficas, pontuando assim sobre a 
carência da pensão por morte fixada, referente a 24 contribuições e estabelecendo 
uma análise comparativa da anterior e atual normativa do tema. 
  
Palavras-chave: Medida Provisória nº 664; Direito Previdenciário; Seguridade 

Social. 
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INTRODUÇÃO  

 

A respectiva pesquisa visa analisar a mudança da carência que há com 

relação à pensão por morte, e assim, concomitantemente, verificar quem são os 

assegurados e a partir de quando podem receber a respectiva pensão. 

Cabe destacar que o assunto é referente à análise da Medida Provisória nº 

664, neste aspecto, o desenvolver do trabalho recorre principalmente a documentos 

oficiais, no entanto também se fará o uso de monografias, artigos e referências que 

contribuam para uma análise do tema desenvolvido. 

Desta forma, pretende-se descrever sobre o direito previdenciário (pensão por 

morte), analisar a normativa anterior com a atual e as principais mudanças ocorridas 

sobre a carência para pensão por morte. 

Por fim, espera-se que a análise a ser desenvolvida possa contribuir de modo 

significativo, alocando conhecimentos que facilitem a compreensão da realidade 

aqui exposta, relatando ainda, como essa questão afeta a(s) pessoa(s) 

assegurada(s).   

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA  

 

Este estudo se desenvolveu através da pesquisa bibliográfica. Trata-se de 

uma pesquisa que explora as informações sobre aspectos que envolvem a carência 

com relação à pensão por morte. A pesquisa bibliográfica é utilizada, como meio de 

encontrar respostas para os estudos apontados, buscando analisar as contribuições 

necessárias sobre um assunto existente. Conforme Gil (2002, p. 84) “[...] situa-se a 

construção lógica do trabalho, que consiste na organização das ideias com vista em 

atender aos objetivos ou testar as hipóteses”, onde o mesmo assegura-se na 

pesquisa de bibliografias de autores que estudaram sobre o assunto abordado, ou 

campos afins.  

 

 

 

 



 
 

 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

2.1 PENSÃO POR MORTE X CARÊNCIA  

 

É declarado que Direito Previdenciário se dá através da Previdência Social, 

um recurso nacional provindo do INSS. Trata-se de um beneficio que visa a garantia 

para aquele sujeito que assim necessita. Isso é devido à contribuição do indivíduo 

assegurado pelo regimento do INSS, ou seja, é aquela pessoa que vem exercendo 

trabalho com carteira assinada ou ainda referido a um contribuinte individual. 

Conforme o documento produzido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial – SENAC, em parceria com a Secretaria Executiva do Programa de 

Educação Previdenciária do Ministério da Previdência Social, “previdência social é o 

seguro social que substitui a renda do segurado – contribuinte quando ele perde sua 

capacidade de trabalho por motivo de doença, acidente de trabalho, velhice, 

maternidade, morte ou reclusão”. (BRASIL e SENAC, 2004, p. 7) 

 

Dependentes preferenciais são o cônjuge, a companheira, o companheiro e 
o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou 
inválido. Na falta destes, são aceitos como dependentes os pais ou irmãos 
que comprovarem a dependência econômica. A dependência econômica de 
cônjuges, companheiros e filhos é presumida. Nos demais casos, deve ser 
comprovada por documentos, como a declaração do Imposto de Renda. 
Para ser considerado companheiro, é preciso comprovar união estável com 
o segurado. A Ação Civil Pública nº 2000.71.00.009347-0 determina que o 
companheiro homossexual do segurado terá direito a pensão por morte e 
auxílio-reclusão. Havendo dependentes de uma classe, os integrantes da 
classe seguinte perdem o direito ao benefício. (BRASIL e SENAC, 2004, p. 
7). 

 

 Ressalta-se que a pensão por morte se faz presente, mas que no entanto, 

não a torna obrigatória a todas as pessoas, ou seja, devido à exigência de carência 

que a pensão por morte se torna limitada as pessoas que assim seriam 

beneficiadas. Assim, Guerra (2009, p. 50) esclarece que “cumpre observar que as 

alterações promovidas foram necessárias para dar um caráter mais atuarial ao 

benefício da pensão por morte, corrigindo distorções que em muitos casos 

incentivavam a adoção de comportamentos oportunistas de parte dos segurados, 

gerando despesas exageradas aos cofres públicos.”. 



 
 

 

 

Quando um trabalhador que contribui para a Previdência Social morre, a 
sua família recebe pensão por morte. Têm direito a esse benefício, nesta 
ordem, o marido, a mulher ou o(a) companheiro(a); filho não emancipado e 
menor de 21 anos ou inválido de qualquer idade; pai ou mãe; irmão menor 
de 21 anos ou incapaz para o trabalho de qualquer idade. (BRASIL e 
SENAC, 2004, p. 18). 

