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CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional
Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos
direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a
igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional,
com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte
Constituição da República Federativa do Brasil.
.......................................................................................................................................................
TÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO VII
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Seção I
Disposições Gerais
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(“Caput” do artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que
preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;
(Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade
do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Inciso com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável
uma vez, por igual período;
IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele
aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com
prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;
V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes
de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos
casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de
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direção, chefia e assessoramento; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº
19, de 1998)
VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;
VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei
específica; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas
portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão;
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender
a necessidade temporária de excepcional interesse público;
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art.
39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa
privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem
distinção de índices; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos
públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de
mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie
remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de
qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito,
e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder
Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e
o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e
cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do
Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos; (Inciso com redação dada
pela Emenda Constitucional nº 41, de 2003)
XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não
poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo;
XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias
para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público; (Inciso com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão
computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores; (Inciso com
redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos
são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º,
150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19,
de 1998)
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando
houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:
(“Caput” do inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico;
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com
profissões regulamentadas; (Alínea com redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de
2001)
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XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange
autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e
sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público; (Inciso com redação
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XVIII - a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas
áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na
forma da lei;
XIX – somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a
instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei
complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação; (Inciso com redação dada
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XX - depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias
das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas
em empresa privada;
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços,
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente
permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações.
XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores
de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e
atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações
fiscais, na forma da lei ou convênio. (Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 42, de
2003)
§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo
constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos.
§ 2º A não-observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato
e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.
§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração
pública direta e indireta, regulando especialmente:
I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral,
asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica,
externa e interna, da qualidade dos serviços;
II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de
governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII;
III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de
cargo, emprego ou função na administração pública. (Parágrafo com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos
políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário,
na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
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§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por
qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas
ações de ressarcimento.
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
§ 7º A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou
emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações
privilegiadas. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 8º A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da
administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre
seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de
desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre:
I - o prazo de duração do contrato;
II - os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e
responsabilidade dos dirigentes;
III - a remuneração do pessoal. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional
nº 19, de 1998)
§ 9º O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas e às sociedades de
economia mista, e suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em
geral. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes
do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública,
ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos
em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. (Parágrafo acrescido pela
Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
§ 11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o
inciso XI do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei.
(Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
§ 12. Para os fins do disposto no inciso XI do caput deste artigo, fica facultado
aos Estados e ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante emenda às respectivas
Constituições e Lei Orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos Desembargadores do
respectivo Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por
cento do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o
disposto neste parágrafo aos subsídios dos Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores.
(Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no
exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições: (“Caput” do artigo com
redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de
seu cargo, emprego ou função;
II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função,
sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;
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III - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários,
perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do
cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior;
IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato
eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção
por merecimento;
V - para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores
serão determinados como se no exercício estivesse.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998
Modifica o sistema de previdência social,
estabelece normas de transição e dá outras
providências.
AS MESAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL,
nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:
.......................................................................................................................................................
Art. 13. Até que a lei discipline o acesso ao salário-família e auxílio-reclusão para
os servidores, segurados e seus dependentes, esses benefícios serão concedidos apenas
àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 360,00 (trezentos e sessenta
reais), que, até a publicação da lei, serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos
benefícios do regime geral de previdência social.
Art. 14. O limite máximo para o valor dos benefícios do regime geral de
previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal é fixado em R$ 1.200,00
(um mil e duzentos reais), devendo, a partir da data da publicação desta Emenda, ser
reajustado de forma a preservar, em caráter permanente, seu valor real, atualizado pelos
mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 10.855, DE 1º DE ABRIL DE 2004
Dispõe sobre a reestruturação da Carreira
Previdenciária, de que trata a Lei nº 10.355, de
26 de dezembro de 2001, instituindo a Carreira
do Seguro Social, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a reestruturação da Carreira Previdenciária, de que
trata a Lei nº 10.355, de 26 de dezembro de 2001, instituindo a Carreira do Seguro Social, fixa
os respectivos vencimentos e vantagens e dispõe sobre a transposição, para esta Carreira, de
cargos efetivos, vagos e ocupados, integrantes do Quadro de Pessoal do Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS.
Art. 2º Fica estruturada a Carreira do Seguro Social, composta dos cargos efetivos
vagos regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, integrantes do Quadro de
Pessoal do INSS, e dos cargos efetivos cujos ocupantes atenderem aos requisitos
estabelecidos por esta Lei, e que sejam:
I - integrantes da Carreira Previdenciária instituída pela Lei nº 10.355, de 26 de
dezembro de 2001, ou;
II - regidos pelo Plano de Classificação de Cargos instituído pela Lei nº 5.645, de
10 de dezembro de 1970, ou por planos correlatos, desde que lotados no INSS em 30 de
novembro de 2003.
§ 1º Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos ocupantes dos cargos de
Supervisor Médico Pericial, Auditor-Fiscal da Previdência Social e Procurador Federal.
§ 2º Os cargos da Carreira do Seguro Social são agrupados em classes e padrões,
na forma do Anexo I desta Lei.
§ 3º A estrutura dos cargos de provimento efetivo de níveis superior,
intermediário e auxiliar da Carreira do Seguro Social é a constante do Anexo I-A, observada a
correlação estabelecida na forma do Anexo II-A desta Lei. (Artigo acrescido pela Medida
Provisória nº 441, de 29/8/2008, convertida na Lei nº 11.907, de 2/2/2009)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993
Dispõe sobre a organização da Assistência
Social e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO IV
DOS BENEFÍCIOS, DOS SERVIÇOS, DOS PROGRAMAS E DOS PROJETOS DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Seção I
Do Benefício de Prestação Continuada
Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo
mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua
família. (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 12.435, de 6/7/2011)
§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o
cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os
irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o
mesmo teto. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.435, de 6/7/2011)
§ 2º Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se
pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as
demais pessoas. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 13.146, de 6/7/2015, publicada no
DOU de 7/7/2015, em vigor 180 dias após sua publicação)
I - (Revogado pela Lei nº 12.470, de 31/8/2011)
II - (Revogado pela Lei nº 12.470, de 31/8/2011)
§ 3º Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou
idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do saláriomínimo. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.435, de 6/7/2011)
§ 4º O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário
com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo os da assistência
médica e da pensão especial de natureza indenizatória. (Parágrafo com redação dada pela Lei
nº 12.435, de 6/7/2011)
§ 5º A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não
prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação
continuada. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.435, de 6/7/2011)
§ 6º A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau
de impedimento de que trata o § 2º, composta por avaliação médica e avaliação social
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realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais do Instituto Nacional de Seguro Social
- INSS. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.470, de 31/8/2011)
§ 7º Na hipótese de não existirem serviços no município de residência do
beneficiário, fica assegurado, na forma prevista em regulamento, o seu encaminhamento ao
município mais próximo que contar com tal estrutura. (Parágrafo com redação dada pela Lei
nº 9.720, de 30/11/1998)
§ 8º A renda familiar mensal a que se refere o § 3º deverá ser declarada pelo
requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no
regulamento para o deferimento do pedido. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.720, de
30/11/1998)
§ 9º Os rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem não
serão computados para os fins de cálculo da renda familiar per capita a que se refere o § 3º
deste artigo. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.470, de 31/8/2011 e com redação dada pela
Lei nº 13.146, de 6/7/2015, publicada no DOU de 7/7/2015, em vigor 180 dias após sua
publicação)
§ 10. Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do § 2º deste artigo,
aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. (Parágrafo acrescido pela Lei
nº 12.470, de 31/8/2011)
§ 11. Para concessão do benefício de que trata o caput deste artigo, poderão ser
utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da
situação de vulnerabilidade, conforme regulamento. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.146,
de 6/7/2015, publicada no DOU de 7/7/2015, em vigor 180 dias após sua publicação)
Art. 21. O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 2 (dois) anos
para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem.
§ 1º O pagamento do benefício cessa no momento em que forem superadas as
condições referidas no caput, ou em caso de morte do beneficiário.
§ 2º O benefício será cancelado quando se constatar irregularidade na sua
concessão ou utilização.
§ 3º O desenvolvimento das capacidades cognitivas, motoras ou educacionais e a
realização de atividades não remuneradas de habilitação e reabilitação, entre outras, não
constituem motivo de suspensão ou cessação do benefício da pessoa com deficiência.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.435, de 6/7/2011)
§ 4º A cessação do benefício de prestação continuada concedido à pessoa com
deficiência não impede nova concessão do benefício, desde que atendidos os requisitos
definidos em regulamento. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.435, de 6/7/2011, e com
redação dada pela Lei nº 12.470, de 31/8/2011)
Art. 21-A. O benefício de prestação continuada será suspenso pelo órgão
concedente quando a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na
condição de microempreendedor individual.
§ 1º Extinta a relação trabalhista ou a atividade empreendedora de que trata o
caput deste artigo e, quando for o caso, encerrado o prazo de pagamento do segurodesemprego e não tendo o beneficiário adquirido direito a qualquer benefício previdenciário,
poderá ser requerida a continuidade do pagamento do benefício suspenso, sem necessidade de
realização de perícia médica ou reavaliação da deficiência e do grau de incapacidade para esse
fim, respeitado o período de revisão previsto no caput do art. 21.
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§ 2º A contratação de pessoa com deficiência como aprendiz não acarreta a
suspensão do benefício de prestação continuada, limitado a 2 (dois) anos o recebimento
concomitante da remuneração e do benefício. (Artigo acrescido pela Lei nº 12.470, de
31/8/2011)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 10.876, DE 2 DE JUNHO DE 2004
Cria a Carreira de Perícia Médica da
Previdência
Social,
dispõe
sobre
a
remuneração da Carreira de Supervisor
Médico-Pericial do Quadro de Pessoal do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica criada, nos termos desta Lei, a Carreira de Perícia Médica da
Previdência Social, constituída pelos cargos efetivos de Perito Médico da Previdência Social.
Art. 2º Compete aos ocupantes do cargo de Perito-Médico da Previdência Social
e, supletivamente, aos ocupantes do cargo de Supervisor Médico-Pericial da carreira de que
trata a Lei nº 9.620, de 2 de abril de 1998, no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) e do Ministério da Previdência Social, o exercício das atividades médico-periciais
inerentes ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) de que tratam as Leis nº 8.212, de
24 de julho de 1991, nº 8.213, de 24 de julho de 1991, nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993
(Lei Orgânica da Assistência Social), e nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e, em
especial:(“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 664, de
30/12/2014 , convertida na Lei 13.135, de 17/6/2015)
I - emissão de parecer conclusivo quanto à capacidade laboral para fins
previdenciários;
II - inspeção de ambientes de trabalho para fins previdenciários;
III - caracterização da invalidez para benefícios previdenciários e assistenciais;
(Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 664, de 30/12/2014 , convertida na Lei
13.135, de 17/6/2015)
IV - execução das demais atividades definidas em regulamento; e (Inciso com
redação dada pela Medida Provisória nº 664, de 30/12/2014 , convertida na Lei 13.135, de
17/6/2015)
V - supervisão da perícia médica de que trata o § 5º do art. 60 da Lei nº 8.213, de
24 de julho de 1991, na forma estabelecida pelo Ministério da Previdência Social. (Inciso
acrescido pela Medida Provisória nº 664, de 30/12/2014 , convertida na Lei 13.135, de
17/6/2015)
Parágrafo único. Os Peritos Médicos da Previdência Social poderão requisitar
exames complementares e pareceres especializados a serem realizados por terceiros
contratados ou conveniados pelo INSS, quando necessários ao desempenho de suas
atividades.
Art. 3º São transformados em cargos de Perito Médico da Previdência Social da
Carreira de Perícia Médica da Previdência Social os atuais cargos efetivos de Médico do
Plano de Classificação de Cargos - PCC, de que trata a Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de
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1970, ou de planos de cargos correlatos do Quadro de Pessoal do INSS, de Médico da
Carreira Previdenciária, de que trata a Lei nº 10.355, de 26 de dezembro de 2001, e de Médico
da Carreira do Seguro Social, de que trata a Lei nº 10.855, de 1º de abril de 2004, cujos
ocupantes estejam em efetivo exercício das atividades de perícia médica nas unidades do
Instituto Nacional do Seguro Social e no Ministério da Previdência Social.
Parágrafo único. Serão enquadrados na Carreira de Perícia Médica da Previdência
Social, mediante opção, os atuais ocupantes dos cargos mencionados no caput deste artigo,
desde que sua investidura haja observado as pertinentes normas constitucionais e ordinárias
anteriores a 5 de outubro de 1988 e, se posterior a esta data, tenha decorrido de aprovação em
concurso público específico para os cargos referidos no caput deste artigo.
.......................................................................................................................................................
Art. 12. A GDAMP será paga observado o limite máximo de 100 (cem) pontos e
mínimo de 10 (dez) pontos por servidor, correspondendo cada ponto ao valor estabelecido no
Anexo V desta Lei. (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 11.302, de 10/5/2006)
§ 1º A pontuação referente à GDAMP será assim distribuída:
I - até 60 (sessenta) pontos serão atribuídos em função dos resultados obtidos na
avaliação de desempenho institucional; e
II - até 40 (quarenta) pontos serão atribuídos em função dos resultados obtidos na
avaliação de desempenho individual. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.302, de
10/5/2006)
§ 2º A avaliação de desempenho individual visa a aferir o desempenho do servidor
no exercício das atribuições do cargo ou função, com foco na contribuição individual para o
alcance dos objetivos organizacionais. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.302, de
10/5/2006)
§ 3º A parcela referente à avaliação de desempenho institucional será:
I - paga integralmente, quando o tempo médio apurado entre a marcação e a
realização da perícia inicial no âmbito da Gerência Executiva de lotação do servidor for igual
ou inferior a 5 (cinco) dias;
II - paga conforme percentual definido em ato do Ministro de Estado da
Previdência Social, quando o tempo médio apurado entre a marcação e a realização da perícia
inicial no âmbito da Gerência Executiva de lotação do servidor for inferior a 40 (quarenta) e
superior a 5 (cinco) dias; e
III - igual a 0 (zero), quando o tempo médio apurado entre a marcação e a
realização da perícia inicial no âmbito da Gerência Executiva de lotação do servidor for igual
ou superior a 40 (quarenta) dias. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 272, de
26/12/2005 convertida na Lei nº 11.302, de 10/5/2006)
§ 4º Os critérios de avaliação de desempenho individual e o percentual a que se
refere o inciso II do § 3º deste artigo poderão variar segundo as condições específicas de cada
Gerência Executiva. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 272, de 26/12/2005
convertida na Lei nº 11.302, de 10/5/2006)
Art. 12-A. O servidor titular do cargo de Perito Médico da Previdência Social da
Carreira de Perícia Médica da Previdência Social ou do cargo de Supervisor Médico-Pericial
da Carreira de Supervisor Médico-Pericial, em efetivo exercício nas atividades a que se refere
o art. 2º desta Lei no Ministério da Previdência Social ou no INSS, perceberá a parcela da
GDAMP referente à avaliação de desempenho institucional no valor correspondente ao
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atribuído à Gerência Executiva ou unidade de avaliação à qual estiver vinculado e a parcela da
GDAMP referente à avaliação de desempenho individual segundo critérios de avaliação a
serem estabelecidos pelo regulamento. (Artigo acrescido pela Medida Provisória nº 272, de
26/12/2005 convertida na Lei nº 11.302, de 10/5/2006)
Art. 13. Ressalvado o direito de opção pela aposentadoria conforme as normas
estabelecidas no art. 40 da Constituição ou as normas estabelecidas no art. 2º da Emenda
Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, a GDAMP integrará os proventos da
aposentadoria e das pensões dos servidores amparados pelo disposto no art. 6º daquela
Emenda Constitucional, de acordo com:
I - a média dos valores recebidos nos últimos 60 (sessenta) meses; ou
II - o valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor máximo a que o
servidor faria jus na atividade, quando percebida por período inferior a 60 (sessenta) meses.
Parágrafo único. Às aposentadorias e às pensões concedidas até a vigência da
Medida Provisória nº 166, de 18 de fevereiro de 2004, aplica-se o disposto no inciso II do
caput deste artigo.
Art. 14. Os ocupantes de cargos efetivos referidos no art. 4º desta Lei que se
encontrarem na condição de dirigentes máximos de Gerência-Regional, de GerênciaExecutiva, de Agência da Previdência Social e de Chefia de Gerenciamento de Benefícios por
Incapacidade perceberão a GDAMP conforme estabelecido no art. 12-A desta Lei. (Artigo
com redação dada pela Lei nº 11.302, de 10/5/2006)
Art. 15. O ocupante de cargo efetivo referido no art. 4º que não se encontre em
exercício no Instituto Nacional do Seguro Social ou no Ministério da Previdência Social só
fará jus à GDAMP quando requisitado pela Presidência ou Vice-Presidência da República,
situação na qual perceberá integralmente a parcela de desempenho individual da GDAMP
somada à parcela de desempenho institucional do período. (“Caput” do artigo com redação
dada pela Lei nº 13.328, de 29/7/2016)
I - (Revogado pela Lei nº 11.302, de 10/5/2006)
II - (Revogado pela Lei nº 11.302, de 10/5/2006)
III - (Revogado pela Lei nº 11.302, de 10/5/2006)
Parágrafo único. A parcela referente à avaliação de desempenho institucional
considerada para o servidor alcançado pelo caput será:
I - a do órgão ou entidade onde o servidor permaneceu em exercício por mais
tempo;
II - a do órgão ou entidade onde o servidor se encontrar em exercício ao término
do ciclo, caso ele tenha permanecido o mesmo número de dias em diferentes órgãos ou
entidades; ou
III - a do órgão de origem, quando requisitado ou cedido para órgão diverso da
administração pública federal direta, autárquica ou fundacional. (Parágrafo único acrescido
pela Lei nº 13.328, de 29/7/2016)
Art. 16. Os critérios e procedimentos da avaliação de desempenho institucional e
individual e de atribuição da GDAMP serão estabelecidos em regulamento.
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§ 1º Enquanto não for regulamentada e até que sejam processados os resultados da
avaliação de desempenho, a GDAMP corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento)
incidentes sobre o vencimento básico de cada servidor.
§ 2º O resultado da primeira avaliação gera efeitos financeiros a partir do início do
período de avaliação, devendo ser compensadas eventuais diferenças pagas a maior ou a
menor.
§ 3º O disposto neste artigo aplica-se aos ocupantes de cargos ou funções
comissionadas que fazem jus à GDAMP.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 9.620, DE 02 DE ABRIL DE 1998
Cria carreiras no âmbito do Poder Executivo
Federal, cria as Gratificações de Desempenho e
Eficiência - GDE e de Desempenho de
Atividade de Defesa Agropecuária - GDA e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam criadas as seguintes carreiras de nível superior do Poder Executivo
Federal e os seus respectivos cargos de provimento efetivo:
I - Supervisor Médico-Pericial, composta de quinhentos cargos de igual
denominação, lotados no quadro geral de pessoal do Instituto Nacional do Seguro Social com
atribuições voltadas para as atividades de gestão governamental, nos aspectos relativos ao
gerenciamento, supervisão, controle, fiscalização e auditoria das atividades de perícia médica;
II - Analista de Comércio Exterior, composta de 730 (setecentos e trinta) cargos
de igual denominação, com lotação a ser definida em ato do Presidente da República e com
atribuições voltadas para as atividades de gestão governamental, relativas à formulação,
implementação, controle e avaliação de políticas de comércio exterior; (Inciso com redação
dada pela Lei nº 12.857, de 2/9/2013)
III - Fiscal de Defesa Agropecuária composta de cargos de igual denominação no
quadro geral de pessoal do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, com atribuições
voltadas para as atividades de inspeção, fiscalização, certificação e controle de produtos,
insumos, materiais de multiplicação, meios tecnológicos e processos produtivos na área de
defesa agropecuária. (Inciso com redação dada pela Lei nº 9.775, de 21/12/1998)
Art. 2º As carreiras referidas no artigo anterior terão a mesma estrutura de classes
e padrões da Tabela de Vencimento dos servidores públicos civis da União, estabelecida no
Anexo II da Lei nº 8.460, de 17 de setembro de 1992, e alterações posteriores.
Art. 3º A investidura nos cargos das carreiras de que trata esta Lei ocorrerá
mediante aprovação em concurso público constituído de duas fases, ambas eliminatórias e
classificatórias, sendo a primeira de provas ou de provas e títulos e a segunda constituída de
curso de formação.
§ 1º Será exigido do candidato diploma de curso superior oficialmente
reconhecido, assim como os demais requisitos definidos no edital do concurso.
§ 2º Os editais dos concursos para provimento de cargos de nível superior das
carreiras referidas nos incisos I e II do art. 1º desta Lei deverão prever, necessariamente, a
exigência de conteúdos nos exames que reflitam conhecimentos em nível de pós-graduação
dos candidatos.
§ 3º O ingresso nos cargos dar-se-á na Classe D, Padrão I.
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Art. 4º A distribuição do quantitativo global dos cargos das carreiras de que trata o
inciso II do art. 1º por órgão ou entidade do Poder Executivo Federal será definida em ato do
Presidente da República.
Parágrafo único. A redistribuição de servidor ocupante de cargo da carreira de que
trata o caput fica condicionada à redistribuição de cargo de igual denominação do órgão ou
entidade de destino para o órgão ou entidade de origem do servidor a ser redistribuído.
Art. 5º São qualificados como Órgãos Supervisores:
I - da carreira de Supervisor Médico-Pericial, o Ministério da Previdência e
Assistência Social;
II - da carreira de Analista de Comércio Exterior, o Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo;
III - da carreira de Fiscal de Defesa Agropecuária, o Ministério da Agricultura e
do Abastecimento.
Art. 6º Os Órgãos Supervisores terão as seguintes competências em relação às
carreiras sob sua supervisão:
I - definir a distribuição inicial do quantitativo de cargos providos em cada
concurso público para fins de lotação nos respectivos órgãos e entidades, no caso da carreira
referida no inciso II do art. 1º;
II - definir o local de exercício dos ocupantes de cargos efetivos das carreiras
referidas nos incisos I e III do art. 1º;
III - definir a habilitação legal necessária para investidura, observando as
atribuições da carreira;
IV - definir os termos do edital dos concursos públicos para provimentos dos
cargos, observando as atribuições da carreira, em consonância com as normas definidas pelo
