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BENEFÍCIO 

Auxílio-doença 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Arts. 59 a 63 da Lei nº 8.213/91 
Arts. 71 a 80 do RPS  

REQUISITO ESPECÍFICO 

O auxílio-doença exige a comprovação da incapacidade do segurado para o seu trabalho ou para a sua atividade 
habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 
 
Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social 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. 
 

PERÍODO DE CARÊNCIA 

Como regra, exigem-se 12 contribuições mensais para efeito de carência. 
 
Excepcionalmente, a carência é dispensada em dois casos: 

a) acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho; e 
b) acometimento, após filiar-se ao RGPS, de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada 

pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 anos, de acordo com os critérios 
de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade 
que mereçam tratamento particularizado. 
 

BENEFICIÁRIOS 

Todos os segurados, obrigatórios ou facultativo. 
 

RENDA MENSAL DO BENEFÍCIO (RMB) 

A RMB é igual a 91% do salário-de-benefício. 
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A RMB não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos 12 salários-de-contribuição, inclusive em caso 
de remuneração variável, ou, se não alcançado o número de 12, a média aritmética simples dos salários-de-
contribuição existentes.     
 
Como se trata de benefícios substituidor dos rendimentos do segurado, a RMB não será inferior a um salário 
mínimo. 
 
Não há incidência do fator previdenciário para o cálculo do salário-de-benefício do auxílio-doença. 
 

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) 

O auxílio-doença será devido:  

a) ao segurado empregado, a partir do 16º dia do afastamento da atividade ou a partir da data de entrada do 
requerimento (DER), se entre o afastamento e a data de entrada do requerimento decorrerem mais de 30  
dias; e 

b) aos demais segurados, a partir do início da incapacidade ou da DER, se entre essas datas decorrerem mais 
de 30 dias. 

Durante os primeiros 15 dias consecutivos ao do afastamento da atividade por motivo de doença ou de acidente 
de trabalho ou de qualquer natureza, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o seu salário integral. 

DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO (DCB) 

O auxílio-doença cessa: 
a) pela recuperação da capacidade para o trabalho; ou 
b) pela transformação em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente de qualquer natureza, neste caso 

se resultar sequela que implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 
 

O segurado em gozo de auxílio-doença está obrigado, independentemente de sua idade e sob pena de suspensão 
do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da previdência social, processo de reabilitação profissional 
por ela prescrito e custeado e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, 
que são facultativos. 

 

BENEFÍCIO 

Aposentadoria por Invalidez 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Arts. 42 a 47 da Lei nº 8.213/91 
Arts. 43 a 48 do RPS  

REQUISITO ESPECÍFICO 

A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que demonstre incapacidade substancial (total) e permanente 
(definitiva) e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 
 
O benefício NÃO depende da concessão de auxílio-doença prévio (embora seja o mais comum), já que a perícia 
médica inicial pode concluir pelo deferimento da aposentadoria por invalidez de pronto. 
 
A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao RGPS não lhe conferirá direito à aposentadoria 
por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou 
lesão. 

PERÍODO DE CARÊNCIA 

Como regra, exigem-se 12 contribuições mensais para efeito de carência. 
 
Excepcionalmente, a carência é dispensada em dois casos: 

a) acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho; e 
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acometimento, após filiar-se ao RGPS, de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada 
pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 anos, de acordo com os critérios 
de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade 
que mereçam tratamento particularizado. 

BENEFICIÁRIOS 

Todos os segurados, obrigatórios ou facultativo. 
 

RENDA MENSAL DO BENEFÍCIO (RMB) 

A RMB é igual a 100% do salário-de-benefício. 
 
Não há incidência do fator previdenciário para o cálculo do salário-de-benefício da aposentadoria por invalidez 

A RMB será acrescida de 25% no caso de o segurado necessitar da assistência permanente de outra pessoa.  Tal 
acréscimo: 

a) será devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal; 
b) será recalculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado;  
c) cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporável ao valor da pensão. 

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) 

Como regra, a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença. 