 
 

Contudo com a morte do contribuinte a pensão somente era transferida ao 

beneficiário, se assim fosse comprovada à dependência econômica pelo mesmo, 

ressaltando ainda, que esse benefício era requisito firmado à aposentadoria do 

contribuinte. E para isso ser firmado, era então calculado conforme o tempo e o valor 

contribuído pela pessoa que morreu. 

Desse modo, cabe ressaltar que é responsabilidade dos patrões o 

recolhimento da contribuição do INSS de seus funcionários com carteira assinada, 

sendo então descontados dos trabalhadores. E, em casos de trabalhadores 

autônomos ou individuais, cabe aos mesmos pagar a contribuição para que assim, 

possam gozar dos mesmos benefícios assegurados pelo INSS, se assim for 

necessário, recorrente há algum tipo de acidente ou via aposentadoria, por tempo de 

serviço ou idade. 

Conforme documento produzido pelo Ministério da Previdência Social e o  

SENAC (2004, p. 8) “o salário-de-contribuição, para os segurados obrigatórios, é o 

valor de sua remuneração. Para o segurado facultativo, é o valor por ele declarado, 

desde que não ultrapasse o limite máximo, nem seja inferior ao salário mínimo 

especificado em lei”. 

 

Salário-de-benefício é o valor básico utilizado para definir a renda mensal 
dos benefícios de prestação continuada, inclusive aqueles decorrentes de 
legislação especial e de acidente de trabalho, excetuando-se o salário-
família e o salário maternidade. É calculado tomando-se por base os 
salários-de contribuição dentro do período de julho de 1994 até o mês 
anterior à data do requerimento do benefício ou do afastamento do trabalho. 
(BRASIL e SENAC, 2004, p. 9). 

 

Com relação ao período de carência da pensão por morte, refere-se ao tempo 

mínimo que se é necessário contribuir, para que o necessitado ou dependente possa 

receber a pensão, ou seja: 



 
 

 

 

Período de carência é o tempo mínimo de contribuição que o trabalhador 
precisa comprovar para ter direito a um benefício previdenciário. De acordo 
com o benefício solicitado, varia entre 12 e 180 contribuições mensais, sem 
interrupções. A interrupção da contribuição caracteriza a perda da qualidade 
de segurado. Para os segurados filiados à Previdência Social até 24/7/1991, 
a carência para as aposentadorias por tempo de contribuição, por idade e 
especial é fixada conforme o ano em que o segurado implementar todas as 
condições, sendo de 138 contribuições em 2004 e seis a mais para cada 
ano, até 180 em 2011. Para aqueles inscritos após 24/7/1991, a carência é 
de 180 contribuições. (BRASIL e SENAC, 2004, p. 10). 

 
A pensão por morte é devida a partir da data do falecimento do segurado, 
quando requerida até 30 dias após o falecimento; a partir da data de 
entrada do requerimento, quando solicitada fora desse prazo; ou, em 
caráter provisório, a partir da decisão judicial, no caso da morte presumida 
do segurado (BRASIL e SENAC, 2004, p. 18). 

 

Ou seja, o INSS detém a carência como forma para limitar os assegurados e 

a quem possui o beneficio. 

 

2.2 ATUAL NORMATIVA DA PENSÃO POR MORTE 

 

A Medida Provisória nº 664, de 30 de dezembro de 2014 altera as Leis nº 

8.213, de 24 de julho de 1991, nº 10.876, de 2 de junho de 2004, nº 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e a Lei nº 10.666, de 8 de maio de 2003. Trata-se este de um 

texto provisório, que tem vigência, porém demanda aprovação de ambas as casas 

do Congresso Nacional e de sanção presidencial. 

A alteração previdenciária no que tange ao período de carência para 

concessão da pensão por morte, ficou assim definida:  

 

A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência 
Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto 
no art. 26: (...) IV - pensão por morte: vinte e quatro contribuições mensais, 
salvo nos casos em que o segurado esteja em gozo de auxílio-doença ou 

de aposentadoria por invalidez. (BRASIL. Presidência da República. Art. 25, 

Lei 8.213/91, medida provisória nº 664/2014). 

 

Nem todos os dispositivos dessa Medida Provisória iniciaram vigência no dia 

30/12/14, quando de sua publicação, a maioria de suas disposições somente 

vigoraram a partir do dia 01/03/15. 



 
 

 

Até o advento da medida provisória nº 664, a pensão por morte dispensava 

carência. A partir de sua vigência esse benefício passou a exigir carência de 24 

contribuições mensais, ou seja, dois anos de contribuição. Isso significa que, caso o 

segurado venha a falecer antes de ter recolhido as 24 contribuições previdenciárias, 

pelo regime da MP 664, o benefício de pensão por morte será negado, pois não terá 

integralizado o período de carência. 

A pensão por morte é regida pelo princípio do tempus regit actum, ou seja, a 

lei do tempo rege o ato jurídico, conforme entendimento da Súmula nº 340 do STJ. 