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;
V - definir o conteúdo do curso de formação integrante do concurso público;
VI - formular os programas de desenvolvimento e capacitação profissional nos
aspectos inerentes às atribuições da carreira, inclusive para fins de promoção, em consonância
com a Política de Desenvolvimento de Recursos Humanos;
VII - supervisionar e acompanhar a aplicação das normas e procedimentos para
fins de progressão e promoção, bem como das demais regras referentes à organização da
carreira, propondo o seu aperfeiçoamento ao Ministério da Administração Federal e Reforma
do Estado.
§ 1º O Órgão Supervisor, no desempenho das competências referidas neste artigo,
será assessorado por representantes dos órgãos ou entidades de lotação dos integrantes da
carreira e por um Comitê Consultivo, composto por integrantes da carreira sob sua supervisão,
observadas as normas a serem estabelecidas pelo Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado.
§ 2º O Ministério da Previdência e Assistência Social poderá delegar as
competências referidas neste artigo ao Instituto Nacional do Seguro Social, no caso da
Carreira de Supervisor Médico-Pericial.
Art. 7º Caberá ao órgão ou entidade em que o servidor estiver em exercício a
gestão, o controle e a supervisão das atividades desenvolvidas pelo servidor, a aplicação da
avaliação de desempenho bem como da regra de ajuste correspondente, a formulação e
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implementação do programa de desenvolvimento e capacitação profissional, nos aspectos
inerentes às competências do órgão ou entidade.
.......................................................................................................................................................
Art. 21. Compete ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado a
definição de normas e procedimentos para promoção nas carreiras de que trata esta Lei.
Art. 22. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº
1.588-6, de 5 de março de 1998.
Art. 23. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Ailton Barcelos Fernandes
Reinhold Stephanes
José Botafogo Gonçalves
Luiz Carlos Bresser Pereira
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LEI Nº 11.907, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2009
Dispõe sobre a reestruturação da composição
remuneratória das Carreiras de Oficial de
Chancelaria e de Assistente de Chancelaria, de
que trata o art. 2º da Lei nº 11.440, de 29 de
dezembro de 2006, da Carreira de Tecnologia
Militar, de que trata a Lei nº 9.657, de 3 de
junho de 1998, dos cargos do Grupo Defesa
Aérea e Controle de Tráfego Aéreo - Grupo
DACTA, de que trata a Lei nº 10.551, de 13 de
novembro de 2002, dos empregos públicos do
Quadro de Pessoal do Hospital das Forças
Armadas - HFA, de que trata a Lei nº 10.225,
de 15 de maio de 2001, da Carreira de
Supervisor Médico-Pericial, de que trata a Lei
nº 9.620, de 2 de abril de 1998, das Carreiras
da Área de Ciência e Tecnologia, de que trata
a Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, do
Plano de Carreiras e Cargos da Fundação
Oswaldo Cruz - FIOCRUZ, de que trata a Lei
nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, das
Carreiras e do Plano Especial de Cargos do
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de
Transportes - DNIT, de que trata a Lei nº
11.171, de 2 de setembro de 2005, da Carreira
da Seguridade Social e do Trabalho, de que
trata a Lei nº 10.483, de 3 de julho de 2002, da
Carreira Previdenciária, de que trata a Lei nº
10.355, de 26 de dezembro de 2001, dos
Policiais e Bombeiros Militares dos ExTerritórios Federais e do antigo Distrito
Federal, de que trata a Lei nº 10.486, de 4 de
julho de 2002, do Plano Especial de Cargos da
Superintendência da Zona Franca de Manaus SUFRAMA, de que trata a Lei nº 11.356, de
19 de outubro de 2006, do Plano Especial de
Cargos da Empresa Brasileira de Turismo EMBRATUR, de que trata a Lei nº 11.356, de
19 de outubro de 2006, do Plano de
Classificação de Cargos, de que trata a Lei nº
5.645, de 10 de dezembro de 1970, do Plano
Geral de Cargos do Poder Executivo, de que
trata a Lei nº 11.357, de 19 de outubro de
2006, do Quadro de Pessoal da Imprensa
Nacional, de que trata a Lei nº 11.090, de 7 de
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janeiro de 2005, da Gratificação de Incremento
à Atividade de Administração do Patrimônio
da União - GIAPU, de que trata a Lei nº
11.095, de 13 de janeiro de 2005, das Carreiras
da área de Meio Ambiente, de que trata a Lei
nº 10.410, de 11 de janeiro de 2002, do Plano
Especial de Cargos do Ministério do Meio
Ambiente e do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
- IBAMA, de que trata a Lei nº 11.357, de 19
de outubro de 2006, das Carreiras e do Plano
Especial de Cargos do FNDE, de que trata a
Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, das
Carreiras e do Plano Especial de Cargos do
INEP, de que trata a Lei nº 11.357, de 19 de
outubro de 2006, dos Juizes do Tribunal
Marítimo, de que trata a Lei nº 11.319, de 6 de
julho de 2006, do Quadro de Pessoal da
Fundação Nacional do Índio - FUNAI, do
Plano de Carreiras e Cargos do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial - INMETRO, de que trata
a Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, do
Plano de Carreiras e Cargos do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE,
de que trata a Lei nº 11.355, de 19 de outubro
de 2006, do Plano de Carreiras e Cargos do
Instituto Nacional de Propriedade Industrial INPI, de que trata a Lei nº 11.355, de 19 de
outubro de 2006, da Carreira do Seguro Social,
de que trata a Lei nº 10.855, de 1º de abril de
2004, das Carreiras e do Plano Especial de
Cargos do Departamento Nacional de
Produção Mineral - DNPM, de que trata a Lei
nº 11.046, de 27 de dezembro de 2004, do
Quadro de Pessoal da AGU, de que trata a Lei
nº 10.480, de 2 de julho de 2002, da Tabela de
Vencimentos
e
da
Gratificação
de
Desempenho de Atividade dos Fiscais
Federais Agropecuários, de que trata a Lei nº
10.883, de 16 de junho de 2004, da
Gratificação de Desempenho de Atividade
Técnica de Fiscalização Agropecuária GDATFA, de que trata a Lei nº 10.484, de 3
julho de 2002, da Gratificação de Desempenho
de Atividade de Perito Federal Agrário GDAPA, de que trata a Lei nº 10.550, de 13 de
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novembro de 2002, da Gratificação de
Desempenho de Atividade de Reforma Agrária
- GDARA, de que trata a Lei nº 11.090, de 7
de janeiro de 2005, da Gratificação de
Desempenho da Carreira da Previdência, da
Saúde e do Trabalho - GDPST, de que trata a
Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, das
Carreiras e Planos Especiais de Cargos das
Agências Reguladoras, de que tratam as Leis
nºs 10.768, de 19 de novembro de 2003,
10.871, de 20 de maio de 2004, 10.882, de 9
de junho de 2004, e 11.357, de 19 de outubro
de 2006, da Gratificação Temporária das
Unidades
Gestoras
dos
Sistemas
Estruturadores da Administração Pública
Federal - GSISTE, de que trata a Lei nº
11.356, de 19 de outubro de 2006; dispõe
sobre a instituição da Gratificação Específica
de
Produção
de
Radioisótopos
e
Radiofármacos - GEPR, da Gratificação
Específica, da Gratificação do Sistema de
Administração dos Recursos de Informação e
Informática - GSISP, da Gratificação
Temporária de Atividade em Escola de
Governo - GAEG e do Adicional por Plantão
Hospitalar; dispõe sobre a remuneração dos
beneficiados pela Lei nº 8.878, de 11 de maio
de 1994; dispõe sobre a estruturação da
Carreira de Perito Médico Previdenciário, no
âmbito do Quadro de Pessoal do Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, do Plano
de Carreiras e Cargos do Instituto Evandro
Chagas e do Centro Nacional de Primatas e do
Plano Especial de Cargos do Ministério da
Fazenda; reestrutura a Carreira de Agente
Penitenciário Federal, de que trata a Lei nº
10.693, de 25 de junho de 2003; cria as
Carreiras de Especialista em Assistência
Penitenciária e de Técnico de Apoio à
Assistência Penitenciária; altera as Leis nºs
9.657, de 3 de junho de 1998, 11.355, de 19 de
outubro de 2006, 10.551, de 13 de novembro
de 2002, 10.225, de 15 de maio de 2001,
11.344, de 8 de setembro de 2006, 8.691, de
28 de julho de 1993, 11.171, de 2 de setembro
de 2005, 10.483, de 3 de julho de 2002,
10.355, de 26 de dezembro de 2001, 11.457,
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de 16 de março de 2007, 11.356, de 19 de
outubro de 2006, 11.357, de 19 de outubro de
2006, 11.090, de 7 de janeiro de 2005, 11.095,
de 13 de janeiro de 2005, 10.410, de 11 de
janeiro de 2002, 11.156, de 29 de julho de
2005, 11.319, de 6 de julho de 2006, 10.855,
de 1º de abril de 2004, 11.046, de 27 de
dezembro de 2004, 10.480, de 2 julho de 2002,
10.883, de 16 de junho de 2004, 10.484, de 3
de julho de 2002, 10.550, de 13 de novembro
de 2002, 10.871, de 20 de maio de 2004,
10.768, de 19 de novembro de 2003, 10.882,
de 9 de junho de 2004, 11.526, de 4 de outubro
de 2007; revoga dispositivos das Leis nºs
8.829, de 22 de dezembro de 1993, 9.028, de
12 de abril de 1995, 9.657, de 3 de junho de
1998, 10.479, de 28 de junho de 2002, 10.484,
de 3 de julho de 2002, 10.551, de 13 de
novembro de 2002, 10.882, de 9 de junho de
2004, 10.907, de 15 de julho de 2004, 10.046,
de 27 de dezembro de 2004, 11.156, de 29 de
julho de 2005, 11.171, de 2 de setembro de
2005, 11.319, de 6 de julho de 2006, 11.344,
de 8 de setembro de 2006, 11.355, de 19 de
outubro de 2006, 11.357, de 19 de outubro de
2006; e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS CARREIRAS E DOS CARGOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL
.......................................................................................................................................................
Seção V
Da Carreira de Perito Médico Previdenciário e da Carreira de Supervisor
Médico-Pericial
Art. 30. Fica estruturada a Carreira de Perito Médico Previdenciário, no âmbito
do Quadro de Pessoal do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, composta pelos cargos
de nível superior, de provimento efetivo, de Perito Médico Previdenciário.
§ 1º (VETADO)
§ 2º (VETADO)
§ 3º Compete privativamente aos ocupantes do cargo de Perito Médico
Previdenciário ou de Perito Médico da Previdência Social e, supletivamente, aos ocupantes do
cargo de Supervisor Médico-Pericial da Carreira de que trata a Lei nº 9.620, de 2 de abril de
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1998, no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e do Ministério da
Previdência Social - MPS, o exercício das atividades Médico-Periciais inerentes ao Regime
Geral da Previdência Social de que tratam as Leis nºs 8.212, de 24 de julho de 1991, e 8.213,
de 24 de julho de 1991, e à Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e, em especial a:
I - emissão de parecer conclusivo quanto à capacidade laboral para fins
previdenciários;
II - inspeção de ambientes de trabalho para fins previdenciários;
III - caracterização da invalidez para benefícios previdenciários e assistenciais; e
IV - execução das demais atividades definidas em regulamento.
§ 4º Os titulares de cargos de que trata o § 3º deste artigo poderão executar, ainda,
nos termos do regulamento, o exercício das atividades Médico-Periciais relativas à aplicação
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
§ 5º Os titulares de cargos referidos no § 3º deste artigo poderão requisitar exames
complementares e pareceres especializados a serem realizados por terceiros contratados ou
conveniados pelo INSS, quando necessários ao desempenho de suas atividades.
§ 6º A mudança na denominação dos cargos a que se refere o caput deste artigo e
o enquadramento na Carreira de Perito Médico Previdenciário não representam, para qualquer
efeito legal, inclusive para efeito de aposentadoria, descontinuidade em relação à Carreira, ao
cargo e às atribuições atuais desenvolvidas pelos seus titulares.
§ 7º Os cargos vagos e os que vierem a vagar de Perito Médico da Previdência
Social da Carreira de Perícia Médica da Previdência Social, de que trata a Lei nº 10.876, de 2
de junho de 2004, são transformados em cargos de Perito Médico Previdenciário da Carreira
de Perito Médico Previdenciário.
§ 8º Fica vedada a redistribuição dos servidores integrantes da Carreira de Perito
Médico Previdenciário, bem como a redistribuição de cargos de Médico dos quadros de
pessoal de quaisquer órgãos ou entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica
e fundacional para o INSS.
§ 9º São transpostos para a carreira de que trata o caput os cargos de Perito
Médico da Previdência Social da Carreira de Perícia Médica da Previdência Social, de que
trata a Lei nº 10.876, de 2 de junho de 2004. . (Parágrafo com redação dada pela Medida
Provisória nº 479, de 30/12/2009, convertida na Lei nº 12.269, de 21/6/2010)
§ 10. Os cargos a que se refere o § 9º deste artigo, transpostos para a Carreira de
Perito Médico Previdenciário, passam a denominar-se Perito Médico Previdenciário. .
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 479, de 30/12/2009, convertida na
Lei nº 12.269, de 21/6/2010)
Art. 31. Os cargos da Carreira de Perito Médico Previdenciário e da Carreira de
Supervisor Médico-Pericial são agrupados em classes e padrões, na forma do Anexo XII desta
Lei, observada a correlação estabelecida na forma do Anexo XIII desta Lei. (Artigo com
redação dada pela Medida Provisória nº 479, de 30/12/2009, convertida na Lei nº 12.269, de
21/6/2010)
Art. 32. A estrutura remuneratória dos cargos da Carreira de Perito Médico
Previdenciário e da Carreira de Supervisor Médico-Pericial terá a seguinte composição:
I - Vencimento Básico; e
II - Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária GDAPMP.
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Parágrafo único. Os integrantes da Carreira de Perito Médico Previdenciário e da
Carreira de Supervisor Médico-Pericial não fazem jus à percepção da Gratificação de
Desempenho de Atividade Médico-Pericial - GDAMP e da Gratificação Específica de Perícia
Médica - GEPM, instituídas pela Lei nº 10.876, de 2 de junho de 2004.
Art. 32-A. O Vencimento Básico dos titulares dos cargos integrantes das Carreiras
de Perito Médico Previdenciário e de Supervisor Médico-Pericial é o constante do Anexo XV
a esta Lei. (Artigo acrescido pela Medida Provisória nº 479, de 30/12/2009, convertida na Lei
nº 12.269, de 21/6/2010)
Art. 33. O regime jurídico dos titulares dos cargos da Carreira de Perito Médico
Previdenciário é o instituído pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, observadas as
disposições desta Lei.
Art. 34. Os servidores titulares dos cargos de Perito Médico da Previdência
Social serão automaticamente enquadrados na Carreira de Perito Médico Previdenciário, de
acordo com as respectivas atribuições, os requisitos de formação profissional e a posição
relativa na Tabela, nos termos do Anexo XIII desta Lei.
§ 1º O posicionamento dos aposentados e pensionistas na Tabela remuneratória
será referenciado à situação em que o servidor se encontrava na data da aposentadoria ou em
que se originou a pensão, com vigência a partir de 29 de agosto de 2008.
§ 2º O enquadramento de que trata o caput deste artigo dar-se-á automaticamente,
salvo manifestação irretratável do servidor, a ser formalizada no prazo de 90 (noventa) dias, a
contar de 29 de agosto de 2008, na forma do Termo de Opção constante do Anexo XIV desta
Lei, com efeitos financeiros a partir das datas de implantação das Tabelas de Vencimento
Básico referidas no Anexo XV desta Lei.
§ 3º O servidor que formalizar a opção pelo não enquadramento na Carreira de
Perito Médico Previdenciário no prazo estabelecido no § 2º deste artigo permanecerá na
situação em que se encontrava em 29 de agosto de 2008, não fazendo jus aos vencimentos e
às vantagens por ela estabelecidas.
§ 4º O prazo para exercer a opção referida no § 2º deste artigo, no caso de
servidores afastados nos termos dos arts. 81 e 102 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, estender-se-á até 30 (trinta) dias contados a partir do término do afastamento,
assegurado o direito à opção a partir de 29 de agosto de 2008.
§ 5º Para os servidores afastados que fizerem a opção após o prazo geral, os
efeitos financeiros serão contados a partir das datas de implementação das Tabelas de
vencimento básico constantes do Anexo XV desta Lei ou da data do retorno, conforme o caso.
§ 6º Ao servidor cedido para órgão ou entidade no âmbito do Poder Executivo
Federal aplica-se, quanto ao prazo de opção, o disposto no § 2º deste artigo, podendo o
servidor permanecer na condição de cedido.
§ 7º O disposto neste artigo aplica-se aos aposentados e pensionistas.
Art. 35. É de 40 (quarenta) horas semanais a jornada de trabalho dos servidores
integrantes da Carreira de Perito Médico Previdenciário. (“Caput” do artigo com redação
dada pela Medida Provisória nº 479, de 30/12/2009, convertida na Lei nº 12.269, de
21/6/2010)
§ 1º (VETADO)
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§ 2º (VETADO)
§ 3º Fica mantida para os ocupantes dos cargos de que trata o art. 30 desta Lei a
jornada semanal de trabalho dos cargos originários, ressalvado o direito de opção pela jornada
de 30 (trinta) ou 40 (quarenta) horas semanais, observadas as condições estabelecidas no § 6º
deste artigo. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 479, de 30/12/2009,
convertida na Lei nº 12.269, de 21/6/2010)
§ 4º É assegurado o regime de 40 (quarenta) horas para aqueles que, em 29 de
agosto de 2008, se encontravam no exercício de jornada de 40 (quarenta) horas, aplicando-selhes as demais disposições deste artigo.
§ 5º Os ocupantes dos cargos referidos no caput deste artigo poderão, a qualquer
tempo, na forma do Termo de Opção constante do Anexo XIV-A desta Lei, condicionada ao
interesse da administração, atestado pelo INSS e ao quantitativo fixado pelo Ministro de
Estado da Previdência Social, optar pela jornada semanal de trabalho de trinta ou quarenta
horas, mediante opção a ser formalizada a qualquer tempo, na forma do Termo de Opção
constante do Anexo XIV-A desta Lei. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória
nº 479, de 30/12/2009, convertida na Lei nº 12.269, de 21/6/2010)
§ 6º A jornada semanal de 30 horas deverá ser realizada em 6 (seis) horas diárias
de forma ininterrupta. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 479, de
30/12/2009, convertida na Lei nº 12.269, de 21/6/2010)
§ 7º A remuneração relativa à jornada de trabalho de 30 (trinta) ou 40 (quarenta)
horas observará o disposto nos Anexos IX e X nas respectivas datas de efeitos financeiros.
(Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 479, de 30/12/2009, convertida na Lei nº
12.269, de 21/6/2010)
§ 8º Após formalizada a opção a que se refere o § 5º deste artigo o
restabelecimento da jornada de quarenta horas semanais fica condicionada ao interesse da
administração e à existência de disponibilidade orçamentária e financeira, devidamente
atestada pelo INSS. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 479, de 30/12/2009,
convertida na Lei nº 12.269, de 21/6/2010)
§ 9º (VETADO na Lei nº 12.998, de 18/6/2014)
§ 10. (VETADO na Lei nº 12.998, de 18/6/2014)
Art. 35-A.Os ocupantes dos cargos de Supervisor Médico- Pericial poderão,
mediante opção a ser formalizada a qualquer tempo, na forma do Termo de Opção constante
do Anexo XIV-A desta Lei, condicionada ao interesse da administração, atestado pelo INSS e
ao quantitativo fixado pelo Ministro de Estado da Previdência Social, exercer suas atividades
em jornada de trinta horas semanais de trabalho, com remuneração proporcional.
Parágrafo único. Após formalizada a opção a que se refere o caput deste artigo, o
restabelecimento da jornada de quarenta horas semanais fica condicionada ao interesse da
administração e à existência de disponibilidade orçamentária e financeira, devidamente
atestada pelo INSS. (Artigo acrescido pela Medida Provisória nº 479, de 30/12/2009,
convertida na Lei nº 12.269, de 21/6/2010)
Art. 36. O ingresso nos cargos de Perito Médico Previdenciário dar-se-á sempre
no primeiro padrão da classe inicial, mediante habilitação em concurso público, de provas ou
de provas e títulos, conforme dispuser o regulamento, exigindo-se como pré-requisito a
habilitação em Medicina.
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Parágrafo único. O concurso referido no caput deste artigo poderá ser realizado
em uma ou mais fases, incluindo curso de formação quando julgado pertinente, conforme
dispuser o edital de abertura do certame.
Art. 37. O desenvolvimento dos servidores da Carreira de Perito Médico
Previdenciário e da Carreira de Supervisor Médico-Pericial ocorrerá mediante progressão
funcional e promoção.
§ 1º Para efeito do disposto no caput deste artigo, progressão funcional é a
passagem do servidor para o padrão de vencimento imediatamente superior dentro de uma
mesma classe, e promoção, a passagem do servidor do último padrão de uma classe para o
primeiro da classe imediatamente superior.
§ 2º A progressão funcional e a promoção observarão os requisitos e as condições
a serem fixados em regulamento, devendo levar em consideração os resultados da avaliação
de desempenho do servidor.
§ 3º Sem prejuízo de outros requisitos e condições estabelecidos no regulamento
de que trata o § 2º deste artigo, é pré-requisito para promoção à Classe Especial da Carreira de
Perito Médico Previdenciário e da Carreira de Supervisor Médico-Pericial ser habilitado em
avaliação de desempenho individual com resultado médio superior a 80% (oitenta por cento)
do limite máximo da pontuação das avaliações realizadas no interstício considerado para a
progressão na Classe D. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 767, de
6/1/2017, convertida na Lei nº 13.457, de 26/6/2017)
I – (Revogado pela Medida Provisória nº 767, de 6/1/2017, convertida na Lei nº
13.457, de 26/6/2017)
II – (Revogado pela Medida Provisória nº 767, de 6/1/2017, convertida na Lei nº
13.457, de 26/6/2017)
III - (Revogado pela Medida Provisória nº 767, de 6/1/2017, convertida na Lei nº
13.457, de 26/6/2017)
§ 4º (Revogado pela Medida Provisória nº 767, de 6/1/2017, convertida na Lei nº
13.457, de 26/6/2017)
§ 5º Até que seja regulamentado o § 2º deste artigo, as progressões funcionais e as
promoções serão concedidas observando-se, no que couber, as normas aplicáveis aos
servidores do Plano de Classificação de Cargos da Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970.
Art. 38. É instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia
Médica Previdenciária (GDAPMP), devida aos titulares dos cargos de provimento efetivo da
carreira de Perito-Médico Previdenciário e da carreira de Supervisor Médico-Pericial, quando
em efetivo exercício nas atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo no Ministério
da Fazenda, no Ministério do Desenvolvimento Social ou no INSS, em função do
desempenho individual do servidor e do alcance de metas de desempenho institucional.
(“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 13.464, de 10/7/2017, não produzindo
efeitos financeiros retroativos à data da publicação da Medida Provisória nº 765, de
29/12/2016)
§ 1º A GDAPMP será paga observado o limite máximo de 100 (cem) pontos e o
mínimo de 70 (setenta) pontos por servidor, correspondendo cada ponto, na respectiva jornada
de trabalho semanal, ao valor estabelecido no Anexo XVI desta Lei. (Parágrafo com redação
dada pela Lei nº 13.464, de 10/7/2017, não produzindo efeitos financeiros retroativos à data
da publicação da Medida Provisória nº 765, de 29/12/2016)
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§ 2º A pontuação referente à GDAPMP será assim distribuída:
I - até 80 (oitenta) pontos serão atribuídos em função dos resultados obtidos na
avaliação de desempenho institucional; e
II - até 20 (vinte) pontos serão atribuídos em função dos resultados obtidos na
avaliação de desempenho individual.
§ 3º A avaliação de desempenho individual visa a aferir o desempenho do servidor
no exercício das atribuições do cargo ou função, com foco na contribuição individual para o
alcance dos objetivos organizacionais.
§ 4º A parcela referente à avaliação de desempenho institucional será paga
conforme parâmetros de alcance das metas organizacionais, a serem definidos em ato do
Ministro de Estado do Desenvolvimento Social. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº
13.464, de 10/7/2017, não produzindo efeitos financeiros retroativos à data da publicação da
Medida Provisória nº 765, de 29/12/2016)
§ 5º Os critérios de avaliação de desempenho individual e o percentual a que se
refere o inciso II do § 4º deste artigo poderão variar segundo as condições específicas de cada
Gerência Executiva.
Art. 39. O servidor titular do cargo de Perito Médico Previdenciário ou do cargo
de Supervisor Médico-Pericial em efetivo exercício nas atividades inerentes às atribuições do
respectivo cargo no Ministério da Previdência Social ou no INSS perceberá a parcela da
GDAPMP referente à avaliação de desempenho institucional no valor correspondente ao
atribuído à Gerência Executiva ou à unidade de avaliação à qual estiver vinculado e a parcela
da GDAPMP referente à avaliação de desempenho individual segundo critérios e
procedimentos de avaliação estabelecidos nos atos de que trata o art. 46 desta Lei.
Art. 40. Os ocupantes de cargos efetivos da Carreira de Perito Médico
Previdenciário ou da Carreira de Supervisor Médico-Pericial que se encontrarem na condição
de dirigentes máximos de Gerência Regional, de Gerência Executiva, de Agência da
Previdência Social e de Chefia de Gerenciamento de Benefícios por Incapacidade perceberão
a GDAPMP conforme estabelecido no art. 39 desta Lei.
Art. 41. O titular de cargo efetivo de que trata o art. 31 desta Lei, em exercício no
Ministério da Previdência Social ou do INSS, quando investido em cargo em comissão ou
função de confiança fará jus à GDAPMP da seguinte forma:
I - os investidos em função de confiança ou cargos em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores - DAS, níveis 3, 2, 1 ou equivalentes, perceberão a
GDAPMP calculada conforme disposto no art. 39 desta Lei; e
II - os investidos em cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores - DAS, níveis 6, 5, 4 ou equivalentes, perceberão a GDAPMP em valor
correspondente à pontuação máxima possível de ser atribuída a título de desempenho
individual somada à pontuação correspondente à média nacional da pontuação atribuída a
título de avaliação institucional às unidades do INSS.
Art. 42. O titular de cargo efetivo referido no art. 31 desta Lei que não se encontre
em exercício no Instituto Nacional do Seguro Social ou no Ministério da Previdência Social
somente fará jus à GDAPMP quando: (“Caput” do artigo com redação dada pela Medida
Provisória nº 479, de 30/12/2009, convertida na Lei nº 12.269, de 21/6/2010)
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I - requisitado pela Presidência ou Vice-Presidência da República ou nas hipóteses
de requisição previstas em lei, situação na qual perceberá integralmente a parcela de
desempenho individual da GDAPMP somada à parcela de desempenho institucional do
período; e (Inciso com redação dada pela Lei nº 13.328, de 29/7/2016)
II - cedido para órgão ou entidade da União distinto dos indicados no inciso I do
caput e investido em cargo de natureza especial ou em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores (DAS) nível 6, 5 ou 4, ou equivalente, situação na qual perceberá
a GDAPMP calculada com base na avaliação institucional do período. (Inciso com redação
dada pela Lei nº 13.328, de 29/7/2016)
Parágrafo único. A parcela referente à avaliação de desempenho institucional
considerada para o servidor alcançado pelos incisos I e II do caput será:
I - a do órgão ou entidade onde o servidor permaneceu em exercício por mais
tempo;
II - a do órgão ou entidade onde o servidor se encontrar em exercício ao término
do ciclo, caso ele tenha permanecido o mesmo número de dias em diferentes órgãos ou
entidades; ou
III - a do órgão de origem, quando requisitado ou cedido para órgão diverso da
administração pública federal direta, autárquica ou fundacional. (Parágrafo único acrescido
pela Lei nº 13.328, de 29/7/2016)
Art. 43. Ocorrendo exoneração do cargo em comissão, com manutenção do cargo
efetivo, o servidor que faça jus à GDAPMP continuará percebendo a respectiva gratificação
de desempenho correspondente ao último valor obtido, até que seja processada a sua primeira
avaliação após a exoneração.
Art. 44. Em caso de afastamentos e licenças considerados como de efetivo
exercício, sem prejuízo da remuneração e com direito à percepção de gratificação de
desempenho, o servidor continuará percebendo a GDAPMP correspondente à última
pontuação obtida, até que seja processada a sua primeira avaliação após o retorno.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de
cessão.
Art. 45. Até que seja processada a primeira avaliação de desempenho individual
que venha a surtir efeito financeiro, o servidor recém nomeado para cargo efetivo e aquele
que tenha retornado de licença sem vencimento, de cessão ou de outros afastamentos sem
direito à percepção de gratificação de desempenho no decurso do ciclo de avaliação receberão
a GDAPMP no valor correspondente a 80 (oitenta) pontos.
Art. 46. Ato do Poder Executivo disporá sobre os critérios gerais a serem
observados para a realização das avaliações de desempenho individual e institucional da
GDAPMP.
§ 1º Os critérios e procedimentos específicos de avaliação individual e
institucional e de atribuição da GDAPMP serão estabelecidos em ato do Ministro de Estado
da Previdência Social.
§ 2º As metas referentes à avaliação de desempenho institucional serão fixadas
semestralmente em ato do Presidente do INSS.(Parágrafo com redação dada pela Medida
Provisória nº 479, de 30/12/2009, convertida na Lei nº 12.269, de 21/6/2010)
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§ 3º Enquanto não forem publicados os atos a que se referem o caput deste artigo
e o seu § 1º e até que sejam processados os resultados da avaliação de desempenho para fins
de percepção da GDAPMP, os servidores integrantes da Carreira de Perito Médico
Previdenciário e da Carreira de Supervisor Médico-Pericial perceberão a gratificação de
desempenho calculada com base na última pontuação obtida na avaliação de desempenho para
fins de percepção da GDAMP, de que trata a Lei nº 10.876, de 2 de junho de 2004.
§ 4º O disposto neste artigo aplica-se aos ocupantes de cargos em comissão e
funções de confiança.
§ 5º O período avaliativo e os efeitos financeiros dele decorrentes poderão ter
duração diferente da prevista no § 2º, nos termos de regulamento, para fins de unificação dos
ciclos de avaliação e de pagamento de diferentes gratificações de desempenho. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 13.328, de 29/7/2016)
Art. 47. O resultado da primeira avaliação de desempenho para fins de percepção
da GDAPMP gera efeitos financeiros a partir do início do período de avaliação, devendo ser
compensadas eventuais diferenças pagas a maior ou a menor.
.......................................................................................................................................................
ANEXO XIV TERMO DE OPÇÃO
1.1.1
Nome:
Matrícula SIAPE:

CARREIRA DE PERITO MÉDICO PREVIDENCIÁRIO
Cargo:
Unidade de Lotação:
Unidade Pagadora:
Cidade:

Servidor ativo ( )

Estado:

Aposentado ( )

Pensionista ( )

Venho, nos termos do § 2o do art. 34 da Lei n o 11.907, de 2 de fevereiro de 2009, optar pelo
não enquadramento na Carreira de Perito Médico Previdenciário.

Local e data

,

/

/

.

Assinatura
Recebido em:

/

/

.

Assinatura/Matrícula ou Carimbo do Servidor do órgão do Sistema de Pessoal Civil da Administração
Federal - SIPEC

ANEXO XV
(Anexo com redação dada pelo Anexo IV à Medida Provisória nº 849, de 31/8/2018)
TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO
a) Vencimento básico dos cargos de Perito-Médico Previdenciário, da carreira de Perito-Médico Previdenciário, e dos cargos
de Supervisor Médico-Pericial, da carreira de Supervisor Médico-Pericial - 40 horas semanais:
Em R$
VENCIMENTO BÁSICO
CLASSE

PADRÃO

ESPECIAL

III

EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE
1 DE JANEIRO
1o DE JANEIRO
1o DE JANEIRO DE 2020
DE 2017
DE 2018
11.394,52
12.151,06
12.917,56
o
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D

C

B

A

II

10.633,66

11.339,69

12.055,00

I

10.127,29

10.799,69

11.480,95

III

9.206,63

9.817,91

10.437,23

II

8.938,47

9.531,94

10.133,23

I

8.678,14

9.254,33

9.838,10

III

8.110,41

8.648,90

9.194,48

II

7.874,18

8.396,99

8.926,68

I

7.644,84

8.152,41

8.666,68

III

7.144,71

7.619,08

8.099,70

II

6.936,61

7.397,16

7.863,79

I

6.734,57

7.181,71

7.634,74

III

6.293,99

6.711,88

7.135,27

II

6.110,67

6.516,38

6.927,44

I

5.932,69

6.326,59

6.725,68

b) Vencimento básico dos cargos de Perito-Médico Previdenciário, da carreira de Perito-Médico Previdenciário, e dos cargos
de Supervisor Médico-Pericial, da carreira de Supervisor Médico-Pericial - 30 horas semanais:
Em R$
VENCIMENTO BÁSICO
CLASSE

PADRÃO

III
ESPECIAL

D

C

B

A

EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE
1o DE JANEIRO
1o DE JANEIRO
1o DE JANEIRO DE 2020
DE 2017
DE 2018
8.545,89
9.113,29
9.688,17

II

7.975,25

8.504,76

9.041,25

I

7.595,47

8.099,77

8.610,71

III

6.904,98

7.363,43

7.827,92

II

6.703,85

7.148,96

7.599,92

I

6.508,61

6.940,75

7.378,57

III

6.082,81

6.486,67

6.895,86

II

5.905,64

6.297,74

6.695,01

I

5.733,63

6.114,31

6.500,01

III

5.358,53

5.714,31

6.074,77

II

5.202,46

5.547,87

5.897,84

I

5.050,93

5.386,29

5.726,06

III

4.720,49

5.033,91

5.351,45

II

4.583,00

4.887,29

5.195,58

I

4.449,52

4.744,94

5.044,26

c) Vencimento básico dos cargos de Perito-Médico Previdenciário, da carreira de Perito-Médico Previdenciário, e dos cargos
de Supervisor Médico-Pericial, da carreira de Supervisor Médico-Pericial - 20 horas semanais:
Em R$
VENCIMENTO BÁSICO
CLASSE

PADRÃO

ESPECIAL

III

EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE
1o DE JANEIRO
1o DE JANEIRO
1o DE JANEIRO DE 2020
DE 2017
DE 2018
5.697,26
6.075,53
6.458,78
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D