Concluindo a perícia médica inicial pela concessão do benefício, será devida:  

a) ao segurado empregado, a partir do 16º dia do afastamento da atividade ou a partir da data de entrada do 
requerimento (DER), se entre o afastamento e a DER decorrerem mais de 30 dias;  

b) aos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade ou da DER, se entre essas datas 
decorrerem mais de trinta dias. 

Durante os primeiros 15 dias de afastamento da atividade por motivo de invalidez, caberá à empresa pagar ao 
segurado empregado o seu salário integral. 

DATA DE CESSAÇÃO 

A aposentadoria por invalidez é precária, sendo paga enquanto o segurador permanecer na condição de 
incapacidade substancial e permanente. Dessa forma, cessa com a recuperação da capacidade. 
 
Será automaticamente cancelada ao aposentado que retornar voluntariamente à atividade, a partir da data do 
retorno. 
 
Em caso de verificação da recuperação da capacidade, há que se observar o seguinte procedimento: 

I - quando a recuperação ocorrer dentro de 5 anos, contados da data do início da aposentadoria por 
invalidez ou do auxílio-doença que a antecedeu sem interrupção, o benefício cessará: 

a) de imediato, para o segurado empregado que tiver direito a retornar à função que desempenhava na 
empresa quando se aposentou; ou 

b) após tantos meses quantos forem os anos de duração do auxílio-doença ou da aposentadoria por 
invalidez, para os demais segurados;  
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II - quando a recuperação for parcial, ou ocorrer após 5 anos, ou ainda quando o segurado for declarado 
apto para o exercício de trabalho diverso do qual habitualmente exercia, a aposentadoria será mantida, 
sem prejuízo da volta à atividade: 

a) no seu valor integral, durante 6 meses contados da data em que for verificada a recuperação da 
capacidade; 

b) com redução de 50%, no período seguinte de 6 meses;  

c) com redução de 75%, também por igual período de 6 meses, ao término do qual cessará 
definitivamente. 

O segurado aposentado por invalidez está obrigado, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame 
médico a cargo da Previdência Social. Estará isento de tal após completar 60 anos de idade. 

A isenção do exame não se aplica quando tem as seguintes finalidades: 

I - verificar a necessidade de assistência permanente de outra pessoa para a concessão do acréscimo de 
25% sobre o valor do benefício (grande invalidez); 

II - verificar a recuperação da capacidade de trabalho, mediante solicitação do aposentado que se julgar 
apto; 

III - subsidiar autoridade judiciária na concessão de curatela (para efeito de curatela, no caso de interdição 
do beneficiário, a autoridade judiciária pode louvar-se no laudo médico-pericial da Previdência Social) 

 

BENEFÍCIO 

Auxílio-acidente 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Art. 86 da Lei nº 8.213/91 
Art. 104 do RPS  

REQUISITO ESPECÍFICO 

O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões 
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o 
trabalho que habitualmente exercia. 

PERÍODO DE CARÊNCIA 

Não se exige carência para concessão de auxílio-acidente. 

BENEFICIÁRIOS 

Segurados empregado, inclusive o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial. 

RENDA MENSAL DO BENEFÍCIO  (RMB) 

A RMB é igual a 50% do salário-de-benefício. 
 
Não há incidência do fator previdenciário para o cálculo do salário-de-benefício do auxílio-acidente 

Por ser benefício complementar, a RMB poderá ser inferior ao valor de um salário mínimo. 

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) 

O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. 

DATA DE CESSAÇÃO 

O auxílio-acidente NÃO é vitalício, cessando com a morte do segurado ou com o início de qualquer 
aposentadoria. 
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BENEFÍCIO 

Aposentadoria por idade 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Art. 201, § 7º, II, da Constituição Federal 
Arts. 48 a 51 da Lei nº 8.213/91 
Arts. 51 a 54 do RPS  

REQUISITO ESPECÍFICO 

A aposentadoria por idade será devida ao segurado que completar 65 anos de idade, se homem, e 60, se mulher.  
Esses limites são reduzidos para 60 e 55 anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e 
mulheres. 

A aposentadoria por idade pode ser requerida pela empresa, desde que o segurado empregado tenha cumprido o 
período de carência e completado 70 anos de idade, se do sexo masculino, ou 65 anos, se do sexo feminino, 
sendo compulsória, caso em que será garantida ao empregado a indenização prevista na legislação trabalhista, 
considerada como data da rescisão do contrato de trabalho a imediatamente anterior à do início da aposentadoria. 