Nesse sentido, é necessário identificar a lei em vigor no dia do óbito do segurado, 

pois é a lei vigente no dia do óbito do segurado que especificará se há carência ou 

não, quais são os dependentes, entre outras questões relevantes a título de 

concessão do benefício.  

Dessa maneira, para o segurado que faleceu até o dia 28/02/15 a carência foi 

dispensada, já o segurado que faleceu a partir de 01/03/15 deve ter recolhido 24 

contribuições mensais. 

Contudo, há duas exceções previstas na medida provisória nº 664/2014: o 

primeiro caso ocorre se o segurado ao falecer estava em gozo de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, conforme art. 25, supracitado. A outra situação está no 

art. 26, quando o segurado falece em razão de um acidente de trabalho. Nessas 

situações é dispensado o período de carência. 

 

Independe de carência a concessão das seguintes prestações: [...] VII - 
pensão por morte nos casos de acidente do trabalho e doença profissional 
ou do trabalho. (BRASIL. Presidência da República. Art. 26. Lei 8.213/91). 

 

A Lei nº 8.213/91, medida provisória nº664/2014 define acidente do trabalho 

nos artigos 19 e 20. No artigo 21 estão elencadas situações que se equiparam ao 

acidente do trabalho. 

 
Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de 
empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos 
segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão 
corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou 
redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. 
(BRASIL. Presidência da República. Art. 21. Lei 8.213/91). 
  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tempus_regit_actum


 
 

 

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, 
as seguintes entidades mórbidas: 
  
I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo 
exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da 
respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência 
Social; 
II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em 
função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se 
relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I. 
(BRASIL. Presidência da República. Art. 20. Lei 8.213/91). 

  
 

A Medida Provisória nº 664 traz uma separação importante entre acidente de 

trabalho e acidente que não é de trabalho. O contribuinte individual não sofre 

acidente de trabalho, o empregado doméstico até o momento também não sofre (na 

nova lei de empregado doméstico há previsão, porém ainda não vigora), segurado 

facultativo também não sofre acidente de trabalho.  

As justificativas dessa Medida Provisória pautaram-se no objetivo de realizar 

ajustes necessários e redução de gastos com alguns benefícios previdenciários. 

 

[...] A pensão por morte no âmbito do RGPS é um benefício concedido aos 
dependentes do segurado falecido, visando preservar a dignidade daqueles 
que dele dependiam. Ocorre, entretanto, que as regras de acesso a tal 
benefício têm permitido distorções que necessitam de ajuste, tendo em vista 
estarem desalinhadas com os padrões internacionais e com as boas 
práticas previdenciárias, possibilitando a concessão a pessoas que pouco 
contribuíram para o regime ou, o que é pior, até mesmo com apenas uma 
contribuição.  Entre os principais desalinhamentos podem ser citados: a) 
ausência de carência para pensão por morte previdenciária, apenas a 
qualidade de segurado; [...]  A maioria dos países exige carência, tempo 
mínimo de casamento e tem tratamento diferenciado dependendo da idade 
do cônjuge. (BRASIL, Presidência da República, medida provisória nº 
664/2014) 

 

Nesse sentido, o texto da Medida Provisória nº 664 foi encaminhado à 

Presidência da República acompanhado de um documento com argumentos 

qualitativos e quantitativos, com objetivo de limitar e reduzir as despesas 

previdenciárias. 

Conforme menção no início desse capítulo, a Medida Provisória nº 664, à 

época da elaboração desse estudo, estava em fase de análise presidencial. Dessa 

forma, pode ela ser sancionada em sua totalidade ou parcialmente vetada. 



 
 

 

O mais comentado entre especialistas da área previdenciária é que alguns 

dispositivos, efetivamente, seriam vetados, em especial o que se refere ao número 

de 24 contribuições mensais.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A exigência de 24 contribuições mensais parece excessiva, pois casos de 

abusos e requisições esdrúxulas da pensão por morte ocorrem, porém, prejudicar os 

beneficiários que se encontram em real situação de dependência financeira não se 

configura razoável. O segurado que falece antes de integralizar o período de 

carência, e que não se enquadra nas exceções, não deve ter ele falecido 

intencionalmente. Mostra-se razoável uma diminuição no número de contribuições 

para concessão desse benefício. 

No que corresponde à separação entre acidente de trabalho e acidente que 

não é de trabalho, vale destacar que a legislação há tempo busca eliminá-la. Porém, 

a MP nº 664 retroage nesse sentido. O único segurado que sofre acidente de 

trabalho, devido ao vínculo empregatício, é o segurado empregado, desse, conforme 

regulamentação, não é exigida carência. O contribuinte individual, o empregado 

doméstico e o segurado facultativo não sofrem acidente de trabalho, e a eles é 

exigida a carência. Assim sendo, há uma separação injusta, pois todos os segurados 

citados podem ser fonte única de sustentação familiar. 
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