C

B

A

II

5.316,83

5.669,84

6.027,50

I

5.063,65

5.399,85

5.740,47

III

4.603,32

4.908,95

5.218,62

II

4.469,24

4.765,97

5.066,61

I

4.339,07

4.627,16

4.919,05

III

4.055,20

4.324,45

4.597,24

II

3.937,09

4.198,50

4.463,34

I

3.822,42

4.076,21

4.333,34

III

3.572,35

3.809,54

4.049,85

II

3.468,30

3.698,58

3.931,89

I

3.367,29

3.590,86

3.817,37

III

3.146,99

3.355,94

3.567,64

II

3.055,33

3.258,19

3.463,72

I

2.966,35

3.163,30

3.362,84

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 8.009, DE 29 DE MARÇO DE 1990
Dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de
família.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória nº
143, de 1990, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, NELSON CARNEIRO, Presidente do
Senado Federal, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição
Federal, promulgo a seguinte lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil,
fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:
I - (Revogado pela Lei Complementar nº 150, de 1/6/2015)
II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou
à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do
respectivo contrato;
III - pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do
seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as
hipóteses em que ambos responderão pela dívida; (Inciso com redação dada pela Lei nº
13.144, de 6/7/2015)
IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições
devidas em função do imóvel familiar;
V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo
casal ou pela entidade familiar;
VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença
penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens.
VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.
(Inciso acrescido pela Lei nº 8.245 de 18/10/1991)
Art. 4º Não se beneficiará do disposto nesta lei aquele que, sabendo-se insolvente,
adquire de má-fé imóvel mais valioso para transferir a residência familiar, desfazendo-se ou
não da moradia antiga.
§ 1º Neste caso, poderá o juiz, na respectiva ação do credor, transferir a
impenhorabilidade para a moradia familiar anterior, ou anular-lhe a venda, liberando a mais
valiosa para execução ou concurso, conforme a hipótese.
§ 2º Quando a residência familiar constituir-se em imóvel rural, a impenhorabilidade
restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens móveis, e, nos casos do art. 5º,
inciso XXVI, da Constituição, à área limitada como pequena propriedade rural.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990
Dispõe sobre o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos Civis da União, das
autarquias e das fundações públicas federais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DOS BENEFÍCIOS
.......................................................................................................................................................
Seção VII
Da Pensão
Art. 215. Por morte do servidor, os dependentes, nas hipóteses legais, fazem jus à
pensão a partir da data de óbito, observado o limite estabelecido no inciso XI do caput do art.
37 da Constituição Federal e no art. 2º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004. (“Caput” do
artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 664, de 30/12/2014, publicada na
Edição Extra do DOU de 30/12/2014, em vigor no primeiro dia do terceiro mês subsequente
à data de sua publicação, convertida na Lei nº 13.135, de 17/6/2015)
Art. 216. (Revogado pela Medida Provisória nº 664, de 30/12/2014, publicada na
Edição Extra do DOU de 30/12/2014, em vigor no primeiro dia do terceiro mês subsequente
à data de sua publicação, convertida na Lei nº 13.135, de 17/6/2015)
Art. 217. São beneficiários das pensões:
I - o cônjuge; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 664, de
30/12/2014, publicada na Edição Extra do DOU de 30/12/2014, em vigor no primeiro dia do
terceiro mês subsequente à data de sua publicação, convertida na Lei nº 13.135, de
17/6/2015)
a) (Revogada pela Lei nº 13.135, de 17/6/2015)
b) (Revogada pela Lei nº 13.135, de 17/6/2015)
c) (Revogada pela Lei nº 13.135, de 17/6/2015)
d) (Revogada pela Lei nº 13.135, de 17/6/2015)
e) (Revogada pela Lei nº 13.135, de 17/6/2015)
II - o cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, com percepção de
pensão alimentícia estabelecida judicialmente; (Inciso com redação dada pela Medida
Provisória nº 664, de 30/12/2014, publicada na Edição Extra do DOU de 30/12/2014, em
vigor no primeiro dia do terceiro mês subsequente à data de sua publicação, convertida na
Lei nº 13.135, de 17/6/2015)
a) (Revogada pela Lei nº 13.135, de 17/6/2015)
b) (Revogada pela Lei nº 13.135, de 17/6/2015)
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c) (Revogada pela Lei nº 13.135, de 17/6/2015)
d) (Revogada pela Lei nº 13.135, de 17/6/2015)
III - o companheiro ou companheira que comprove união estável como entidade
familiar; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 664, de 30/12/2014, publicada na
Edição Extra do DOU de 30/12/2014, em vigor no primeiro dia do terceiro mês subsequente
à data de sua publicação, convertida na Lei nº 13.135, de 17/6/2015)
IV - o filho de qualquer condição que atenda a um dos seguintes requisitos:
(Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 664, de 30/12/2014, publicada na Edição Extra
do DOU de 30/12/2014, em vigor no primeiro dia do terceiro mês subsequente à data de sua
publicação, com redação dada pela Lei nº 13.135, de 17/6/2015)
a) seja menor de 21 (vinte e um) anos; (Alínea acrescida pela Lei nº 13.135, de
17/6/2015)
b) seja inválido; (Alínea acrescida pela Lei nº 13.135, de 17/6/2015)
c) tenha deficiência grave; ou (Alínea acrescida pela Lei nº 13.135, de 17/6/2015,
publicada no DOU de 18/6/2015, em vigor dois anos após a publicação)
d) tenha deficiência intelectual ou mental, nos termos do regulamento; (Alínea
acrescida pela Lei nº 13.135, de 17/6/2015, publicada no DOU de 18/6/2015, em vigor 2 anos
após a pós a publicação)
V - a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do servidor; e (Inciso
acrescido pela Medida Provisória nº 664, de 30/12/2014, publicada na Edição Extra do DOU
de 30/12/2014, em vigor no primeiro dia do terceiro mês subsequente à data de sua
publicação, convertida na Lei nº 13.135, de 17/6/2015)
VI - o irmão de qualquer condição que comprove dependência econômica do
servidor e atenda a um dos requisitos previstos no inciso IV; (Inciso acrescido pela Medida
Provisória nº 664, de 30/12/2014, publicada na Edição Extra do DOU de 30/12/2014, em
vigor no primeiro dia do terceiro mês subsequente à data de sua publicação, com redação
dada pela Lei nº 13.135, de 17/6/2015)
§ 1º A concessão de pensão aos beneficiários de que tratam os incisos I a IV do
caput exclui os beneficiários referidos nos incisos V e VI. (Parágrafo com redação dada pela
Medida Provisória nº 664, de 30/12/2014, publicada na Edição Extra do DOU de
30/12/2014, em vigor no primeiro dia do terceiro mês subsequente à data de sua publicação,
convertida na Lei nº 13.135, de 17/6/2015)
§ 2º A concessão de pensão aos beneficiários de que trata o inciso V do caput
exclui o beneficiário referido no inciso VI. (Parágrafo com redação dada pela Medida
Provisória nº 664, de 30/12/2014, publicada na Edição Extra do DOU de 30/12/2014, em
vigor no primeiro dia do terceiro mês subsequente à data de sua publicação, convertida na
Lei nº 13.135, de 17/6/2015)
§ 3º O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do
servidor e desde que comprovada dependência econômica, na forma estabelecida em
regulamento. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 664, de 30/12/2014, publicada
na Edição Extra do DOU de 30/12/2014, em vigor no primeiro dia do terceiro mês
subsequente à data de sua publicação, renumerado e com redação dada pela Lei nº 13.135,
de 17/6/2015)
Art. 218. Ocorrendo habilitação de vários titulares à pensão, o seu valor será
distribuído em partes iguais entre os beneficiários habilitados. (Artigo com redação dada pela
Medida Provisória nº 664, de 30/12/2014, publicada na Edição Extra do DOU de
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30/12/2014, em vigor no primeiro dia do terceiro mês subsequente à data de sua publicação,
convertida na Lei nº 13.135, de 17/6/2015)
§ 1º (Revogado pela Medida Provisória nº 664, de 30/12/2014, publicada na
Edição Extra do DOU de 30/12/2014, em vigor no primeiro dia do terceiro mês subsequente
à data de sua publicação, convertida na Lei nº 13.135, de 17/6/2015)
§ 2º (Revogado pela Medida Provisória nº 664, de 30/12/2014, publicada na
Edição Extra do DOU de 30/12/2014, em vigor no primeiro dia do terceiro mês subsequente
à data de sua publicação, convertida na Lei nº 13.135, de 17/6/2015)
§ 3º (Revogado pela Medida Provisória nº 664, de 30/12/2014, publicada na
Edição Extra do DOU de 30/12/2014, em vigor no primeiro dia do terceiro mês subsequente
à data de sua publicação, convertida na Lei nº 13.135, de 17/6/2015)
Art. 219. A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo tãosomente as prestações exigíveis há mais de 5 (cinco) anos.
Parágrafo único. Concedida a pensão, qualquer prova posterior ou habilitação
tardia que implique exclusão de beneficiário ou redução de pensão só produzirá efeitos a
partir da data em que for oferecida.
Art. 220. Perde o direito à pensão por morte: (“Caput” do artigo com redação
dada pela Lei nº 13.135, de 17/6/2015)
I - após o trânsito em julgado, o beneficiário condenado pela prática de crime de
que tenha dolosamente resultado a morte do servidor; (Inciso acrescido pela Lei nº 13.135, de
17/6/2015)
II - 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. (Inciso acrescido pela Lei nº
13.135, de 17/6/2015)
Art. 221. Será concedida pensão provisória por morte presumida do servidor, nos
seguintes casos:
I - declaração de ausência, pela autoridade judiciária competente;
II - desaparecimento em desabamento, inundação, incêndio ou acidente não
caracterizado como em serviço;
III - desaparecimento no desempenho das atribuições do cargo ou em missão de
segurança.
Parágrafo único. A pensão provisória será transformada em vitalícia ou
temporária, conforme o caso, decorridos 5 (cinco) anos de sua vigência, ressalvado o eventual
reaparecimento do servidor, hipótese em que o benefício será automaticamente cancelado.
Art. 222. Acarreta perda da qualidade de beneficiário:
I - o seu falecimento;
II - a anulação do casamento, quando a decisão ocorrer após a concessão da
pensão ao cônjuge;
III - 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 interdição, em se tratando de beneficiário com deficiência intelectual ou mental que o torne
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absoluta ou relativamente incapaz, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação
das alíneas "a" e "b" do inciso VII; (Inciso com redação dada pela Lei nº 13.135, de
17/6/2015)
IV - o implemento da idade de 21 (vinte e um) anos, pelo filho ou irmão; (Inciso
com redação dada pela Lei nº 13.135, de 17/6/2015)
V - a acumulação de pensão na forma do art. 225;
VI - a renúncia expressa; e (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº
664, de 30/12/2014, publicada na Edição Extra do DOU de 30/12/2014, em vigor no primeiro
dia do terceiro mês subsequente à data de sua publicação, convertida na Lei nº 13.135, de
17/6/2015)
VII - em relação aos beneficiários de que tratam os incisos I a III do caput do art.
217: (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 664, de 30/12/2014, publicada na Edição
Extra do DOU de 30/12/2014, em vigor no primeiro dia do terceiro mês subsequente à data
de sua publicação, com redação dada pela Lei nº 13.135, de 17/6/2015)
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; (Alínea acrescida pela Lei nº
13.135, de 17/6/2015)
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. (Alínea acrescida
pela Lei nº 13.135, de 17/6/2015)
§ 1º A critério da administração, o beneficiário de pensão cuja preservação seja
motivada por invalidez, por incapacidade ou por deficiência poderá ser convocado a qualquer
momento para avaliação das referidas condições. (Parágrafo único acrescido pela Medida
Provisória nº 441, de 29/8/2008, convertida na Lei nº 11.907, de 2/2/2009, transformado em
§ 1º e com redação dada pela Lei nº 13.135, de 17/6/2015)
§ 2º Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida no inciso III ou os prazos
previstos na alínea "b" do inciso VII, ambos do caput, se o óbito do servidor 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. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.135, de 17/6/2015)
§ 3º 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 "b" do inciso
VII do caput, em ato do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, limitado o
acréscimo na comparação com as idades anteriores ao referido incremento. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 13.135, de 17/6/2015)
§ 4º O tempo de contribuição a Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) ou
ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) será considerado na contagem das 18
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(dezoito) contribuições mensais referidas nas alíneas "a" e "b" do inciso VII do caput.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.135, de 17/6/2015)
Art. 223. Por morte ou perda da qualidade de beneficiário, a respectiva cota
reverterá para os cobeneficiários. (Artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 664,
de 30/12/2014, publicada na Edição Extra do DOU de 30/12/2014, em vigor no primeiro dia
do terceiro mês subsequente à data de sua publicação, convertida na Lei nº 13.135, de
17/6/2015)
I - (Revogada pela Lei nº 13.135, de 17/6/2015)
II - (Revogada pela Lei nº 13.135, de 17/6/2015)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 10.887, DE 18 DE JUNHO DE 2004
Dispõe sobre a aplicação de disposições da
Emenda Constitucional nº 41, de 19 de
dezembro de 2003, altera dispositivos das Leis
nºs 9.717, de 27 de novembro de 1998, 8.213,
de 24 de julho de 1991, 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º No cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de
cargo efetivo de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, previsto no § 3º do art. 40 da Constituição
Federal e no art. 2º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, será
considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para
as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado,
correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a
competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela
competência.
§ 1º As remunerações consideradas no cálculo do valor inicial dos proventos terão
os seus valores atualizados mês a mês de acordo com a variação integral do índice fixado para
a atualização dos salários-de-contribuição considerados no cálculo dos benefícios do regime
geral de previdência social.
§ 2º A base de cálculo dos proventos será a remuneração do servidor no cargo
efetivo nas competências a partir de julho de 1994 em que não tenha havido contribuição para
regime próprio.
§ 3º Os valores das remunerações a serem utilizadas no cálculo de que trata este
artigo serão comprovados mediante documento fornecido pelos órgãos e entidades gestoras
dos regimes de previdência aos quais o servidor esteve vinculado ou por outro documento
público, na forma do regulamento.
§ 4º Para os fins deste artigo, as remunerações consideradas no cálculo da
aposentadoria, atualizadas na forma do § 1º deste artigo, não poderão ser:
I - inferiores ao valor do salário-mínimo;
II - superiores ao limite máximo do salário-de-contribuição, quanto aos meses em
que o servidor esteve vinculado ao regime geral de previdência social.
§ 5º Os proventos, calculados de acordo com o caput deste artigo, por ocasião de
sua concessão, não poderão ser inferiores ao valor do salário-mínimo nem exceder a
remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria.
Art. 2º Aos dependentes dos servidores titulares de cargo efetivo e dos
aposentados de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, falecidos a partir da data de publicação
desta Lei, será concedido o benefício de pensão por morte, que será igual:
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I - à totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado na data anterior à do
óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência
social, acrescida de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite; ou
II - à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo na data anterior à do
óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência
social, acrescida de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite, se o
falecimento ocorrer quando o servidor ainda estiver em atividade.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor das pensões o limite previsto no art. 40, § 2º,
da Constituição Federal.
Art. 3º Para os fins do disposto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal, a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão sistema integrado de dados
relativos às remunerações, proventos e pensões pagos aos respectivos servidores e militares,
ativos e inativos, e pensionistas, na forma do regulamento.
Art. 4º A contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes da
União, incluídas suas autarquias e fundações, para a manutenção do respectivo regime próprio
de previdência social, será de 11% (onze por cento), incidentes sobre: (“Caput” do artigo
com redação dada pela Lei nº 12.618, de 30/4/2012)
I - a totalidade da base de contribuição, em se tratando de servidor que tiver
ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do regime de
previdência complementar para os servidores públicos federais titulares de cargo efetivo e não
tiver optado por aderir a ele; (Inciso acrescido pela Lei nº 12.618, de 30/4/2012)
II - a parcela da base de contribuição que não exceder ao limite máximo
estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, em se tratando de
servidor:
a) que tiver ingressado no serviço público até a data a que se refere o inciso I e
tenha optado por aderir ao regime de previdência complementar ali referido; ou
b) que tiver ingressado no serviço público a partir da data a que se refere o inciso
I, independentemente de adesão ao regime de previdência complementar ali referido. (Inciso
acrescido pela Lei nº 12.618, de 30/4/2012)
§ 1º Entende-se como base de contribuição o vencimento do cargo efetivo,
acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de
caráter individual ou quaisquer outras vantagens, excluídas:
I - as diárias para viagens;
II - a ajuda de custo em razão de mudança de sede;
III - a indenização de transporte;
IV - o salário-família;
V - o auxílio-alimentação;
VI - o auxílio-creche;
VII - as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho;
VIII - a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou
de função comissionada ou gratificada; (Inciso com redação dada pela Lei nº 12.688, de
18/7/2012)
IX - o abono de permanência de que tratam o § 19 do art. 40 da Constituição
Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de
dezembro de 2003; (Inciso com redação dada pela Lei nº 12.688, de 18/7/2012)
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X - o adicional de férias; (Inciso acrescido pela Lei nº 12.688, de 18/7/2012)
XI - o adicional noturno; (Inciso acrescido pela Lei nº 12.688, de 18/7/2012)
XII - o adicional por serviço extraordinário; (Inciso acrescido pela Lei nº 12.688,
de 18/7/2012)
XIII - a parcela paga a título de assistência à saúde suplementar; (Inciso acrescido
pela Lei nº 12.688, de 18/7/2012)
XIV - a parcela paga a título de assistência pré-escolar; (Inciso acrescido pela Lei
nº 12.688, de 18/7/2012)
XV - a parcela paga a servidor público indicado para integrar conselho ou órgão
deliberativo, na condição de representante do governo, de órgão ou de entidade da
administração pública do qual é servidor; (Inciso acrescido pela Lei nº 12.688, de 18/7/2012)
XVI - o auxílio-moradia; (Inciso acrescido pela Lei nº 12.688, de 18/7/2012)
XVII - a Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso, de que trata o art. 76-A
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; (Inciso acrescido pela Lei nº 12.688, de
18/7/2012)
XVIII - a Gratificação Temporária das Unidades dos Sistemas Estruturadores da
Administração Pública Federal (GSISTE), instituída pela Lei nº 11.356, de 19 de outubro de
2006; (Inciso acrescido pela Lei nº 12.688, de 18/7/2012)
XIX - a Gratificação Temporária do Sistema de Administração dos Recursos de
Informação e Informática (GSISP), instituída pela Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009;
(Inciso acrescido pela Lei nº 12.688, de 18/7/2012, com redação dada pela Lei nº 13.328, de
29/7/2016)
XX - a Gratificação Temporária de Atividade em Escola de Governo (GAEG),
instituída pela Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009; (Inciso acrescido pela Lei nº 13.328,
de 29/7/2016)
XXI - a Gratificação Específica de Produção de Radioisótopos e Radiofármacos
(GEPR), instituída pela Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009; (Inciso acrescido pela Lei nº
13.328, de 29/7/2016)
XXII - a Gratificação de Raio X; (Primitivo inciso XIX renumerado XXII pela Lei
nº 13.328, de 29/7/2016, e com redação dada pela Medida Provisória nº 765, de 29/12/2016,
convertida na Lei nº 13.464, de 10/7/2017, não produzindo efeitos financeiros retroativos à
data da publicação da referida Medida Provisória)
XXIII - a parcela relativa ao Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade
Tributária e Aduaneira, recebida pelos servidores da carreira Tributária e Aduaneira da
Receita Federal do Brasil; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 765, de 29/12/2016,
convertida na Lei nº 13.464, de 10/7/2017, não produzindo efeitos financeiros retroativos à
data da publicação da referida Medida Provisória)
XXIV - a parcela relativa ao Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade de
Auditoria-Fiscal do Trabalho, recebida pelos servidores da carreira de Auditoria-Fiscal do
Trabalho. (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 765, de 29/12/2016, convertida na Lei
nº 13.464, de 10/7/2017, não produzindo efeitos financeiros retroativos à data da publicação
da referida Medida Provisória)
§ 2º O servidor ocupante de cargo efetivo poderá optar pela inclusão, na base de
cálculo da contribuição, de parcelas remuneratórias percebidas em decorrência de local de
trabalho e do exercício de cargo em comissão ou de função comissionada ou gratificada, da
Gratificação Temporária das Unidades dos Sistemas Estruturadores da Administração Pública
Federal (GSISTE), da Gratificação Temporária do Sistema de Administração dos Recursos de
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Informação e Informática (GSISP), da Gratificação Temporária de Atividade em Escola de
Governo (GAEG), da Gratificação Específica de Produção de Radioisótopos e Radiofármacos
(GEPR), da Gratificação de Raio X e daquelas recebidas a título de adicional noturno ou de
adicional por serviço extraordinário, para efeito de cálculo do benefício a ser concedido com
fundamento no art. 40 da Constituição Federal e no art. 2º da Emenda Constitucional nº 41, de
19 de dezembro de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida no § 2º do
art. 40 da Constituição Federal. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 13.328, de
29/7/2016)
§ 3º (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 805, de 30/10/2017, com
prazo de vigência encerrado em 8/4/2018, conforme Ato Declaratório nº 19, de 9/4/2018,
publicado no DOU de 10/4/2018)
Art. 5º Os aposentados e os pensionistas de qualquer dos Poderes da União,
incluídas suas autarquias e fundações, contribuirão com 11% (onze por cento), incidentes
sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadorias e pensões concedidas de acordo com
os critérios estabelecidos no art. 40 da Constituição Federal e nos arts. 2º e 6º da Emenda
Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que supere o limite máximo estabelecido
para os benefícios do regime geral de previdência social.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre a organização da Seguridade
Social, institui Plano de Custeio, e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
TÍTULO VI
DO FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO VI
DA CONTRIBUIÇÃO DO PRODUTOR RURAL E DO PESCADOR
(Capítulo com redação dada pela Lei nº 8.398, de 7/1/1992)
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial, referidos,
respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei, destinada à
Seguridade Social, é de: (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 10.256, de
9/7/2001)
I - 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção; (Inciso com redação dada pela Lei nº 13.606, de 9/1/2018,
produzindo efeitos a partir de 1/1/2018)
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho. (Inciso com redação dada pela Lei nº
9.528, de 10/12/1997) (Inciso com execução suspensa pelo Senado Federal, na forma do art.
52, X, da Constituição Federal, pela Resolução nº 15, de 12/9/2017)
§ 1º O segurado especial de que trata este artigo, além da contribuição obrigatória
referida no caput, poderá contribuir, facultativamente, na forma do art. 21 desta Lei.
(Parágrafo com redação dada pela Lei nº 8.540, de 22/12/1992)
§ 2º A pessoa física de que trata a alínea a do inciso V do art. 12 contribui,
também, obrigatoriamente, na forma do art. 21 desta Lei. (Parágrafo com redação dada pela
Lei nº 8.540, de 22/12/1992)
§ 3º Integram a produção, para os efeitos deste artigo, os produtos de origem
animal ou vegetal, em estado natural ou submetidos a processos de beneficiamento ou
industrialização rudimentar, assim compreendidos, entre outros, os processos de lavagem,
limpeza, descorçoamento, pilagem, descascamento, lenhamento, pasteurização, resfriamento,
secagem, fermentação, embalagem, cristalização, fundição, carvoejamento, cozimento,
destilação, moagem, torrefação, bem como os subprodutos e os resíduos obtidos através
desses processos. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 8.540, de 22/12/1992)
§ 4º (Parágrafo acrescido pela Lei nº 8.540, de 22/12/1992 e revogado pela Lei nº
11.718, de 20/6/2008)
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§ 5° (VETADO na Lei nº 8.540, de 22/12/1992)
§ 6º (Revogado pela Lei nº 10.256, de 9/7/2001)
§ 7º (Revogado pela Lei nº 10.256, de 9/7/2001)
§ 8º (Revogado pela Lei nº 10.256, de 9/7/2001)
§ 9º (VETADO na Lei nº 10.256, de 9/7/2001)
§ 10. Integra a receita bruta de que trata este artigo, além dos valores decorrentes
da comercialização da produção relativa aos produtos a que se refere o § 3º deste artigo, a
receita proveniente:
I - da comercialização da produção obtida em razão de contrato de parceria ou
meação de parte do imóvel rural;
II - da comercialização de artigos de artesanato de que trata o inciso VII do § 10
do art. 12 desta Lei;
III - de serviços prestados, de equipamentos utilizados e de produtos
comercializados no imóvel rural, desde que em atividades turística e de entretenimento
desenvolvidas no próprio imóvel, inclusive hospedagem, alimentação, recepção, recreação e
atividades pedagógicas, bem como taxa de visitação e serviços especiais;
IV - do valor de mercado da produção rural dada em pagamento ou que tiver sido
trocada por outra, qualquer que seja o motivo ou finalidade; e
V - de atividade artística de que trata o inciso VIII do § 10 do art. 12 desta Lei.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.718, de 20/6/2008)
§ 11. Considera-se processo de beneficiamento ou industrialização artesanal
aquele realizado diretamente pelo próprio produtor rural pessoa física, desde que não esteja
sujeito à incidência do Imposto Sobre Produtos Industrializados - IPI. (Parágrafo acrescido
pela Lei nº 11.718, de 20/6/2008)
§ 12. Não integra a base de cálculo da contribuição de que trata o caput deste
artigo a produção rural destinada ao plantio ou reflorestamento, nem o produto animal
destinado à reprodução ou criação pecuária ou granjeira e à utilização como cobaia para fins
de pesquisas científicas, quando vendido pelo próprio produtor e por quem a utilize
diretamente com essas finalidades e, no caso de produto vegetal, por pessoa ou entidade
registrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que se dedique ao
comércio de sementes e mudas no País. (Parágrafo vetado pelo Presidente da República na
Lei nº 13.606, de 9/1/2018, mantido pelo Congresso Nacional e publicado no DOU de
18/4/2018)
§ 13. O produtor rural pessoa física poderá optar por contribuir na forma prevista
no caput deste artigo ou na forma dos incisos I e II do caput do art. 22 desta Lei,
manifestando sua opção mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a folha de
salários relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente ao início da
atividade rural, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Parágrafo acrescido pela Lei
nº 13.606, de 9/1/2018, produzindo efeitos a partir de 1/1/2019)
Art. 25-A. Equipara-se ao empregador rural pessoa física o consórcio simplificado
de produtores rurais, formado pela união de produtores rurais pessoas físicas, que outorgar a
um deles poderes para contratar, gerir e demitir trabalhadores para prestação de serviços,
exclusivamente, aos seus integrantes, mediante documento registrado em cartório de títulos e
documentos.
§ 1º O documento de que trata o caput deverá conter a identificação de cada
produtor, seu endereço pessoal e o de sua propriedade rural, bem como o respectivo registro
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no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA ou informações relativas a
parceria, arrendamento ou equivalente e a matrícula no Instituto Nacional do Seguro Social –
INSS de cada um dos produtores rurais.
§ 2º O consórcio deverá ser matriculado no INSS em nome do empregador a
quem hajam sido outorgados os poderes, na forma do regulamento.
§ 3º Os produtores rurais integrantes do consórcio de que trata o caput serão
responsáveis solidários em relação às obrigações previdenciárias.
§ 4º (VETADO) (Artigo acrescido pela Lei nº 10.256, de 9/7/2001)
CAPÍTULO VII
DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS
Art. 26. Constitui receita da Seguridade Social a contribuição social sobre a
receita de concursos de prognósticos a que se refere o inciso III do caput do art. 195 da
Constituição Federal. (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 13.756, de
12/12/2018)
§ 1º (Revogado pela Lei nº 13.756, de 12/12/2018)
§ 2º (Revogado pela Lei nº 13.756, de 12/12/2018)
§ 3º (Revogado pela Lei nº 13.756, de 12/12/2018)
§ 4º O produto da arrecadação da contribuição será destinado ao financiamento da
Seguridade Social. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.756, de 12/12/2018)
§ 5º A base de cálculo da contribuição equivale à receita auferida nos concursos
de prognósticos, sorteios e loterias. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.756, de 12/12/2018)
§ 6º A alíquota da contribuição corresponde ao percentual vinculado à Seguridade
Social em cada modalidade lotérica, conforme previsto em lei. (Parágrafo acrescido pela Lei
nº 13.756, de 12/12/2018)
.......................................................................................................................................................
TÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
CAPÍTULO I
DA MODERNIZAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
.......................................................................................................................................................
Art. 69. O Ministério da Previdência e Assistência Social e o Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS manterão programa permanente de revisão da concessão e da
manutenção dos benefícios da Previdência Social, a fim de apurar irregularidades e falhas
existentes. (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997)
§ 1º Havendo indício de irregularidade na concessão ou na manutenção de
benefício, a Previdência Social notificará o beneficiário para apresentar defesa, provas ou
documentos de que dispuser, no prazo de trinta dias. (Parágrafo com redação dada pela Lei
nº 9.528, de 10/12/1997)
§ 2º A notificação a que se refere o parágrafo anterior far-se-á por via postal com
aviso de recebimento e, não comparecendo o beneficiário nem apresentando defesa, será
suspenso o benefício, com notificação ao beneficiário por edital resumido publicado uma vez