PERÍODO DE CARÊNCIA 

A carência para aposentadoria por idade é de 180 contribuições mensais 

BENEFICIÁRIOS 

Todos os segurados, obrigatórios ou facultativo. 

RENDA MENSAL DO BENEFÍCIO  (RMB) 

A RMB é igual a 70% do salário-de-benefício mais 1% deste por grupo de 12 contribuições, não podendo 
ultrapassar 100% do salário-de-benefício. 
 
Fica garantido ao segurado com direito à aposentadoria por idade a opção pela não aplicação do fator 
previdenciário, devendo o INSS, quando da concessão do benefício, proceder ao cálculo da RMB com e sem o 
fator previdenciário, e conceder o maior valor. 

Por ser benefício substituidor, a RMB não poderá ser inferior ao valor de um salário mínimo. 

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) 

A aposentadoria por idade será devida:  

I - ao segurado empregado, inclusive o doméstico, a partir: 

a) da data do desligamento do emprego, quando requerida até essa data ou até 90 dias depois dela; ou  

b) da data do requerimento (DER), quando não houver desligamento do emprego ou quando for requerida 
após 90 dias da data do desligamento;  

II - para os demais segurados, da DER. 

DATA DE CESSAÇÃO 

A aposentadoria por idade cessa com a morte do segurado. 

 

BENEFÍCIO 

Aposentadoria por tempo de contribuição 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Art. 201, § 7º, I, e § 8º, da Constituição Federal 
Arts. 52 a 56 da Lei nº 8.213/91 
Arts. 56 a 63 do RPS  

REQUISITO ESPECÍFICO 
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A aposentadoria por tempo de contribuição será devida ao segurado após 35 anos de contribuição, se homem, ou 
30 anos, se mulher.  

A aposentadoria por tempo de contribuição do professor que comprove, exclusivamente, tempo de efetivo 
exercício em função de magistério na educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio, será devida 
ao professor aos 30 anos de contribuição e à professora aos 25 anos de contribuição. 

Considera-se função de magistério a exercida por professor, quando exercida em estabelecimento de educação 
básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as funções de direção de 
unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. 

PERÍODO DE CARÊNCIA 

A carência para aposentadoria por tempo de contribuição é de 180 contribuições mensais 

BENEFICIÁRIOS 

Todos os segurados, exceto o segurado especial que contribua sobre o resultado da comercialização da produção 
rural. 
 
Também não fazem jus ao benefício o contribuinte individual e segurado facultativo que contribuam pelo Plano 
Simplificado de Previdência Social. 

RENDA MENSAL DO BENEFÍCIO (RMB) 

A RMB é igual a 100% do salário-de-benefício. 

Por ser benefício substituidor, a RMB não poderá ser inferior ao valor de um salário mínimo. 

Há incidência do fator previdenciário para o cálculo do salário-de-benefício da aposentadoria por tempo de 
contribuição. No entanto, a MP 667/2015 possibilita sua não aplicação, quando o total resultante da soma de sua 
idade (ID) e de seu tempo de contribuição (TC), incluídas as frações, na data de requerimento da aposentadoria, 
for: 

 ≥ 95 pontos, se homem, desde que TC ≥ 35 anos; ou 

 ≥ 85 pontos, se mulher, desde que TC ≥ 30 anos.  

A MP 667/2015 prevê que as somas de ID e TC serão majoradas em um ponto em: 

 1º de janeiro de 2017 – 96 (H) e 86 (M) 

 1º de janeiro de 2019 – 97 (H) e 87 (M) 

 1º de janeiro de 2020 – 98 (H) e 88 (M) 

 1º de janeiro de 2021 – 99 (H) e 89 (M) 

 1º de janeiro de 2022 – 100 (H) e 90 (M) 

Quando se tratar do professor e da professora que comprovarem exclusivamente tempo de efetivo exercício de 
magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, serão acrescidos cinco pontos à soma ID + 
TC. 

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) 

A aposentadoria por tempo de contribuição será devida da mesma forma que a aposentadoria por idade. 

