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Pensão por morte 

 Conceito 

O benefício instituído como pensão por morte está previsto na Lei 8213/91, em 

seus artigos 74 e 75, destinado aos dependentes do contribuinte, ora de cujus, desde que 

este se enquadre nos requisitos exigidos pela Previdência Social. 

Por conseguinte, nota-se que este benefício foi instituído com o intuito de suprir 

a subsistência dos dependentes do assegura, razão pela qual até o momento de seu 

falecimento, era de sua renda que seus dependentes necessitavam. Desta forma, diante 

tal fato, sem razão auferir prejuízos aos dependentes, ante esta possibilidade de auxílio. 

Em conformidade com ao artigo 74, da lei supramencionada, os requisitos 

elencados para concessão deste benefício era de que o assegurado contribuísse com a 

Previdência Social, e seus dependentes eram:  

- o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de 

qualquer condição, menor de 21 anos ou invalido; 

 – os pais; 

- o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou 

invalido. 

Com o advento da Medida Provisória 664/14, algumas mudanças significativas 

merecem ser abordadas a seguir, tais como tempo de contribuição e durabilidade do 

benefício. 

Atualmente, um dos requisitos necessários para concessão deste benefício é de 

que o segurado tenha contribuído por pelo menos dezoito meses, ou seja, dezoito 

contribuições mensais, o anteriormente, não era exigido. 

No que tange ao casamento ou união estável, anteriormente não era pré- 

determinado tempo mínimo de junção entre ambos para que o benefício fosse 

concedido. Todavia, com alteração da medida provisória em questão, o tempo mínimo 

exigido é de ao menos dois anos, a contar da data da primeira contribuição do segurado. 



Ademais, a vitalidade do benefício foi objeto de grande significância, uma vez 

que cessa para certa categoria, sendo possível apenas para maiores de quarenta e quatro 

anos. Neste sentido, nota-se que o tempo de recebimento será compatível com a idade 

do dependente, como vejamos a seguir. 

Aquele que for menor de vinte e um anos, receberá por três anos; entre vinte e 

um a vinte e seis será o prazo de seis anos; entre vinte e sete a vinte nove será de dez 

anos; entre trinta e quarenta anos será de quinze anos, enquanto que aquele que obtiver 

entre quarenta e um a quarenta e três terá direito ao recebimento da pensão no prazo de 

até vinte anos. 

No que concerne ao aspecto da renda da contribuição, esta ainda não foi objeto 

de grandes mudanças, e desta forma, é mantido seu cálculo relativo a cem por cento do 

valor da aposentadoria. 

No mais, cumpre salientar, que para que o benefício seja válido a partir da data 

do óbito do assegurado, bem como deverá ser pleiteado por seus dependentes perante a 

Previdência Social. Na ausência deste pleito, salienta-se que o benefício não é 

automático, deverá ser requisito e subordinado a verificação de seus requisitos para sua 

validação. 

Problemática e solução 

Ante o exposto apresentado, verifica-se que o tema abordado foi objeto de 

discussão e ainda é possível que algumas novas reformas sejam aplicadas.  

Uma das sistemáticas mais discutidas até então, é no que tange a vitalidade do 

benefício. Nesse aspecto, considerando a aplicação feita para seu cálculo, acredito que a 

Medida Provisória supramencionada trouxe em sua disciplina uma grande significativa.  

Vejamos desta forma, que um jovem de vinte e um anos, com longa perspectiva 

de vida, futuro profissional a ser traçado, este por sua vez não necessitaria da pensão por 

muito tempo, só até que consiga se reestabelecer. Ainda nessa linha de raciocínio, uma 

pessoa com mais de quarenta e quatro anos já possui uma situação bem diferente, uma 

vez que por metade de sua vida foi dependente daquele valor, e possivelmente já não 

conseguiria mais se reestabelecer. 



Contudo, acredito que outro grande conflito a ser abordado seria o tempo 

mínimo exigido de contribuição, sendo este de dezoito contribuições. Todavia, a meu 

ver e entendimento, acredito que este é um lapso considerável, e considerando ainda que 

o benefício será estendido aos dependentes por ao menos três anos, este se faz 

necessário. 

Ainda está em discussão uma nova medida provisória que almeja outras grandes 

reformas, e esta por sua vez, altera o valor da contribuição, e que possivelmente, 

acarretaria prejuízos aos dependentes. 

No mais, ante o estudo realizado e apresentado, pode-se concluir que o benefício 

instituído pela Previdência Social, destinado aos dependentes de seu segurado, é algo de 

suma importância, razão pela qual possibilidade a manutenção e subsistência destes na 

sociedade. 
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