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa – CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa – SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC
em jornal de circulação na localidade. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 9.528, de
10/12/1997)
§ 3º Decorrido o prazo concedido pela notificação postal ou pelo edital, sem que
tenha havido resposta, ou caso seja considerada pela Previdência Social como insuficiente ou
improcedente a defesa apresentada, o benefício será cancelado, dando-se conhecimento da
decisão ao beneficiário. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997)
§ 4º Para efeito do disposto no caput deste artigo, o Ministério da Previdência
Social e o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS procederão, no mínimo a cada 5 (cinco)
anos, ao recenseamento previdenciário, abrangendo todos os aposentados e pensionistas do
regime geral de previdência social. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.887, de 18/6/2004)
Art. 70. Os beneficiários da Previdência Social, aposentados por invalidez, ficam
obrigados, sob pena de sustação do pagamento do benefício, a submeterem-se a exames
médico-periciais, estabelecidos na forma do regulamento, que definirá sua periodicidade e os
mecanismos de fiscalização e auditoria.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre os Planos de Benefícios da
Previdência Social e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO III
DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CAPÍTULO I
DOS BENEFICIÁRIOS
Art. 10. Os Beneficiários do Regime Geral de Previdência Social classificam-se
como segurados e dependentes, nos termos das Seções I e II deste capítulo.
Seção I
Dos Segurados
Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas: (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei n° 8.647, de 13/4/1993)
I - como empregado: (“Caput” do inciso com redação dada pela Lei n° 8.647, de
13/4/1993)
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado;
b) aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em
legislação específica, presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de
pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas;
c) o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar
como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior;
d) aquele que presta serviço no Brasil a missão diplomática ou a repartição
consular de carreira estrangeira e a órgãos a elas subordinados, ou a membros dessas missões
e repartições, excluídos o não-brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro
amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou
repartição consular;
e) o brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior, em organismos oficiais
brasileiros eu internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado
e contratado, salvo se segurado na forma da legislação vigente do país do domicílio;
f) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar
como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante
pertença a empresa brasileira de capital nacional;
g) o servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a
União, Autarquias, inclusive em regime especial, e Fundações Públicas Federais. (Alínea
acrescida pela Lei n° 8.647, de 13/4/1993)
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h) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não
vinculado a regime próprio de previdência social; (Alínea acrescida pela Lei nº 9.506, de
30/10/1997)
i) o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em
funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social;
(Alínea acrescida pela Lei nº 9.876, de 26/11/1999)
j) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não
vinculado a regime próprio de previdência social; (Alínea acrescida pela Lei nº 10.887, de
18/6/2004)
II - como empregado doméstico: aquele que presta serviço de natureza contínua a
pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos;
III - (Revogado pela Lei nº 9.876, de 26/11/1999)
IV - (Revogado pela Lei nº 9.876, de 26/11/1999)
V - como contribuinte individual: (“Caput” do inciso com redação dada pela Lei
nº 9.876, de 26/11/1999)
a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a
qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 (quatro) módulos
fiscais; ou, quando em área igual ou inferior a 4 (quatro) módulos fiscais ou atividade
pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos; ou ainda nas hipóteses
dos §§ 9º e 10 deste artigo; (Alínea com redação dada pela Lei nº 11.718, de 20/6/2008)
b) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral garimpo, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos,
com ou sem o auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não
contínua; (Alínea com redação dada pela Lei nº 9.876, de 26/11/1999)
c) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada,
de congregação ou de ordem religiosa; (Alínea com redação dada pela Lei nº 10.403, de
8/1/2002)
d) (Revogada pela Lei nº 9.876, de 26/11/1999)
e) o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional
do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando
coberto por regime próprio de previdência social; (Alínea com redação dada pela Lei nº
9.876, de 26/11/1999)
f) o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o
membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de
indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu
trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para cargo de direção em
cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico
ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam
remuneração; (Alínea acrescida pela Lei nº 9.876, de 26/11/1999)
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou
mais empresas, sem relação de emprego; (Alínea acrescida pela Lei nº 9.876, de 26/11/1999)
h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza
urbana, com fins lucrativos ou não; (Alínea acrescida pela Lei nº 9.876, de 26/11/1999)
VI - como trabalhador avulso: quem presta, a diversas empresas, sem vínculo
empregatício, serviço de natureza urbana ou rural definidos no Regulamento;
VII - como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em
aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia
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familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de: (“Caput” do inciso
com redação dada pela Lei nº 11.718, de 20/6/2008)
a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou
meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade:
1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;
2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do
inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades
o principal meio de vida; (Alínea acrescida pela Lei nº 11.718, de 20/6/2008)
b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual
ou principal meio de vida; e (Alínea acrescida pela Lei nº 11.718, de 20/6/2008)
c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de
idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que,
comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. (Alínea acrescida pela Lei nº
11.718, de 20/6/2008)
§ 1º Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho
dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento
socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e
colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. (Parágrafo com redação dada
pela Lei nº 11.718, de 20/6/2008)
§ 2º Todo aquele que exercer, concomitantemente, mais de uma atividade
remunerada sujeita ao Regime Geral de Previdência Social é obrigatoriamente filiado em
relação a cada uma delas.
§ 3º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS que estiver
exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este Regime é segurado obrigatório
em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata a Lei n° 8.212, de 24
de julho de 1991, para fins de custeio da Seguridade Social. (Parágrafo acrescido pela Lei n°
9.032, de 28/4/1995)
§ 4º O dirigente sindical mantém, durante o exercício do mandato eletivo, o
mesmo enquadramento do Regime Geral de Previdência Social - RGPS de antes da
investidura. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997)
§ 5º Aplica-se o disposto na alínea g do inciso I do caput ao ocupante de cargo de
Ministro de Estado, de Secretário Estadual, Distrital ou Municipal, sem vínculo efetivo com a
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias, ainda que em regime especial,
e fundações. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.876, de 26/11/1999)
§ 6º Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou companheiro e os
filhos maiores de 16 (dezesseis) anos ou os a estes equiparados deverão ter participação ativa
nas atividades rurais do grupo familiar. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.718, de
20/6/2008)
§ 7º O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo
determinado ou de trabalhador de que trata a alínea g do inciso V do caput, à razão de no
máximo 120 (cento e vinte) pessoas por dia no ano civil, em períodos corridos ou intercalados
ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho, não sendo computado nesse prazo o
período de afastamento em decorrência da percepção de auxílio-doença. (Parágrafo acrescido
pela Lei nº 11.718, de 20/6/2008, com redação dada pela Medida Provisória nº 619, de
6/6/2013, convertida na Lei nº 12.873, de 24/10/2013)
§ 8º Não descaracteriza a condição de segurado especial: (“Caput” do parágrafo
acrescido pela Lei nº 11.718, de 20/6/2008)