DATA DE CESSAÇÃO 

A aposentadoria por tempo de contribuição cessa com a morte do segurado. 

 

BENEFÍCIO 

Aposentadoria especial 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
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Art. 201, § 1º, da Constituição Federal 
Arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213/91 
Arts. 64 a 70 do RPS  

REQUISITO ESPECÍFICO 

A aposentadoria especial será devida ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que 
prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15, 20 ou 25 anos. 

A concessão do benefício dependerá de comprovação pelo segurado, perante o INSS, do tempo de trabalho 
permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade 
física, durante o período mínimo fixado.  

O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, 
biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao 
exigido para a concessão do benefício. 

PERÍODO DE CARÊNCIA 

A carência para aposentadoria especial é de 180 contribuições mensais. 

BENEFICIÁRIOS 

A aposentadoria especial é devida apenas aos segurados empregado (exceto o doméstico), trabalhador avulso e 
aos cooperados filiados às cooperativas de trabalho e de produção (contribuintes individuais). 

RENDA MENSAL DO BENEFÍCIO (RMB) 

A RMB é igual a 100% do salário-de-benefício. 
 
Não há incidência do fator previdenciário para o cálculo do salário-de-benefício da aposentadoria especial. 

Por ser benefício substituidor, a RMB não poderá ser inferior ao valor de um salário mínimo. 

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) 

A aposentadoria especial será devida da mesma forma que a aposentadoria por idade. 

DATA DE CESSAÇÃO 

A aposentadoria especial cessa com a morte do segurado e pelo retorno ou permanência ao trabalho que o sujeite 
a agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade 
física considerados para fins de sua concessão. 

 

BENEFÍCIO 

Aposentadoria por tempo de contribuição e por idade da pessoa com deficiência segurada do RGPS 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Art. 201, § 1º, da Constituição Federal 
Lei Complementar 142/2013 
Arts. 70-A a 70-I do RPS 

REQUISITO ESPECÍFICO 

A aposentadoria por tempo de contribuição do segurado com deficiência é concedida: 

I - aos 25 anos de tempo de contribuição na condição de pessoa com deficiência, se homem, e 20 anos, 
se mulher, no caso de segurado com deficiência grave; 

II - aos 29 anos de tempo de contribuição na condição de pessoa com deficiência, se homem, e 24 anos, 
se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada; e 

III - aos 33 anos de tempo de contribuição na condição de pessoa com deficiência, se homem, e 28 anos, 
se mulher, no caso de segurado com deficiência leve. 
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A aposentadoria por idade da pessoa com deficiência (qualquer que seja a deficiência) é devida ao segurado aos 
60 anos de idade, se homem, e 55 anos de idade, se mulher, exigindo-se ainda, no mínimo, 15 anos de tempo 
de contribuição. 

PERÍODO DE CARÊNCIA 

A carência é de 180 contribuições mensais. 
 

BENEFICIÁRIOS 

A aposentadoria por tempo de contribuição do segurado com deficiência é devida ao segurado empregado, 
inclusive o doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual e facultativo. É também devida aos segurados 
especiais que contribuam facultativamente. 
 
Já a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência é devida a qualquer categoria de segurado do RGPS. 
 

RENDA MENSAL DO BENEFÍCIO (RMB) 

Para a aposentadoria por tempo de contribuição a RMB é igual a 100% do salário-de-benefício. 

Para a aposentadoria por idade a RMB é igual a 70% mais 1% do salário de benefício por grupo de 12 
contribuições mensais até o máximo de 30%. 

O fator previdenciário nas aposentadorias por tempo de contribuição e por idade é aplicado se resultar renda 
mensal de valor mais elevado. 

Por ser benefício substituidor, a RMB não poderá ser inferior ao valor de um salário mínimo. 

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) 

A aposentadoria por tempo de contribuição e por idade do segurado com deficiência será devida da mesma forma 
que a aposentadoria por idade. 

DATA DE CESSAÇÃO 

A aposentadoria por tempo de contribuição e por idade do segurado com deficiência cessa com sua morte. 

 

BENEFÍCIO 

Salário-maternidade 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Art. 201, II, da Constituição Federal 
Arts. 71 a 73 da Lei nº 8.213/91 
Arts. 93 a 103 do RPS  

REQUISITO ESPECÍFICO 

O salário-maternidade é devido à segurada durante 120 dias, com início 28 dias antes e término 91 dias depois do 
parto. Em casos excepcionais, os períodos de repouso anterior e posterior ao parto podem ser aumentados de 
mais 2 semanas, mediante atestado médico específico. 

Em caso de aborto não criminoso, comprovado mediante atestado médico, a segurada terá direito ao salário-
maternidade correspondente a 2 semanas. 

Ainda enseja o pagamento do salário-maternidade a adoção ou guarda judicial para fins de adoção de criança (até 
12 anos), por 120 dias. 

PERÍODO DE CARÊNCIA 

A carência para o salário maternidade é de 10 contribuições mensais para as seguradas contribuinte individual e 
facultativa.  
 
Para a segurada especial exige-se a comprovação do exercício de atividade rural nos últimos 10 meses 
imediatamente anteriores à data do parto ou do requerimento do benefício. 
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Dispensa-se carência para as seguradas empregada, empregada doméstica e trabalhadora avulsa. 

BENEFICIÁRIOS 

Todas as seguradas, obrigatória ou facultativa. 
O segurado também faz jus ao benefício do salário-maternidade: 

a) em se tratando de adoção ou guarda judicial para fins de adoção; e 
b) desde que cônjuge ou companheiro sobrevivente no caso de falecimento da segurada ou segurado que 

fazia jus ao recebimento do benefício. 

RENDA MENSAL DO BENEFÍCIO (RMB) 

A RMB do salário-maternidade consistirá: 

I – em valor correspondente ao do seu último salário-de-contribuição, para a segurada empregada 
doméstica;  

II – em um salário mínimo, para a segurada especial;  

III – em 1/12 da soma dos 12 últimos salários-de-contribuição, apurados em período não superior a 15 
meses, para as seguradas contribuinte individual e facultativa; 

IV – na remuneração integral, para a segurada empregada; 

V – na remuneração integral, equivalente a um mês de trabalho, para a trabalhadora avulsa. 

Por ser benefício substituidor, a RMB não poderá ser inferior ao valor de um salário mínimo. 

Em relação à RMB das seguradas empregada e trabalhadora avulsa, o benefício fica limitado ao subsídio do 
Ministro do Supremo Tribunal Federal. 

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) 

O benefício pode ser requerido dentro de 5 anos do seu fato gerador (parto, p. ex.). 

DATA DE CESSAÇÃO 

O salário-maternidade cessa com o término dos prazos legais (120 dias, 2 semanas etc.). 

 

BENEFÍCIO 

Salário-família 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Art. 7º, XII 201, IV, da Constituição Federal 
Arts. 65 a 70 da Lei nº 8.213/91 
Arts. 81 a 92 do RPS  

REQUISITO ESPECÍFICO 

O salário-família depende da existência de filhos ou equiparados (menor sob tutela ou enteado) de até 14 anos 
de idade, ou inválido, de qualquer idade, e que o segurado seja de baixa renda. 

Entende-se por baixa renda o segurado com remuneração igual ou inferior a R$ 1.089,72. 

PERÍODO DE CARÊNCIA 

O salário-família dispensa carência. 
 

BENEFICIÁRIOS 

O salário-família é devido apenas aos segurados empregado, inclusive o doméstico, e trabalhador avulso. 
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O aposentado por invalidez ou por idade e os demais aposentados com 65 anos ou mais de idade, se do sexo 
masculino, ou 60 anos ou mais, se do feminino, terão direito ao salário-família, pago juntamente com a 
aposentadoria. 
 
Tendo havido divórcio, separação judicial ou de fato dos pais, ou em caso de abandono legalmente caracterizado 
ou perda do pátrio-poder, o salário-família passará a ser pago diretamente àquele a cujo cargo ficar o sustento do 
menor, ou a outra pessoa, se houver determinação judicial nesse sentido. 

RENDA MENSAL DO BENEFÍCIO (RMB) 

O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado é de: 

I - R$ 37,18 para o segurado com remuneração mensal não superior a R$ 725,02; 

II - R$ 26,20 para o segurado com remuneração mensal superior R$ 725,02 e igual ou inferior a R$ 
1.089,72. 