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa – CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa – SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC
I - a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de
até 50% (cinquenta por cento) de imóvel rural cuja área total não seja superior a 4 (quatro)
módulos fiscais, desde que outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade,
individualmente ou em regime de economia familiar; (Inciso acrescido pela Lei nº 11.718, de
20/6/2008)
II - a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com
hospedagem, por não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano; (Inciso acrescido pela Lei nº
11.718, de 20/6/2008)
III - a participação em plano de previdência complementar instituído por entidade
classista a que seja associado em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural
em regime de economia familiar; e (Inciso acrescido pela Lei nº 11.718, de 20/6/2008)
IV - ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum componente
que seja beneficiário de programa assistencial oficial de governo; (Inciso acrescido pela Lei
nº 11.718, de 20/6/2008)
V - a utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de
processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na forma do § 11 do art. 25 da Lei
nº 8.212, de 24 de julho de 1991; (Inciso acrescido pela Lei nº 11.718, de 20/6/2008)
VI - a associação em cooperativa agropecuária ou de crédito rural; e (Inciso
acrescido pela Lei nº 11.718, de 20/6/2008, com redação dada pela Lei nº 13.183, de
4/11/2015)
VII - a incidência do Imposto Sobre Produtos Industrializados - IPI sobre o
produto das atividades desenvolvidas nos termos do § 12 (Inciso acrescido pela Medida
Provisória nº 619, de 6/6/2013, convertida na Lei nº 12.873, de 24/10/2013, publicada no
DOU de 25/10/2013, em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de
1/1/2014)
§ 9º Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte
de rendimento, exceto se decorrente de: (“Caput” do parágrafo acrescido pela Lei nº 11.718,
de 20/6/2008
I - benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio- reclusão, cujo valor
não supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência Social; (Inciso
acrescido pela Lei nº 11.718, de 20/6/2008)
II - benefício previdenciário pela participação em plano de previdência
complementar instituído nos termos do inciso IV do § 8º deste artigo; (Inciso acrescido pela
Lei nº 11.718, de 20/6/2008
III - exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 (cento e
vinte) dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no § 13 do art. 12 da
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; (Inciso acrescido pela Lei nº 11.718, de 20/6/2008, com
redação dada pela Medida Provisória nº 619, de 6/6/2013, convertida na Lei nº 12.873, de
24/10/2013)
IV - exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da
categoria de trabalhadores rurais; (Inciso acrescido pela Lei nº 11.718, de 20/6/2008
V - exercício de mandato de vereador do Município em que desenvolve a
atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída, exclusivamente, por segurados
especiais, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
(Inciso acrescido pela Lei nº 11.718, de 20/6/2008
VI - parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no inciso I
do § 8º deste artigo; (Inciso acrescido pela Lei nº 11.718, de 20/6/2008
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VII - atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo
respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, desde que a
renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada da
Previdência Social; e (Inciso acrescido pela Lei nº 11.718, de 20/6/2008
VIII - atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício
de prestação continuada da Previdência Social. (Inciso acrescido pela Lei nº 11.718, de
20/6/2008
§ 10. O segurado especial fica excluído dessa categoria: (“Caput” do parágrafo
acrescido pela Lei nº 11.718, de 20/6/2008
I - a contar do primeiro dia do mês em que: (“Caput” do inciso acrescido pela Lei
nº 11.718, de 20/6/2008
a) deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso VII do caput deste
artigo, sem prejuízo do disposto no art. 15 desta Lei, ou exceder qualquer dos limites
estabelecidos no inciso I do § 8º deste artigo; (Inciso acrescido pela Lei nº 11.718, de
20/6/2008
b) enquadrar-se em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do Regime
Geral de Previdência Social, ressalvado o disposto nos incisos III, V, VII e VIII do § 9º e no §
12, sem prejuízo do disposto no art. 15; (Inciso acrescido pela Lei nº 11.718, de 20/6/2008,
com redação dada pela Medida Provisória nº 619, de 6/6/2013, convertida na Lei nº 12.873,
de 24/10/2013)
c) tornar-se segurado obrigatório de outro regime previdenciário; e (Inciso
acrescido pela Lei nº 11.718, de 20/6/2008, com redação dada pela Medida Provisória nº
619, de 6/6/2013, convertida na Lei nº 12.873, de 24/10/2013)
d) participar de sociedade empresária, de sociedade simples, como empresário
individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada em desacordo
com as limitações impostas pelo § 12. (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 619, de
6/6/2013, convertida na Lei nº 12.873, de 24/10/2013, publicada no DOU de 25/10/2013, em
vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1/1/2014)
II - a contar do primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência, quando o grupo
familiar a que pertence exceder o limite de:
a) utilização de terceiros na exploração da atividade a que se refere o § 7º deste
artigo;
b) dias em atividade remunerada estabelecidos no inciso III do § 9º deste artigo; e
c) dias de hospedagem a que se refere o inciso II do § 8º deste artigo. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 11.718, de 20/6/2008)
§ 11. Aplica-se o disposto na alínea a do inciso V do caput deste artigo ao cônjuge
ou companheiro do produtor que participe da atividade rural por este explorada. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 11.718, de 20/6/2008)
§ 12. A participação do segurado especial em sociedade empresária, em sociedade
simples, como empresário individual ou como titular de empresa individual de
responsabilidade limitada de objeto ou âmbito agrícola, agroindustrial ou agroturístico,
considerada microempresa nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, não o exclui de tal categoria previdenciária, desde que, mantido o exercício da sua
atividade rural na forma do inciso VII do caput e do § 1º, a pessoa jurídica componha-se
apenas de segurados de igual natureza e sedie-se no mesmo Município ou em Município
limítrofe àquele em que eles desenvolvam suas atividades. (Parágrafo acrescido pela Medida
Provisória nº 619, de 6/6/2013, convertida na Lei nº 12.873, de 24/10/2013, publicada no
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DOU de 25/10/2013, em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de
1/1/2014)
§ 13. (Vetado na Lei nº 12.873, de 24/10/2013)
Art. 12. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias e
fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência Social consubstanciado nesta Lei,
desde que amparados por regime próprio de previdência social. (“Caput” do artigo com
redação dada pela Lei nº 9.876, de 26/11/1999)
§ 1º Caso o servidor ou o militar venham a exercer, concomitantemente, uma ou
mais atividades abrangidas pelo Regime Geral de Previdência Social, tornar-se-ão segurados
obrigatórios em relação a essas atividades. (Parágrafo único transformado em § 1º e com
nova redação dada pela Lei nº 9.876, de 26/11/1999)
§ 2º Caso o servidor ou o militar, amparados por regime próprio de previdência
social, sejam requisitados para outro órgão ou entidade cujo regime previdenciário não
permita a filiação, nessa condição, permanecerão vinculados ao regime de origem, obedecidas
as regras que cada ente estabeleça acerca de sua contribuição. (Parágrafo acrescido pela Lei
nº 9.876, de 26/11/1999)
Art. 13. É segurado facultativo o maior de 14 (quatorze) anos que se filiar ao
Regime Geral de Previdência Social, mediante contribuição, desde que não incluído nas
disposições do art. 11.
Art. 14. Consideram-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da
administração pública direta, indireta ou fundacional;
II - empregador doméstico - a pessoa ou família que admite a seu serviço, sem
finalidade lucrativa, empregado doméstico.
Parágrafo único. Equiparam-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual e a pessoa física na condição de proprietário ou dono de obra de construção civil,
em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a associação ou
entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a repartição consular de
carreira estrangeiras. (Parágrafo único com redação dada pela Lei nº 13.202, de 8/12/2015)
Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:
I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;
II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar
de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou
licenciado sem remuneração;
III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de
doença de segregação compulsória;
IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;
V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças
Armadas para prestar serviço militar;
VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.
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§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o
segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que
acarrete a perda da qualidade de segurado.
§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1° serão acrescidos de 12 (doze) meses para o
segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio
do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.
§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos
perante a Previdência Social.
§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do
prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição
referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus
parágrafos.
Seção II
Dos Dependentes
Art. 16. 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 ou deficiência grave; (Inciso com redação dada pela Lei nº 13.146, de
6/7/2015, publicada no DOU de 7/7/2015, em vigor 180 dias após sua publicação)
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 ou deficiência grave; (Inciso
com redação dada pela Lei nº 13.146, de 6/7/2015, publicada no DOU de 7/7/2015, em vigor
180 dias após sua publicação)
IV - (Revogado pela Lei n° 9.032, de 28/4/1995)
V - (VETADO na Lei nº 13.183, de 4/11/2015)
VI - (VETADO na Lei nº 13.183, de 4/11/2015)
VII - (VETADO na Lei nº 13.183, de 4/11/2015)
§ 1º A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do
direito às prestações os das classes seguintes.
§ 2º O enteado e o menor tutelado equiparam-se ao filho mediante declaração do
segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no
Regulamento. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997)
§ 3º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada,
mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3° do art. 226
da Constituição Federal.
§ 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a
das demais deve ser comprovada.
Seção III
Das Inscrições
Art. 17. O Regulamento disciplinará a forma de inscrição do segurado e dos
dependentes.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa – CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa – SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC
§ 1º Incumbe ao dependente promover a sua inscrição quando do requerimento do
benefício a que estiver habilitado. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 10.403, de
8/1/2002)
§ 2º (Revogado pela Medida Provisória nº 664, de 30/12/2014, convertida na Lei
nº 13.135, de 17/6/2015)
§ 3º (Revogado pela Lei nº 11.718, de 20/6/2008)
§ 4º A inscrição do segurado especial será feita de forma a vinculá-lo ao
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 identificação e inscrição da pessoa responsável pelo grupo
familiar. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.718, de 20/6/2008, com redação dada pela
Medida Provisória nº 619, de 6/6/2013, convertida na Lei nº 12.873, de 24/10/2013)
§ 5º O segurado especial integrante de grupo familiar que não seja proprietário ou
dono do imóvel rural em que desenvolve sua atividade deverá informar, no ato da inscrição,
conforme o caso, o nome do parceiro ou meeiro outorgante, arrendador, comodante ou
assemelhado. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.718, de 20/6/2008)
§ 6º (Revogado pela Lei nº 12.873, de 24/10/2013, publicada no DOU de
25/10/2013, em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1/1/2014)
CAPÍTULO II
DAS PRESTAÇÕES EM GERAL
Seção I
Das Espécies de Prestações
Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes
prestações devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho,
expressas em benefícios e serviços:
I - quanto ao segurado:
a) aposentadoria por invalidez;
b) aposentadoria por idade;
c) aposentadoria por tempo de contribuição; (Alínea com redação dada pela Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006)
d) aposentadoria especial;
e) auxílio-doença;
f) salário-família;
g) salário-maternidade;
h) auxílio-acidente;
i) (Revogada pela Lei n° 8.870, de 15/4/1994)
II - quanto ao dependente:
a) pensão por morte;
b) auxílio-reclusão;
III - quanto ao segurado e dependente:
a) (Revogada pela Lei n° 9.032, de 28/4/1995)
b) serviço social;
c) reabilitação profissional.
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§ 1º Somente poderão beneficiar-se do auxílio-acidente os segurados incluídos
nos incisos I, II, VI e VII do art. 11 desta Lei. (Parágrafo com redação dada pela Lei
Complementar nº 150, de 1/6/2015)
§ 2º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS que
permanecer em atividade sujeita a este Regime, ou a ele retornar, não fará jus a prestação
alguma da Previdência Social em decorrência do exercício dessa atividade, exceto ao saláriofamília e à reabilitação profissional, quando empregado. (Parágrafo com redação dada pela
Lei n° 9.528, de 10/12/1997)
§ 2º-A. (VETADO na Lei nº 13.183, de 4/11/2015)
§ 3º O segurado contribuinte individual, que trabalhe por conta própria, sem
relação de trabalho com empresa ou equiparado, e o segurado facultativo que contribuam na
forma do § 2º do art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, não farão jus à aposentadoria
por tempo de contribuição. (Parágrafo acrescido pela Lei Complementar nº 123, de
14/12/2006)
.......................................................................................................................................................
Seção II
Dos Períodos de Carência
Art. 24. Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do
transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências.
Parágrafo único. (Revogado pela Medida Provisória nº 767, de 6/1/2017,
convertida na Lei nº 13.457, de 26/6/2017)
Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência
Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:
I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais;
II - aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria
especial: 180 contribuições mensais. (Inciso com redação dada pela Lei n° 8.870, de
15/4/1994)
III - salário-maternidade para as seguradas de que tratam os incisos V e VII do art.
11 e o art. 13: dez contribuições mensais, respeitado o disposto no parágrafo único do art. 39
desta Lei. (Inciso acrescido pela Lei nº 9.876, de 26/11/1999)
Parágrafo único. Em caso de parto antecipado, o período de carência a que se
refere o inciso III será reduzido em número de contribuições equivalente ao número de meses
em que o parto foi antecipado. (Parágrafo único acrescido pela Lei nº 9.876, de 26/11/1999)
§ 2º (VETADO na Lei nº 13.183, de 4/11/2015)
Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:
I - pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-família e auxílio-acidente; (Inciso
com redação dada pela Lei nº 9.876, de 26/11/1999)
II - 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 acometido 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 critérios de estigma, deformação, mutilação,
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deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento
particularizado; (Inciso com redação dada pela Lei nº 13.135, de 17/6/2015)
III - os benefícios concedidos na forma do inciso I do art. 39, aos segurados
especiais referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei;
IV - serviço social;
V - reabilitação profissional.
VI - salário-maternidade para as seguradas empregada, trabalhadora avulsa e
empregada doméstica. (Inciso acrescido pela Lei nº 9.876, de 26/11/1999)
Art. 27. Para cômputo do período de carência, serão consideradas as
contribuições:
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; (Inciso com redação dada pela Lei Complementar nº 150, de
1/6/2015)
II - realizadas a contar da data de efetivo pagamento da primeira contribuição sem
atraso, não sendo consideradas para este fim as contribuições recolhidas com atraso referentes
a competências anteriores, no caso dos segurados contribuinte individual, especial e
facultativo, referidos, respectivamente, nos incisos V e VII do art. 11 e no art. 13. (Inciso com
redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 1/6/2015)
Art. 27- A. No caso de perda da qualidade de segurado, para efeito de carência
para a concessão dos benefícios de que trata esta Lei, o segurado deverá contar, a partir da
nova filiação à Previdência Social, com metade dos períodos previstos nos incisos I e III do
caput do art. 25 desta Lei. (Artigo acrescido pela Medida Provisória nº 767, de 6/1/2017,
convertida e com redação dada pela Lei nº 13.457, de 26/6/2017)
Seção III
Do Cálculo do Valor dos Benefícios
Subseção I
Do Salário-de-Benefício
Art. 28. O valor do benefício de prestação continuada, inclusive o regido por
norma especial e o decorrente de acidente do trabalho, exceto o salário-família e o saláriomaternidade, será calculado com base no salário-de-benefício. (“Caput” do artigo com
redação dada pela Lei n° 9.032, de 28/4/1995)
§ 1º (Revogado pela Lei n° 9.032, de 28/4/1995)
§ 2º (Revogado pela Lei n° 9.032, de 28/4/1995)
§ 3º (Revogado pela Lei n° 9.032, de 28/4/1995)
§ 4º (Revogado pela Lei n° 9.032, de 28/4/1995)
.......................................................................................................................................................
Subseção II
Da Renda Mensal do Benefício
.......................................................................................................................................................
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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. (Artigo com redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 1/6/2015)
Art. 38-A. O Ministério da Previdência Social desenvolverá programa de
cadastramento dos segurados especiais, observado o disposto nos §§ 4º e 5º do art. 17 desta
Lei, 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 respectivas
confederações ou federações. (“Caput” do artigo acrescido pela Lei nº 11.718, de 20/6/2008)
§ 1º O programa de que trata o caput deste artigo deverá prever a manutenção e a
atualização anual do cadastro e conter todas as informações necessárias à caracterização da
condição de segurado especial. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.718, de 20/6/2008 , com
redação dada pela Lei nº 13.134, de 16/6/2015)
§ 2º Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar nenhum ônus para
os segurados, sejam eles filiados ou não às entidades conveniadas. (Parágrafo acrescido pela
Lei nº 11.718, de 20/6/2008)
§ 3º 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 nº 8.212, de 24 de julho de 1991, considerando, dentre outros, o que consta
do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) de que trata o art. 29-A desta Lei.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.134, de 16/6/2015)
Art. 38-B. O INSS utilizará as informações constantes do cadastro de que trata o
art. 38-A para fins de comprovação do exercício da atividade e da condição do segurado
especial e do respectivo grupo familiar.
Parágrafo único. Havendo divergências de informações, para fins de
reconhecimento de direito com vistas à concessão de benefício, o INSS poderá exigir a
apresentação dos documentos previstos no art. 106 desta Lei. (Artigo acrescido pela Lei nº
13.134, de 16/6/2015)
Art. 39. Para os segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei,
fica garantida a concessão:
I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílioreclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, e de auxílio-acidente, conforme
disposto no art. 86, desde que comprove 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 requerido; ou (Inciso com redação
dada pela Lei nº 12.873, de 24/10/2013)
II - dos benefícios especificados nesta Lei, observados os critérios e a forma de
cálculo estabelecidos, desde que contribuam facultativamente para a Previdência Social, na
forma estipulada no Plano de Custeio da Seguridade Social.
Parágrafo único. Para a segurada especial fica garantida a concessão do saláriomaternidade no valor de 1 (um) salário-mínimo, desde que comprove o exercício de atividade
rural, ainda que de forma descontínua, nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao do
início do benefício. (Parágrafo único acrescido pela Lei n° 8.861, de 25/3/1994)
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Art. 40. É devido abono anual ao segurado e ao dependente da Previdência Social
que, durante o ano, recebeu auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por
morte ou auxílio-reclusão.
Parágrafo único. O abono anual será calculado, no que couber, da mesma forma
que a Gratificação de Natal dos trabalhadores, tendo por base o valor da renda mensal do
benefício do mês de dezembro de cada ano.
.......................................................................................................................................................
Subseção III
Da Aposentadoria por Tempo de Serviço
.......................................................................................................................................................
Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no
Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das
categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da
qualidade de segurado:
I - o tempo de serviço militar, inclusive o voluntário, e o previsto no § 1° do art.
143 da Constituição Federal, ainda que anterior à filiação ao Regime Geral de Previdência
Social, desde que não tenha sido contado para inatividade remunerada nas Forças Armadas ou
aposentadoria no serviço público;
II - o tempo intercalado em que esteve em gozo de auxílio-doença ou
aposentadoria por invalidez;
III - o tempo de contribuição efetuada como segurado facultativo; (Inciso com
redação dada pela Lei n° 9.032, de 28/4/1995)
IV - o tempo de serviço referente ao exercício de mandato eletivo federal, estadual
ou municipal, desde que não tenha sido contado para efeito de aposentadoria por outro regime
de previdência social; (Inciso com redação dada pela Lei n° 9.506 de 30/10/1997)
V - o tempo de contribuição efetuado por segurado depois de ter deixado de
exercer atividade remunerada que o enquadrava no art. 11 desta Lei;
VI - o tempo de contribuição efetuado com base nos artigos 8° e 9° da Lei n°
8.162, de 8 de janeiro de 1991, pelo segurado definido no artigo 11, inciso I, alínea g , desta
Lei, sendo tais contribuições computadas para efeito de carência. (Inciso acrescido pela Lei
n° 8.647, de 13/4/1993)
§ 1º A averbação de tempo de serviço durante o qual o exercício da atividade não
determinava filiação obrigatória ao anterior Regime de Previdência Social Urbana só será
admitida mediante o recolhimento das contribuições correspondentes, conforme dispuser o
Regulamento, observado o disposto no § 2°.
§ 2º O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de
vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a
ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.
§ 3º A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive
mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá
efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente
testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme
disposto no Regulamento.
§ 4º Não será computado como tempo de contribuição, para efeito de concessão
do benefício de que trata esta subseção, o período em que o segurado contribuinte individual
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ou facultativo tiver contribuído na forma do § 2º do art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de
1991, salvo se tiver complementado as contribuições na forma do § 3º do mesmo artigo.
(Parágrafo acrescido pela Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006)
Art. 56. O professor, após 30 (trinta) anos, e a professora, após 25 (vinte e cinco)
anos de efetivo exercício em funções de magistério poderão aposentar-se por tempo de
serviço, com renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício,
observado o disposto na Seção III deste Capítulo.
Subseção IV
Da Aposentadoria Especial
Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência
exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e
cinco) anos, conforme dispuser a lei. (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei n°
9.032, de 28/4/1995)
§ 1º A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei, consistirá
numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. (Parágrafo
com redação dada pela Lei n° 9.032, de 28/4/1995)
§ 2º A data de início do benefício será fixada da mesma forma que a da
aposentadoria por idade, conforme o disposto no art. 49.
§ 3º A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo
segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social - 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. (Parágrafo com redação dada pela
Lei n° 9.032, de 28/4/1995)
§ 4º 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.
(Parágrafo com redação dada pela Lei n° 9.032, de 28/4/1995)
§ 5º O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham
a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva
conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios
estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de
qualquer benefício. (Parágrafo acrescido pela Lei n° 9.032, de 28/4/1995)
§ 6º O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos
provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho
de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme
a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria
especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.
(Parágrafo acrescido pela Lei n° 9.032, de 28/4/1995 e com nova redação dada pela Lei nº
9.732, de 11/12/1998)
§ 7º O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a
remuneração do segurado sujeito às condições especiais referidas no caput. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 9.732, de 11/12/1998)
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§ 8º Aplica-se o disposto no art. 46 ao segurado aposentado nos termos deste
artigo que continuar no exercício de atividade ou operação que o sujeite aos agentes nocivos
constantes da relação referida no art. 58 desta Lei. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.732, de
11/12/1998)
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de
concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder
Executivo. (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997)
§ 1º A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições
ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho nos termos da legislação trabalhista. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.528, de
10/12/1997 e com nova redação dada pela Lei nº 9.732, de 11/12/1998)
§ 2º Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação
sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade
do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo
estabelecimento respectivo. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997 e com
nova redação dada pela Lei nº 9.732, de 11/12/1998)
§ 3º A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos
agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir
documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará
sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta Lei. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.528, de
10/12/1997)
§ 4º A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico
abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão
do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento. (Parágrafo acrescido pela Lei nº
9.528, de 10/12/1997)
Subseção V
Do Auxílio-Doença
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido,
quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu
trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
Parágrafo único. 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.
Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo
sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do
início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.. (“Caput” do artigo com redação
dada pela Lei nº 9.876, de 26/11/1999)
§ 1º Quando requerido por segurado afastado da atividade por mais de 30 (trinta)
dias, o auxílio-doença será devido a contar da data da entrada do requerimento.
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§ 2º (Revogado pela Lei n° 9.032, de 28/4/1995)
§ 3º Durante os primeiros quinze dias consecutivos ao do afastamento da
atividade por motivo de doença, incumbirá à empresa pagar ao segurado empregado o seu
salário integral. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 9.876, de 26/11/1999)
§ 4º A empresa que dispuser de serviço médico, próprio ou em convênio, terá a
seu cargo o exame médico e o abono das faltas correspondentes ao período referido no § 3°,
somente devendo encaminhar o segurado à perícia médica da Previdência Social quando a
incapacidade ultrapassar 15 (quinze) dias.
§ 5º Nos casos de impossibilidade de realização de perícia médica pelo órgão ou
setor próprio competente, assim como de efetiva incapacidade física ou técnica de
implementação das atividades e de atendimento adequado à clientela da previdência social, o
INSS poderá, sem ônus para os segurados, celebrar, nos termos do regulamento, convênios,
termos de execução descentralizada, termos de fomento ou de colaboração, contratos não
onerosos ou acordos de cooperação técnica para realização de perícia médica, por delegação
ou simples cooperação técnica, sob sua coordenação e supervisão, com: (“Caput” do
parágrafo acrescido pela Lei nº 13.135, de 17/6/2015)
I - órgãos e entidades públicos ou que integrem o Sistema Único de Saúde (SUS);
(Inciso acrescido pela Lei nº 13.135, de 17/6/2015)
II – (VETADO na Lei nº 13.135, de 17/6/2015)
III - (VETADO na Lei nº 13.135, de 17/6/2015)
§ 6º O segurado que durante o gozo do auxílio-doença vier a exercer atividade que
lhe garanta subsistência poderá ter o benefício cancelado a partir do retorno à atividade.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.135, de 17/6/2015)
§ 7º Na hipótese do § 6º, caso o segurado, durante o gozo do auxílio-doença,
venha a exercer atividade diversa daquela que gerou o benefício, deverá ser verificada a
incapacidade para cada uma das atividades exercidas. (Parágrafo acrescido pela Lei nº
13.135, de 17/6/2015)
§ 8º Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença,
judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.
(Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 767, de 6/1/2017, convertida na Lei nº
13.457, de 26/6/2017)
§ 9º Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8º deste artigo, o benefício
cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do
auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do
regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei. (Parágrafo acrescido pela Medida
Provisória nº 767, de 6/1/2017, convertida e com redação dada pela Lei nº 13.457, de
26/6/2017)
§ 10. O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou
administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições
que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto no art. 101 desta Lei.
(Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 767, de 6/1/2017, convertida na Lei nº
13.457, de 26/6/2017)
§ 11. O segurado que não concordar com o resultado da avaliação da qual dispõe
o § 10 deste artigo poderá apresentar, no prazo máximo de trinta dias, recurso da decisão da
administração perante o Conselho de Recursos do Seguro Social, cuja análise médica pericial,
se necessária, será feita pelo assistente técnico médico da junta de recursos do seguro social,
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perito diverso daquele que indeferiu o benefício. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.457, de
26/6/2017)
Art. 61. O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho,
consistirá numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-debenefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei. (Artigo com
redação dada pela Lei n° 9.032, de 28/4/1995)
.......................................................................................................................................................
Subseção VII
Do Salário-Maternidade
Art. 71. O salário-maternidade é devido à segurada da Previdência Social, durante
120 (cento e vinte) dias, com início no período entre 28 (vinte e oito) dias antes do parto e a
data de ocorrência deste, observadas as situações e condições previstas na legislação no que
concerne à proteção à maternidade. (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº
10.710, de 5/8/2003)
Parágrafo único. (Revogado pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997)
Art. 71-A. Ao segurado ou segurada da Previdência Social que adotar ou obtiver
guarda judicial para fins de adoção de criança é devido salário-maternidade pelo período de
120 (cento e vinte) dias. (“Caput” do artigo acrescido pela Lei nº 10.421, de 15/4/2002, com
redação dada pela Medida Provisória nº 619, de 6/6/2013, convertida na Lei nº 12.873, de
24/10/2013)
§ 1º O salário-maternidade de que trata este artigo será pago diretamente pela
Previdência Social. (Parágrafo único acrescido pela Lei nº 10.710, de 5/8/2003,
transformado em parágrafo primeiro e com redação dada pela Lei nº 12.873, de 24/10/2013)
§ 2º Ressalvado o pagamento do salário-maternidade à mãe biológica e o disposto
no art. 71-B, não poderá ser concedido o benefício a mais de um segurado, decorrente do
mesmo processo de adoção ou guarda, ainda que os cônjuges ou companheiros estejam
submetidos a Regime Próprio de Previdência Social. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.873,
de 24/10/2013)
Art. 71-B. No caso de falecimento da segurada ou segurado que fizer jus ao
recebimento do salário-maternidade, o benefício será pago, por todo o período ou pelo tempo
restante a que teria direito, ao cônjuge ou companheiro sobrevivente que tenha a qualidade de
segurado, exceto no caso do falecimento do filho ou de seu abandono, observadas as normas
aplicáveis ao salário maternidade.
§ 1º O pagamento do benefício de que trata o caput deverá ser requerido até o
último dia do prazo previsto para o término do salário-maternidade originário.
§ 2º O benefício de que trata o caput será pago diretamente pela Previdência
Social durante o período entre a data do óbito e o último dia do término do saláriomaternidade originário e será calculado sobre:
I - a remuneração integral, para o empregado e trabalhador avulso;
II - o último salário-de-contribuição, para o empregado doméstico;
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III - 1/12 (um doze avos) da soma dos 12 (doze) últimos salários de contribuição,
apurados em um período não superior a 15 (quinze) meses, para o contribuinte individual,
facultativo e desempregado; e
IV - o valor do salário mínimo, para o segurado especial.
§ 3º Aplica-se o disposto neste artigo ao segurado que adotar ou obtiver guarda
judicial para fins de adoção (Artigo acrescido pela Lei nº 12.873, de 24/10/2013, publicada
no DOU de 25/10/2013, em vigor 90 dias após a data de sua publicação)
Art. 71-C. A percepção do salário-maternidade, inclusive o previsto no art. 71-B,
está condicionada ao afastamento do segurado do trabalho ou da atividade desempenhada, sob
pena de suspensão do benefício. (Artigo acrescido pela Lei nº 12.873, de 24/10/2013,
publicada no DOU de 25/10/2013, em vigor 90 dias após a data de sua publicação)
Art. 72. O salário-maternidade para a segurada empregada ou trabalhadora avulsa
consistirá numa renda mensal igual a sua remuneração integral. (“Caput” do artigo com
redação dada pela Lei nº 9.876, de 26/11/1999)
§ 1º Cabe à empresa pagar o salário-maternidade devido à respectiva empregada
gestante, efetivando-se a compensação, observado o disposto no art. 248 da Constituição
Federal, quando do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários e
demais rendimentos pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste
serviço. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.710, de 5/8/2003)
§ 2º A empresa deverá conservar durante 10 (dez) anos os comprovantes dos
pagamentos e os atestados correspondentes para exame pela fiscalização da Previdência
Social. (Parágrafo único transformado em § 2º pela Lei nº 10.710, de 5/8/2003)
§ 3º O salário-maternidade devido à trabalhadora avulsa e à empregada do
microempreendedor individual de que trata o art. 18-A da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, será pago diretamente pela Previdência Social. (Parágrafo acrescido pela
Lei nº 10.710, de 5/8/2003, e com redação dada pela Lei nº 12.470, de 31/8/2011)
Art. 73. Assegurado o valor de um salário-mínimo, o salário-maternidade para as
demais seguradas, pago diretamente pela Previdência Social, consistirá: (“Caput” do artigo
com redação dada pela Lei nº 10.710, de 5/8/2003)
I - em um valor correspondente ao do seu último salário-de-contribuição, para a
segurada empregada doméstica; (Inciso com redação dada pela Lei nº 9.876, de 26/11/1999)
II - em um doze avos do valor sobre o qual incidiu sua última contribuição anual,
para a segurada especial; (Inciso com redação dada pela Lei nº 9.876, de 26/11/1999)
III - em um doze avos da soma dos doze últimos salários-de-contribuição,
apurados em um período não superior a quinze meses, para as demais seguradas. (Inciso com
redação dada pela Lei nº 9.876, de 26/11/1999)
Subseção VIII
Da Pensão por Morte
Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado
que falecer, aposentado ou não, a contar da data: (“Caput” do artigo com redação dada pela
Lei nº 9.528, de 10/12/1997)
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I - do óbito, quando requerida até noventa dias depois deste; (Inciso acrescido
pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997, com redação dada pela Lei nº 13.183, de 4/11/2015)
II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;
(Inciso acrescido pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997)
III - da decisão judicial, no caso de morte presumida. (Inciso acrescido pela Lei nº
9.528, de 10/12/1997)
§ 1º 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.(Parágrafo
acrescido pela Medida Provisória nº 664, de 30/12/2014 ,convertida e com redação dada
pela Lei nº 13.135, de 17/6/2015)
§ 2º 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. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 664, de
30/12/2014, publicada em Edição Extra do DOU de 30/12/2014, em vigor quinze dias a
partir da sua publicação, convertida e com redação dada pela Lei nº 13.135, de 17/6/2015)
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. (Artigo
com redação dada pela Lei n° 9.528, de 10/12/1997)
Art. 76. A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de
habilitação de outro possível 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.
§ 1º O cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por morte o companheiro ou
a companheira que somente fará jus ao benefício a partir da data de sua habilitação e mediante
prova de dependência econômica.
§ 2º O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebia
pensão de alimentos concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos no
inciso I do art. 16 desta Lei.
Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre
todos em parte iguais.
§ 1º Reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direto à pensão cessar.
§ 2º O direito à percepção de cada cota individual cessará: (“Caput” do parágrafo
com redação dada pela Lei nº 13.135, de 17/6/2015)
I - pela morte do pensionista;
II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao
completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou
mental ou deficiência grave; (Inciso com redação dada pela Lei nº 13.183, de 4/11/2015, em
vigor em 3/1/2016)
III - para filho ou irmão inválido, pela cessação da invalidez; (Inciso com redação
dada pela Lei nº 13.135, de 17/6/2015)
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IV - para filho ou irmão que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência
grave, pelo afastamento da deficiência, nos termos do regulamento; (Inciso acrescido pela
Medida Provisória nº 664, de 30/12/2014, publicada em Edição Extra do DOU de
30/12/2014, em vigor no primeiro dia do terceiro mês subsequente à data de publicação
,convertida e com redação dada pela Lei nº 13.135, de 17/6/2015) (Para vigência, vide art.
6º, I e II, da Lei 13.135, de 17/6/2015)
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. (Inciso acrescido
pela Lei nº 13.135, de 17/6/2015)
§ 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 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. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.135, de 17/6/2015)
§ 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. (Parágrafo acrescido pela Lei
nº 13.135, de 17/6/2015)
§ 3º Com a extinção da parte do último pensionista a pensão extinguir-se-á.
(Artigo com redação dada pela Lei n° 9.032, de 28/4/1995)
§ 4º (Revogado pela Lei nº 13.135, de 17/6/2015)
§ 5º O tempo de contribuição a Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) será
considerado na contagem das 18 (dezoito) contribuições mensais de que tratam as alíneas "b"
e "c" do inciso V do § 2º. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 664, de
30/12/2014, publicada em Edição Extra do DOU de 30/12/2014, em vigor no primeiro dia do
terceiro mês subsequente à data de publicação convertida e com redação dada pela Lei nº
13.135, de 17/6/2015)
§ 6º O exercício de atividade remunerada, inclusive na condição de
microempreendedor individual, não impede a concessão ou manutenção da parte individual da
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pensão do dependente com deficiência intelectual ou mental ou com deficiência grave.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.183, de 4/11/2015)
Art. 78. Por morte presumida do segurado, declarada pela autoridade judicial
competente, depois de 6 (seis) meses de ausência, será concedida pensão provisória, na forma
desta Subseção.
§ 1º Mediante prova do desaparecimento do segurado em consequência de
acidente, desastre ou catástrofe, seus dependentes farão jus à pensão provisória
independentemente da declaração e do prazo deste artigo.
§ 2º Verificado o reaparecimento do segurado, o pagamento da pensão cessará
imediatamente, desobrigados os dependentes da reposição dos valores recebidos, salvo má-fé.
Art. 79. Não se aplica o disposto no art. 103 desta Lei ao pensionista menor,
incapaz ou ausente, na forma da lei.
Subseção IX
Do Auxílio-Reclusão
Art. 80. 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, de aposentadoria ou de abono de
permanência em serviço.
Parágrafo único. O requerimento do auxílio-reclusão deverá ser instruído com
certidão do efetivo recolhimento à prisão, sendo obrigatória, para a manutenção do benefício,
a apresentação de declaração de permanência na condição de presidiário.
Subseção X
Dos Pecúlios
Art. 81. (Revogado pela Lei n° 9.129, de 20/11/1995)
.......................................................................................................................................................
Seção VII
Da Contagem Recíproca de Tempo de Serviço
.......................................................................................................................................................
Art. 96. O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será
contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes:
I - não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais;
II - é vedada a contagem de tempo de serviço público com o de atividade privada,
quando concomitantes;
III - não será contado por um sistema o tempo de serviço utilizado para concessão
de aposentadoria pelo outro;
IV - o tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à
Previdência Social só será contado mediante indenização da contribuição correspondente ao
período respectivo, com acréscimo de juros moratórios de zero vírgula cinco por cento ao
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mês, capitalizados anualmente, e multa de dez por cento; (Inciso com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.187-13, de 24/8/2001)
Art. 97. A aposentadoria por tempo de serviço, com contagem de tempo na forma
desta Seção, será concedida ao segurado do sexo feminino a partir de 25 (vinte e cinco) anos
completos de serviço, e, ao segurado do sexo masculino, a partir de 30 (trinta) anos completos
de serviço, ressalvadas as hipóteses de redução previstas em lei.
Art. 98. Quando a soma dos tempos de serviço ultrapassar 30 (trinta) anos, se do
sexo feminino, e 35 (trinta e cinco) anos, se do sexo masculino, o excesso não será
considerado para qualquer efeito.
Art. 99. O benefício resultante de contagem de tempo de serviço na forma desta
Seção será concedido e pago pelo sistema a que o interessado estiver vinculado ao requerê-lo,
e calculado na forma da respectiva legislação.
Seção VIII
Das Disposições Diversas Relativas às Prestações
Art. 100. (VETADO)
Art. 101. O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o
pensionista inválido estão obrigados, 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. (“Caput” do Artigo com redação dada pela Lei n° 9.032, de
28/4/1995)
§ 1º O aposentado por invalidez e o pensionista inválido que não tenham
retornado à atividade estarão isentos do exame de que trata o caput deste artigo: (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 13.063, de 30/12/2014, com redação dada pela Lei nº 13.457, de
26/6/2017)
I - após completarem cinquenta e cinco anos ou mais de idade e quando
decorridos quinze anos da data da concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxíliodoença que a precedeu; ou (Inciso acrescido pela Lei nº 13.457, de 26/6/2017)
II - após completarem sessenta anos de idade. (Inciso acrescido pela Lei nº
13.457, de 26/6/2017)
§ 2º A isenção de que trata o § 1º não se aplica quando o exame tem as seguintes
finalidades:
I - verificar a necessidade de assistência permanente de outra pessoa para a
concessão do acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do benefício,
conforme dispõe o art. 45;
II - verificar a recuperação da capacidade de trabalho, mediante solicitação do
aposentado ou pensionista que se julgar apto;
III - subsidiar autoridade judiciária na concessão de curatela, conforme dispõe o
art. 110. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.063, de 30/12/2014)
§ 3º (VETADO na Lei nº 13.457, de 26/6/2017)
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§ 4º A perícia de que trata este artigo terá acesso aos prontuários médicos do
periciado no Sistema Único de Saúde (SUS), desde que haja a prévia anuência do periciado e
seja garantido o sigilo sobre os dados dele. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.457, de
26/6/2017)
§ 5º É assegurado o atendimento domiciliar e hospitalar pela perícia médica e
social do INSS ao segurado com dificuldades de locomoção, quando seu deslocamento, em
razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade, imponha-lhe ônus
desproporcional e indevido, nos termos do regulamento. (Parágrafo acrescido pela Lei nº
13.457, de 26/6/2017)
Art. 102. A perda da qualidade de segurado importa em caducidade dos direitos
inerentes a essa qualidade. (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 9.528, de
10/12/1997)
§ 1º A perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria para
cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos, segundo a legislação em vigor à
época em que estes requisitos foram atendidos. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.528, de
10/12/1997)
§2 º Não será concedida pensão por morte aos dependentes do segurado que
falecer após a perda desta qualidade, nos termos do art. 15 desta Lei, salvo se preenchidos os
requisitos para obtenção da aposentadoria na forma do parágrafo anterior. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997)
Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação
do segurado ou beneficiário para a revisão 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 conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.
(“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 10.839, de 5/2/2004)
Parágrafo único. 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. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997)
Art. 103-A. O direito da Previdência Social de anular os atos administrativos de
que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em dez anos, contados da
data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
§ 1º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial contar-se-á da
percepção do primeiro pagamento.
§ 2º Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade
administrativa que importe impugnação à validade do ato. (Artigo acrescido pela Lei nº
10.839, de 5/2/2004)
Art. 104. As ações referentes à prestação por acidente de trabalho prescrevem em
5 (cinco) anos, observado o disposto no art. 103 desta Lei, contados da data:
I - do acidente, quando dele resultar a morte ou a incapacidade temporária,
verificada esta em perícia médica a cargo da Previdência Social; ou
II - em que for reconhecida pela Previdência Social, a incapacidade permanente
ou o agravamento das sequelas do acidente.
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Art. 105. A apresentação de documentação incompleta não constitui motivo para
recusa do requerimento do benefício.
Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita,
alternativamente, por meio de: (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 11.718, de
20/6/2008)
I - contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social;
(Inciso com redação dada pela Lei nº 11.718, de 20/6/2008)
II - contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural; (Inciso com redação
dada pela Lei nº 11.718, de 20/6/2008)
III - declaração fundamentada de sindicato que represente o trabalhador rural ou,
quando for o caso, de sindicato ou colônia de pescadores, desde que homologada pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS; (Inciso com redação dada pela Lei nº 11.718, de
20/6/2008)
IV - comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA, no caso de produtores em regime de economia familiar; (Inciso com
redação dada pela Lei nº 11.718, de 20/6/2008)
V - bloco de notas do produtor rural; (Inciso com redação dada pela Lei nº
11.718, de 20/6/2008)
VI - notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7º do art. 30 da Lei
nº 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da produção, com
indicação do nome do segurado como vendedor; (Inciso acrescido pela Lei nº 11.718, de
20/6/2008)
VII - documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa
agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou
consignante; (Inciso acrescido pela Lei nº 11.718, de 20/6/2008)
VIII - comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social
decorrentes da comercialização da produção; (Inciso acrescido pela Lei nº 11.718, de
20/6/2008)
IX - cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de renda proveniente
da comercialização de produção rural; ou (Inciso acrescido pela Lei nº 11.718, de 20/6/2008)
X - licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra. (Inciso acrescido pela
Lei nº 11.718, de 20/6/2008)
Art. 107. O tempo de serviço de que trata o art. 55 desta Lei será considerado para
cálculo do valor da renda mensal de qualquer benefício.
Art. 108. Mediante justificação processada perante a Previdência Social,
observado o disposto no § 3° do art. 55 e na forma estabelecida no Regulamento, poderá ser
suprida a falta de documento ou provado ato do interesse de beneficiário ou empresa, salvo no
que se refere a registro público.
Art. 109. O benefício será pago diretamente ao beneficiário, salvo em caso de
ausência, moléstia contagiosa ou impossibilidade de locomoção, quando será pago a
procurador, cujo mandato não terá prazo superior a doze meses, podendo ser renovado.
(“Caput” do artigo com redação dada pela Lei n° 8.870, de 15/4/1994)
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Parágrafo único. A impressão digital do beneficiário incapaz de assinar, aposta na
presença de servidor da Previdência Social, vale como assinatura para quitação de pagamento
de benefício.
Art. 110. O benefício devido ao segurado ou dependente civilmente incapaz será
feito ao cônjuge, pai, mãe, tutor ou curador, admitindo-se, na sua falta e por período não
superior a 6 (seis) meses, o pagamento a herdeiro necessário, mediante termo de compromisso
firmado no ato do recebimento.
Parágrafo único. Para efeito de curatela, no caso de interdição do beneficiário, a
autoridade judiciaria pode louvar-se no laudo médico-pericial da Previdência Social.
Art. 110-A. No ato de requerimento de benefícios operacionalizados pelo INSS,
não será exigida apresentação de termo de curatela de titular ou de beneficiário com
deficiência, observados os procedimentos a serem estabelecidos em regulamento. (Artigo
acrescido pela Lei nº 13.146, de 6/7/2015, publicada no DOU de 7/7/2015, em vigor 180 dias
após sua publicação)
Art. 111. O segurado menor poderá, conforme dispuser o Regulamento, firmar
recibo de benefício, independentemente da presença dos pais ou do tutor.
Art. 112. O valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus
dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da
lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento.
Art. 113. O benefício poderá ser pago mediante depósito em conta corrente ou por
autorização de pagamento, conforme se dispuser em regulamento.
Parágrafo único. (Parágrafo único acrescido pela Lei n° 8.870, de 15/4/1994 e
revogado pela Lei nº 9.876, de 26/11/1999)
Art. 114. Salvo quanto o valor devido à Previdência Social e a desconto
autorizado por esta Lei, ou derivado da obrigação de prestar alimentos reconhecida em
sentença judicial, o benefício não pode ser objeto de penhora, arresto ou sequestro, sendo nula
de pleno direito a sua venda ou cessão, ou a constituição de qualquer ônus sobre ele, bem
como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para o seu recebimento.
Art. 115. Podem ser descontados dos benefícios:
I - contribuições devidas pelo segurado à Previdência Social;
II - pagamento de benefício além do devido;
III - Imposto de Renda retido na fonte;
IV - pensão de alimentos decretada em sentença judicial;
V - mensalidades de associações e demais entidades de aposentados legalmente
reconhecidas, desde que autorizadas por seus filiados;
VI - pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações
de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de
arrendamento mercantil, ou por entidades fechadas ou abertas de previdência complementar,
públicas e privadas, quando expressamente autorizado pelo beneficiário, até o limite de 35%
(trinta e cinco por cento) do valor do benefício, sendo 5% (cinco por cento) destinados
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exclusivamente para: (Inciso acrescido pela Lei nº 10.820, de 17/12/2003, e com redação
dada pela Lei nº 13.183, de 4/11/2015)
a) amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou (Alínea
com redação dada pela Lei nº 13.183, de 4/11/2015)
b) utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito. (Alínea com
redação dada pela Lei nº 13.183, de 4/11/2015)
§ 1º Na hipótese do inciso II, o desconto será feito em parcelas, conforme dispuser
o regulamento, salvo má-fé. (Parágrafo único transformado em § 1º pela Lei nº 10.820, de
17/12/2003)
§ 2º Na hipótese dos incisos II e VI, haverá prevalência do desconto do inciso II.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.820, de 17/12/2003)
§ 3º 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 nº 6.830, de 22
de setembro de 1980, para a execução judicial. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória
nº 780, de 19/5/2017, convertida na Lei nº 13.494, de 24/10/2017)
Art. 116. Será fornecido ao beneficiário demonstrativo minucioso das
importâncias pagas, discriminando-se o valor da mensalidade, as diferenças eventualmente
pagas com o período a que se referem e os descontos efetuados.
.......................................................................................................................................................
Art. 124. Salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o recebimento
conjunto dos seguintes benefícios da Previdência Social:
I - aposentadoria e auxílio-doença;
II - mais de uma aposentadoria; (Inciso com redação dada pela Lei n° 9.032, de
28/4/1995)
III - aposentadoria e abono de permanência em serviço;
IV - salário-maternidade e auxílio-doença; (Inciso acrescido pela Lei n° 9.032, de
28/4/1995)
V - mais de um auxílio-acidente; (Inciso acrescido pela Lei n° 9.032, de
28/4/1995)
VI - mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, ressalvado o
direito de opção pela mais vantajosa. (Inciso acrescido pela Lei n° 9.032, de 28/4/1995)
Parágrafo único. É vetado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com
qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte ou
auxílio-acidente. (Parágrafo único acrescido pela Lei n° 9.032, de 28/4/1995)
TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 125. Nenhum benefício ou serviço da Previdência Social poderá ser criado,
majorado ou estendido, sem a correspondente fonte de custeio total.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 12.188, DE 11 DE JANEIRO DE 2010
Institui a Política Nacional de Assistência
Técnica e Extensão Rural para a Agricultura
Familiar e Reforma Agrária - PNATER e o
Programa Nacional de Assistência Técnica e
Extensão Rural na Agricultura Familiar e na
Reforma Agrária - PRONATER, altera a Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DA POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
EXTENSÃO RURAL PARA A AGRICULTURA FAMILIAR E
REFORMA AGRÁRIA - PNATER
Art. 1º Fica instituída a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural
para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária - PNATER, cuja formulação e supervisão são
de competência do Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA.
Parágrafo único. Na destinação dos recursos financeiros da Pnater, será priorizado
o apoio às entidades e aos órgãos públicos e oficiais de Assistência Técnica e Extensão Rural
- ATER.
Art. 2º Para os fins desta Lei, entende-se por:
I - Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER: serviço de educação não
formal, de caráter continuado, no meio rural, que promove processos de gestão, produção,
beneficiamento e comercialização das atividades e dos serviços agropecuários e não
agropecuários, inclusive das atividades agroextrativistas, florestais e artesanais;
II - Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar - DAP: documento que identifica os beneficiários do Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF; e
III - Relação de Beneficiários - RB: relação de beneficiários do Programa de
Reforma Agrária, conforme definido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA.
Parágrafo único. Nas referências aos Estados, entende-se considerado o Distrito
Federal.
Art. 3º São princípios da Pnater:
I - desenvolvimento rural sustentável, compatível com a utilização adequada dos
recursos naturais e com a preservação do meio ambiente;
II - gratuidade, qualidade e acessibilidade aos serviços de assistência técnica e
extensão rural;
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III - adoção de metodologia participativa, com enfoque multidisciplinar,
interdisciplinar e intercultural, buscando a construção da cidadania e a democratização da
gestão da política pública;
IV - adoção dos princípios da agricultura de base ecológica como enfoque
preferencial para o desenvolvimento de sistemas de produção sustentáveis;
V - equidade nas relações de gênero, geração, raça e etnia; e
VI - contribuição para a segurança e soberania alimentar e nutricional.
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
DO CREDENCIAMENTO DAS ENTIDADES EXECUTORAS
Art. 13. O credenciamento de Entidades Executoras do Pronater será realizado
pelos Conselhos a que se refere o art. 10 desta Lei.
Art. 14. Caberá ao MDA realizar diretamente o credenciamento de Entidades
Executoras, nas seguintes hipóteses:
I - não adesão do Conselho ao Pronater no Estado onde pretenda a Entidade
Executora ser credenciada;
II - provimento de recurso de que trata o inciso I do art. 16 desta Lei.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980
Dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida
Ativa da Fazenda Pública e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1º A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados,
do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e,
subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil.
Art. 2º Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária
ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que
estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
§ 1º Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata
o art. 1º, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública.
§ 2º A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não
tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos
em lei ou contrato.
§ 3º A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade,
será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a
prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução
fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo.
§ 4º A Dívida Ativa da União será a apurada e inscrita na Procuradoria da
Fazenda Nacional.
§ 5º O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio
ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os
juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária,
bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver
apurado o valor da dívida.
§ 6º A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de
Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.
§ 7º O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa poderão ser preparados e
numerados por processo manual, mecânico ou eletrônico.
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§ 8º Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser
emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.
§ 9º O prazo para a cobrança das contribuições previdenciárias continua a ser o
estabelecido no art. 144 da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 9.784, DE 29 DE JANEIRO DE 1999
Regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Esta Lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no
âmbito da Administração Federal direta e indireta, visando, em especial, à proteção dos
direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da Administração.
§ 1º Os preceitos desta Lei também se aplicam aos órgãos dos Poderes Legislativo
e Judiciário da União, quando no desempenho de função administrativa.
§ 2º Para os fins desta Lei, consideram-se:
I - órgão - a unidade de atuação integrante da estrutura da Administração direta e
da estrutura da Administração indireta;
II - entidade - a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica;
III - autoridade - o servidor ou agente público dotado de poder de decisão.
Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de
poderes ou competências, salvo autorização em lei;
III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal
de agentes ou autoridades;
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;
V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo
previstas na Constituição;
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e
sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse
público;
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
VIII - observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos
administrados;
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de
certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;
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X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à
produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar
sanções e nas situações de litígio;
XI - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em
lei;
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos
interessados;
XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o
atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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DECRETO-LEI Nº 4.657, DE 4 DE SETEMBRO DE 1942
Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro. (Ementa com redação dada pela
Lei nº 12.376, de 30/12/2010)