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. 

A empresa ou o empregador doméstico conservarão durante 10 anos os comprovantes de pagamento e as cópias 
das certidões correspondentes, para fiscalização da Previdência Social. 

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) 

O pagamento do salário-família será devido a partir da data da apresentação da certidão de nascimento do filho 
ou da documentação relativa ao equiparado, estando condicionado à apresentação anual de atestado de vacinação 
obrigatória, até seis anos de idade, e de comprovação semestral de frequência à escola do filho ou equiparado, a 
partir dos sete anos de idade. 

O empregado doméstico deve apresentar apenas a certidão de nascimento. 

Se o segurado não apresentar o atestado de vacinação obrigatória e a comprovação de frequência escolar do filho 
ou equiparado, nas datas definidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o benefício do salário-família será 
suspenso, até que a documentação seja apresentada. 

A comprovação de frequência escolar será feita mediante apresentação de documento emitido pela escola, na 
forma de legislação própria, em nome do aluno, onde consta o registro de frequência regular ou de atestado do 
estabelecimento de ensino, comprovando a regularidade da matrícula e frequência escolar do aluno. 

DATA DE CESSAÇÃO 

O direito ao salário-família cessa automaticamente: 

I - por morte do filho ou equiparado, a contar do mês seguinte ao do óbito; 

II - quando o filho ou equiparado completar quatorze anos de idade, salvo se inválido, a contar do mês 
seguinte ao da data do aniversário; 

III - pela recuperação da capacidade do filho ou equiparado inválido, a contar do mês seguinte ao da 
cessação da incapacidade; ou 

IV - pelo desemprego do segurado. 

 

 

BENEFÍCIO 

Pensão por morte 
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FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Art. 201, V, da Constituição Federal 
Arts. 74 a 79 da Lei nº 8.213/91 
Arts. 105 a 115 do RPS  

REQUISITO ESPECÍFICO 

A pensão por morte decorre de morte real (óbito) ou ficta (presumida). 

Não terá direito à pensão por morte o condenado pela prática de crime doloso de que tenha resultado a morte 
do segurado. 

Em caso de morte presumida, a pensão será concedida em caráter provisório, podendo ser de duas espécies: 

I – AUSÊNCIA: mediante sentença declaratória de ausência (depois de 6 meses de ausência), expedida por 
autoridade judiciária; ou 

II – DESAPARECIMENTO: por motivo de catástrofe, acidente ou desastre. 

PERÍODO DE CARÊNCIA 

A pensão não exige o cumprimento de período de carência. 
 
Não será concedida pensão por morte aos dependentes do segurado que falecer após a perda desta qualidade, 
salvo se preenchidos os requisitos para obtenção de qualquer aposentadoria. 

BENEFICIÁRIOS 

A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não. 
 
São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado: 

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 
21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou 
relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; 
II - os pais;  
III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que 
tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado 
judicialmente. 

 
O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a 
dependência econômica. 
 

RENDA MENSAL DO BENEFÍCIO (RMB) 

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. 

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) 

A pensão por morte será devida a contar da data: 

I – do óbito, quando requerida:  

a) pelo dependente maior de 16 anos de idade, até 30 dias da data do óbito; e 

b) pelo dependente menor até 16 anos, até 30 dias após completar essa idade, devendo ser verificado se 
houve a ocorrência da emancipação.  

II – do requerimento do benefício protocolizado após o prazo de 30 dias, ressalvada a habilitação para 
menor de 16 anos e 30 dias, relativamente à cota parte; 
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III – da decisão judicial, no caso de morte presumida; e 

IV – da data da ocorrência, no caso de catástrofe, acidente ou desastre, se requerida até 30 dias desta. 

DATA DE CESSAÇÃO 

O pagamento da cota individual da pensão por morte cessa:  

I – pela morte do pensionista; 

II – para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, pela emancipação ou ao 
completar 21 anos de idade, salvo se for inválido ou com deficiência intelectual ou mental que o torne 
absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; ou  

III – para o pensionista inválido pela cessação da invalidez e para o pensionista com deficiência intelectual 
ou mental, pelo levantamento da interdição.  

IV – pela adoção, para o filho adotado que receba pensão por morte dos pais biológicos, exceto quando 
o cônjuge ou companheiro adota o filho do outro; 

V - pelo decurso do prazo de recebimento de pensão pelo cônjuge, companheiro ou companheira. 

Com a extinção da cota do último pensionista, a pensão por morte será encerrada. 

A cota individual da pensão por morte devida ao cônjuge, companheiro ou companheira, cessará após os 
seguintes prazos: 

a) 4 meses - se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 contribuições mensais OU se o 
casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 anos antes do óbito do segurado; 

b) conforme a tabela abaixo, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 contribuições mensais E pelo 
menos 2 anos após o início do casamento ou da união estável.  

Duração (anos) Idade* (anos) 

3  menos de 21 

6 entre 21 e 26 

10 entre 27 e 29 

15 entre 30 e 40 

20 entre 41 e 43 

vitalícia com 44 ou mais 

* idade do beneficiário na data de óbito do segurado 

c) cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitados os períodos mínimos de 4 
meses ou a tabela acima. 

d) cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência ou tabela, se o óbito do segurado 
decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, independentemente 
do recolhimento de 18 contribuições mensais ou da comprovação de 2 anos de casamento ou de união 
estável.  

Podemos chegar à mesma conclusão pelo quadro abaixo: 
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Perde o direito à pensão por morte, após o trânsito em julgado, o condenado pela prática de crime de que tenha 
dolosamente resultado a morte do segurado. Também perde o direito à pensão por morte o cônjuge, o 
companheiro ou a companheira se comprovada, a qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento ou na 
união estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apuradas em 
processo judicial no qual será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. 

 

BENEFÍCIO 

Auxílio-reclusão 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Art. 201, IV, da Constituição Federal 
Arts. 80 da Lei nº 8.213/91 
Arts. 116 a 119 do RPS  

REQUISITO ESPECÍFICO 

O auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado 
recolhido à prisão que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, 
aposentadoria ou abono de permanência em serviço, desde que o seu último salário-de-contribuição seja inferior 
ou igual a R$ 1.089,72. 

O auxílio-reclusão é devido, apenas, durante o período em que o segurado estiver recolhido à prisão sob regime 
fechado ou semiaberto. 

PERÍODO DE CARÊNCIA 

O auxílio-reclusão não exige o cumprimento de período de carência  
 

BENEFICIÁRIOS 

O auxílio-reclusão será devido ao conjunto dos dependentes do segurado recolhido à prisão. 
 
São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado: 

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 
21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou 
relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; 
II - os pais; 
III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que 
tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado 
judicialmente. 

 
O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a 
dependência econômica. 
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RENDA MENSAL DO BENEFÍCIO (RMB) 

O valor mensal do auxílio-reclusão será de 100% do valor da aposentadoria que o segurado teria direito se 
estivesse aposentado por invalidez na data da reclusão. 

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) 

É vedada a concessão do auxílio-reclusão após a soltura do segurado. 

O auxílio-reclusão será devido a contar da data: 

I – do efetivo recolhimento do segurado à prisão, quando requerido: 

a) pelo dependente maior de 16 anos de idade, até 30 dias da data da prisão; e 

b) pelo dependente menor até 16 anos, até 30 dias após completar essa idade, devendo ser verificado se 
houve a ocorrência da emancipação.  

II – do requerimento do benefício protocolizado após o prazo de 30 dias, ressalvada a habilitação para 
menor de 16 anos e 30 dias, relativamente à cota parte;  

DATA DE CESSAÇÃO 

O auxílio-reclusão será mantido enquanto o segurado permanecer detento ou recluso. 

No caso de fuga, o benefício será suspenso e, se houver recaptura do segurado, será restabelecido a contar da 
data em que esta ocorrer, desde que esteja ainda mantida a qualidade de segurado. Se houver exercício de atividade 
dentro do período de fuga, o mesmo será considerado para a verificação da perda ou não da qualidade de 
segurado. 

Falecendo o segurado detido ou recluso, o auxílio-reclusão que estiver sendo pago será automaticamente 
convertido em pensão por morte. 

 