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 180 da Constituição, decreta:
.......................................................................................................................................................
Art. 27. A decisão do processo, nas esferas administrativa, controladora ou
judicial, poderá impor compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou
injustos resultantes do processo ou da conduta dos envolvidos.
§ 1º A decisão sobre a compensação será motivada, ouvidas previamente as partes
sobre seu cabimento, sua forma e, se for o caso, seu valor.
§ 2º Para prevenir ou regular a compensação, poderá ser celebrado compromisso
processual entre os envolvidos. (Artigo acrescido pela Lei nº 13.655, de 25/4/2018)
Art. 28. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões
técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro.
§ 1º (VETADO).
§ 2º (VETADO).
§ 3º (VETADO). (Artigo acrescido pela Lei nº 13.655, de 25/4/2018)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966
Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e
Institui Normas Gerais de Direito Tributário
Aplicáveis à União, Estados e Municípios.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
LIVRO SEGUNDO
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
.......................................................................................................................................................
TÍTULO IV
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
CAPÍTULO I
FISCALIZAÇÃO
.......................................................................................................................................................
Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação,
por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício
sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza
e o estado dos seus negócios ou atividades. (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei
Complementar nº 104, de 10/1/2001)
§ 1º Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos previstos no art. 199, os
seguintes: (Parágrafo com redação dada pela Lei Complementar nº 104, de 10/1/2001)
I - requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça; (Inciso acrescido
pela Lei Complementar nº 104, de 10/1/2001)
II - solicitações de autoridade administrativa no interesse da Administração
Pública, desde que seja comprovada a instauração regular de processo administrativo, no
órgão ou na entidade respectiva, com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere
a informação, por prática de infração administrativa. (Inciso acrescido pela Lei
Complementar nº 104, de 10/1/2001)
§ 2º O intercâmbio de informação sigilosa, no âmbito da Administração Pública,
será realizado mediante processo regularmente instaurado, e a entrega será feita pessoalmente
à autoridade solicitante, mediante recibo, que formalize a transferência e assegure a
preservação do sigilo. (Parágrafo acrescido pela Lei Complementar nº 104, de 10/1/2001)
§ 3º Não é vedada a divulgação de informações relativas a:
I - representações fiscais para fins penais;
II - inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública;
III - parcelamento ou moratória. (Parágrafo acrescido pela Lei Complementar nº
104, de 10/1/2001)
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Art. 199. A Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios prestar-se-ão mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos respectivos e
permuta de informações, na forma estabelecida, em caráter geral ou específico, por lei ou
convênio.
Parágrafo único. A Fazenda Pública da União, na forma estabelecida em tratados,
acordos ou convênios, poderá permutar informações com Estados estrangeiros no interesse da
arrecadação e da fiscalização de tributos. (Parágrafo único acrescido pela Lei Complementar
nº 104, de 10/1/2001)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966
* Revogada Lei nº 7.839, de 12 de outubro de 1989

Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA:
Faço saber que sanciono a seguinte Lei, aprovada pelo CONGRESSO
NACIONAL, nos têrmos do artigo 5º, do Ato Institucional nº 2, de 27 de outubro de 1965:
Art. 1° - Para garantia do tempo de serviço ficam mantidos os Capítulos V e VII
do Título IV da Consolidação das Leis do Trabalho, assegurado, porém aos empregados o
direito de optarem pelo regime instituído na presente Lei.
§ 1º - O prazo para a opção é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados
da vigência desta Lei para os atuais empregados, e da data da admissão ao emprêgo quanto
aos admitidos a partir daquela vigência.
§ 2° - A preferência do empregado pelo regime desta Lei deve ser manifestada em
declaração escrita, e, em seguida anotada em sua Carteira Profissional, bem como no
respectivo livro ou ficha de registro.
§ 3º - Os que não optarem pelo regime da presente Lei, nos prazos previstos no §
1º, poderão fazê-lo, a qualquer tempo, em declaração homologada pela Justiça do Trabalho,
observando-se o disposto no art. 16.
§ 4º - O empregado que optar pelo regime desta Lei, dentro do prazo estabelecido
no § 1º e que não tenha movimentado a sua conta vinculada, poderá retratar-se desde que o
faça no prazo de 365 dias a contar da opção, mediante declaração homologada pela Justiça do
Trabalho, não se computando para efeito de contagem do tempo de serviço o período
compreendido entre a opção e a retratação. (Acrescentado(a) pelo(a) Decreto-Lei 20/1966)
§ 5º - Não, poderá retratar-se da opção exercida o empregado que transacionar
com o empregador o direito à indenização correspondente ao tempo de serviço anterior à
opção. (Acrescentado(a) pelo(a) Decreto-Lei 20/1966)
§ 6º - Na hipótese da retratação, o valor da conta vinculada do empregado relativo
ao período da opção será transferido para a conta vinculada da emprêsa e individualizado nos
têrmos do art. 2º " (Acrescentado(a) pelo(a) Decreto-Lei 20/1966)
Art. 2º Para os fins previstos nesta lei, todas as empresas sujeitas à CLT ficam
obrigadas a depositar, até o último dia de expediente bancário do primeiro decêndio de cada
mês, em conta bancária vinculada, a importância correspondente a 8% (oito por cento) da
remuneração paga ou devida no mês anterior, a cada empregado, optante ou não, incluídas as
parcelas de que tratam os arts. 457 e 458 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e a
Gratificação de Natal a que se refere a Lei nº 4.090, de 13 de julho de 1962, com as
modificações da Lei nº 4.749, de 12 de agosto de 1965. (Redação dada pelo(a) Lei
7.794/1989)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI COMPLEMENTAR Nº 105, DE 10 DE JANEIRO DE 2001
Dispõe sobre o sigilo das operações de
instituições financeiras e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:
Art. 1º As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
§ 1º São consideradas instituições financeiras, para os efeitos desta Lei
Complementar:
I - os bancos de qualquer espécie;
II - distribuidoras de valores mobiliários;
III - corretoras de câmbio e de valores mobiliários;
IV - sociedades de crédito, financiamento e investimentos;
V - sociedades de crédito imobiliário;
VI - administradoras de cartões de crédito;
VII - sociedades de arrendamento mercantil;
VIII - administradoras de mercado de balcão organizado;
IX - cooperativas de crédito;
X - associações de poupança e empréstimo;
XI - bolsas de valores e de mercadorias e futuros;
XII - entidades de liquidação e compensação;
XIII - outras sociedades que, em razão da natureza de suas operações, assim
venham a ser consideradas pelo Conselho Monetário Nacional.
§ 2º As empresas de fomento comercial ou factoring, para os efeitos desta Lei
Complementar, obedecerão às normas aplicáveis às instituições financeiras previstas no § 1º .
§ 3º Não constitui violação do dever de sigilo:
I - a troca de informações entre instituições financeiras, para fins cadastrais,
inclusive por intermédio de centrais de risco, observadas as normas baixadas pelo Conselho
Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil;
II - o fornecimento de informações constantes de cadastro de emitentes de
cheques sem provisão de fundos e de devedores inadimplentes, a entidades de proteção ao
crédito, observadas as normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco
Central do Brasil;
III - o fornecimento das informações de que trata o § 2º do art. 11 da Lei nº 9.311,
de 24 de outubro de 1996;
IV - a comunicação, às autoridades competentes, da prática de ilícitos penais ou
administrativos, abrangendo o fornecimento de informações sobre operações que envolvam
recursos provenientes de qualquer prática criminosa;
V - a revelação de informações sigilosas com o consentimento expresso dos
interessados;
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VI - a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos artigos
2º , 3º , 4º , 5º , 6º , 7º e 9 desta Lei Complementar.
§ 4º A quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de
ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, e
especialmente nos seguintes crimes:
I - de terrorismo;
II - de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins;
III - de contrabando ou tráfico de armas, munições ou material destinado a sua
produção;
IV - de extorsão mediante seqüestro;
V - contra o sistema financeiro nacional;
VI - contra a Administração Pública;
VII - contra a ordem tributária e a previdência social;
VIII - lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores;
IX - praticado por organização criminosa.
Art. 2º O dever de sigilo é extensivo ao Banco Central do Brasil, em relação às
operações que realizar e às informações que obtiver no exercício de suas atribuições.
§ 1º O sigilo, inclusive quanto a contas de depósitos, aplicações e investimentos
mantidos em instituições financeiras, não pode ser oposto ao Banco Central do Brasil:
I - no desempenho de suas funções de fiscalização, compreendendo a apuração, a
qualquer tempo, de ilícitos praticados por controladores, administradores, membros de
conselhos estatutários, gerentes, mandatários e prepostos de instituições financeiras;
II - ao proceder a inquérito em instituição financeira submetida a regime especial.
§ 2º As comissões encarregadas dos inquéritos a que se refere o inciso II do § 1º
poderão examinar quaisquer documentos relativos a bens, direitos e obrigações das
instituições financeiras, de seus controladores, administradores, membros de conselhos
estatutários, gerentes, mandatários e prepostos, inclusive contas correntes e operações com
outras instituições financeiras.
§ 3º O disposto neste artigo aplica-se à Comissão de Valores Mobiliários, quando
se tratar de fiscalização de operações e serviços no mercado de valores mobiliários, inclusive
nas instituições financeiras que sejam companhias abertas.
§ 4º O Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários, em suas
áreas de competência, poderão firmar convênios:
I - com outros órgãos públicos fiscalizadores de instituições financeiras,
objetivando a realização de fiscalizações conjuntas, observadas as respectivas competências;
II - com bancos centrais ou entidades fiscalizadoras de outros países, objetivando:
a) a fiscalização de filiais e subsidiárias de instituições financeiras estrangeiras,
em funcionamento no Brasil e de filiais e subsidiárias, no exterior, de instituições financeiras
brasileiras;
b) a cooperação mútua e o intercâmbio de informações para a investigação de
atividades ou operações que impliquem aplicação, negociação, ocultação ou transferência de
ativos financeiros e de valores mobiliários relacionados com a prática de condutas ilícitas.
§ 5º O dever de sigilo de que trata esta Lei Complementar estende-se aos órgãos
fiscalizadores mencionados no § 4º e a seus agentes.
§ 6º O Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários e os demais
órgãos de fiscalização, nas áreas de suas atribuições, fornecerão ao Conselho de Controle de

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa – CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa – SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC
Atividades Financeiras COAF, de que trata o art. 14 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998,
as informações cadastrais e de movimento de valores relativos às operações previstas no
inciso I do art. 11 da referida Lei.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990
Dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas
seguintes situações:
I - despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de culpa recíproca e de força
maior; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 2.197-43, de 24/8/2001)
I-A – extinção do contrato de trabalho prevista no art. 484-A da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; (Inciso
acrescido pela Lei nº 13.467, de 13/7/2017, publicada no DOU de 14/7/2017, em vigor 120
dias após a publicação)
II - extinção total da empresa, fechamento de quaisquer de seus estabelecimentos,
filiais ou agências, supressão de parte de suas atividades, declaração de nulidade do contrato
de trabalho nas condições do art. 19-A, ou ainda falecimento do empregador individual
sempre que qualquer dessas ocorrências implique rescisão de contrato de trabalho,
comprovada por declaração escrita da empresa, suprida, quando for o caso, por decisão
judicial transitada em julgado; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 2.16441, de 24/8/2001)
III - aposentadoria concedida pela Previdência Social;
IV - falecimento do trabalhador, sendo o saldo pago a seus dependentes, para esse
fim habilitados perante a Previdência Social, segundo o critério adotado para a concessão de
pensões por morte. Na falta de dependentes, farão jus ao recebimento do saldo da conta
vinculada os seus sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, expedido a
requerimento do interessado, independente de inventário ou arrolamento;
V - pagamento de parte das prestações decorrentes de financiamento habitacional
concedido no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), desde que:
a) o mutuário conte com o mínimo de 3 (três) anos de trabalho sob o regime do
FGTS, na mesma empresa ou em empresas diferentes;
b) o valor bloqueado seja utilizado, no mínimo, durante o prazo de 12 (doze)
meses;
c) o valor do abatimento atinja, no máximo, 80 (oitenta) por cento do montante da
prestação;
VI - liquidação ou amortização extraordinária do saldo devedor de financiamento
imobiliário, observadas as condições estabelecidas pelo Conselho Curador, dentre elas a de
que o financiamento seja concedido no âmbito do SFH e haja interstício mínimo de 2 (dois)
anos para cada movimentação;
VII - pagamento total ou parcial do preço de aquisição de moradia própria, ou lote
urbanizado de interesse social não construído, observadas as seguintes condições: (“Caput”
do inciso com redação dada pela Lei nº 11.977, de 7/7/2009)

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa – CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa – SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC
a) o mutuário deverá contar com o mínimo de três anos de trabalho sob o regime
do FGTS, na mesma empresa ou empresas diferentes;
b) seja a operação financiável nas condições vigentes para o SFH;
VIII - quando o trabalhador permanecer três anos ininterruptos, a partir de 1º de
junho de 1990, fora do regime do FGTS, podendo o saque, neste caso, ser efetuado a partir do
mês de aniversário do titular da conta; (Inciso com redação dada pela Lei nº 8.678, de
13/7/1993)
IX - extinção normal do contrato a termo, inclusive o dos trabalhadores
temporários regidos pela Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974;
X - suspensão total do trabalho avulso por período igual ou superior a 90
(noventa) dias, comprovada por declaração do sindicato representativo da categoria
profissional.
XI - quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for acometido de
neoplasia maligna; (Inciso acrescido pela Lei nº 8.922, de 25/7/1994)
XII - aplicação em quotas de Fundos Mútuos de Privatização, regidos pela Lei nº
6.385, de 7 de dezembro de 1976, permitida a utilização máxima de 50% (cinqüenta por
cento) do saldo existente e disponível em sua conta vinculada do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço, na data em que exercer a opção; (Inciso acrescido pela Lei nº 9.491, de
9/9/1997)
XIII - quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for portador do vírus
HIV; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 24/8/2001)
XIV - quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes estiver em estágio
terminal, em razão de doença grave, nos termos do regulamento; (Inciso acrescido pela
Medida Provisória nº 2.164-41, de 24/8/2001)
XV - quando o trabalhador tiver idade igual ou superior a 70 (setenta anos).
(Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 24/8/2001)
XVI - necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural,
conforme disposto em regulamento, observadas as seguintes condições:
a) o trabalhador deverá ser residente em áreas comprovadamente atingidas de
Município ou do Distrito Federal em situação de emergência ou em estado de calamidade
pública, formalmente reconhecidos pelo Governo Federal;
b) a solicitação de movimentação da conta vinculada será admitida até 90
(noventa) dias após a publicação do ato de reconhecimento, pelo Governo Federal, da situação
de emergência ou de estado de calamidade pública; e
c) o valor máximo do saque da conta vinculada será definido na forma do
regulamento. (Inciso acrescido pela Lei nº 10.878, de 8/6/2004)
XVII - integralização de cotas do FI-FGTS, respeitado o disposto na alínea i do
inciso XIII do art. 5º desta Lei, permitida a utilização máxima de 30% (trinta por cento) do
saldo existente e disponível na data em que exercer a opção; (Inciso acrescido pela Lei nº
11.491, de 20/6/2007 e com nova redação dada pela Lei nº 12.087, de 11/11/2009)
XVIII - quando o trabalhador com deficiência, por prescrição, necessite adquirir
órtese ou prótese para promoção de acessibilidade e de inclusão social. (Inciso acrescido pela
Lei nº 13.146, de 6/7/2015, publicada no DOU de 7/7/2015, em vigor 180 dias após a
publicação)
XIX - pagamento total ou parcial do preço de aquisição de imóveis da União
inscritos em regime de ocupação ou aforamento, a que se referem o art. 4º da Lei nº 13.240,
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de 30 de dezembro de 2015, e o art. 16-A da Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998,
respectivamente, observadas as seguintes condições:
a) o mutuário deverá contar com o mínimo de três anos de trabalho sob o regime
do FGTS, na mesma empresa ou em empresas diferentes;
b) seja a operação financiável nas condições vigentes para o Sistema Financeiro
da Habitação (SFH) ou ainda por intermédio de parcelamento efetuado pela Secretaria do
Patrimônio da União (SPU), mediante a contratação da Caixa Econômica Federal como
agente financeiro dos contratos de parcelamento;
c) sejam observadas as demais regras e condições estabelecidas para uso do
FGTS. (Inciso acrescido pela Lei nº 13.465, de 11/7/2017)
§ 1º A regulamentação das situações previstas nos incisos I e II assegurar que a
retirada a que faz jus o trabalhador corresponda aos depósitos efetuados na conta vinculada
durante o período de vigência do último contrato de trabalho, acrescida de juros e atualização
monetária, deduzidos os saques.
§ 2º O Conselho Curador disciplinará o disposto no inciso V, visando beneficiar
os trabalhadores de baixa renda e preservar o equilíbrio financeiro do FGTS.
§ 3º O direito de adquirir moradia com recursos do FGTS, pelo trabalhador, só
poderá ser exercido para um único imóvel.
§ 4º O imóvel objeto de utilização do FGTS somente poderá ser objeto de outra
transação com recursos do fundo, na forma que vier a ser regulamentada pelo Conselho
Curador.
§ 5º O pagamento da retirada após o período previsto em regulamento, implicará
atualização monetária dos valores devidos.
§ 6º Os recursos aplicados em cotas de fundos Mútuos de Privatização, referidos
no inciso XII, serão destinados, nas condições aprovadas pelo CND, a aquisições de valores
mobiliários, no âmbito do Programa Nacional de Desestatização, de que trata a Lei nº 9.491,
de 1997, e de programas estaduais de desestatização, desde que, em ambos os casos, tais
destinações sejam aprovadas pelo CND. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.491, de 9/9/1997
e com nova redação dada pela Lei nº 9.635, de 15/5/1998)
§ 7º Ressalvadas as alienações decorrentes das hipóteses de que trata o § 8º, os
valores mobiliários a que se refere o parágrafo anterior só poderão ser integralmente
vendidos, pelos respectivos Fundos, seis meses após a sua aquisição, podendo ser alienada em
prazo inferior parcela equivalente a 10% (dez por cento) do valor adquirido, autorizada a livre
aplicação do produto dessa alienação, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.491, de 9/9/1997 e com nova redação dada pela Lei nº
9.635, de 15/5/1998)
§ 8º As aplicações em Fundos Mútuos de Privatização e no FI-FGTS são
nominativas, impenhoráveis e, salvo as hipóteses previstas nos incisos I a XI e XIII a XV do
caput deste artigo, indisponíveis por seus titulares. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.491, de
9/9/1997 e com nova redação dada pela Lei nº 11.491, de 20/6/2007)
§ 9º Decorrido o prazo mínimo de doze meses, contados da efetiva transferência
das quotas para os Fundos Mútuos de Privatização, os titulares poderão optar pelo retorno
para sua conta vinculada no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. (Parágrafo acrescido
pela Lei nº 9.491, de 9/9/1997
§ 10. A cada período de seis meses, os titulares das aplicações em Fundos Mútuos
de Privatização poderão transferi-las para outro fundo de mesma natureza. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 9.491, de 9/9/1997
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§ 11. O montante das aplicações de que trata o § 6º deste artigo ficará limitado ao
valor dos créditos contra o Tesouro Nacional de que seja titular o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.491, de 9/9/1997
§ 12. Desde que preservada a participação individual dos quotistas, será permitida
a constituição de clubes de investimento, visando a aplicação em quotas de Fundos Mútuos de
Privatização. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.491, de 9/9/1997
§ 13. A garantia a que alude o § 4º do art. 13 desta Lei não compreende as
aplicações a que se referem os incisos XII e XVII do caput deste artigo. (Parágrafo acrescido
pela Lei nº 9.491, de 9/9/1997 e com nova redação dada pela Lei nº 11.491, de 20/6/2007)
§ 14. Ficam isentos do imposto de renda:
I - a parcela dos ganhos nos Fundos Mútuos de Privatização até o limite da
remuneração das contas vinculadas de que trata o art. 13 desta Lei, no mesmo período; e
II - os ganhos do FI-FGTS e do Fundo de Investimento em Cotas - FIC, de que
trata o § 19 deste artigo. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.491, de 9/9/1997 e com nova
redação dada pela Lei nº 11.491, de 20/6/2007)
§ 15. A transferência de recursos da conta do titular no Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço em razão da aquisição de ações, nos termos do inciso XII do caput deste
artigo, ou de quotas do FI-FGTS não afetará a base de cálculo da multa rescisória de que
tratam os §§ 1º e 2º do art. 18 desta Lei. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.491, de 9/9/1997
e com nova redação dada pela Lei nº 11.491, de 20/6/2007)
§ 16. Os clubes de investimento a que se refere o § 12 poderão resgatar, durante
os seis primeiros meses da sua constituição, parcela equivalente a 5% (cinco por cento) das
cuotas adquiridas, para atendimento de seus desembolsos, autorizada a livre aplicação do
produto dessa venda, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976. (Parágrafo com
redação dada pela Lei nº 9.635, de 15/5/1998)
§ 17. Fica vedada a movimentação da conta vinculada do FGTS nas modalidades
previstas nos incisos V, VI e VII deste artigo, nas operações firmadas, a partir de 25 de junho
de 1998, no caso em que o adquirente já seja proprietário ou promitente comprador de imóvel
localizado no Município onde resida, bem como no caso em que o adquirente já detenha, em
qualquer parte do País, pelo menos um financiamento nas condições do SFH. (Parágrafo
acrescido pela Medida Provisória nº 2.197-43, de 24/8/2001)
§ 18. É indispensável o comparecimento pessoal do titular da conta vinculada para
o pagamento da retirada nas hipóteses previstas nos incisos I, II, III, VIII, IX e X deste artigo,
salvo em caso de grave moléstia comprovada por perícia médica, quando será paga a
procurador especialmente constituído para esse fim. (Parágrafo acrescido pela Medida
Provisória nº 2.197-43, de 24/8/2001)
§ 19. A integralização das cotas previstas no inciso XVII do caput deste artigo
será realizada por meio de Fundo de Investimento em Cotas - FIC, constituído pela Caixa
Econômica Federal especificamente para essa finalidade. (Parágrafo acrescido pela Lei nº
11.491, de 20/6/2007)
§ 20. A Comissão de Valores Mobiliários estabelecerá os requisitos para a
integralização das cotas referidas no § 19 deste artigo, devendo condicioná-la pelo menos ao
atendimento das seguintes exigências: (“Caput” do parágrafo com redação dada pela Lei nº
11.491, de 20/6/2007)
I - elaboração e entrega de prospecto ao trabalhador; e (Inciso acrescido pela Lei
nº 11.491, de 20/6/2007)
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II - declaração, por escrito, individual e específica, pelo trabalhador, de sua
ciência quanto aos riscos do investimento que está realizando. (Inciso acrescido pela Lei nº
11.491, de 20/6/2007)
§ 21. As movimentações autorizadas nos incisos V e VI do caput serão estendidas
aos contratos de participação de grupo de consórcio para aquisição de imóvel residencial, cujo
bem já tenha sido adquirido pelo consorciado, na forma a ser regulamentada pelo Conselho
Curador do FGTS. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.058, de 13/10/2009)
§ 22. Na movimentação das contas vinculadas a contrato de trabalho extinto até
31 de dezembro de 2015, ficam isentas as exigências de que trata o inciso VIII do caput deste
artigo podendo o saque, nesta hipótese, ser efetuado segundo cronograma de atendimento
estabelecido pelo agente operador do FGTS. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº
763, de 22/12/2016, convertida na Lei nº 13.446, de 25/5/2017)
Art. 21. Os saldos das contas não individualizadas e das contas vinculadas que se
conservem ininterruptamente sem créditos de depósitos por mais de cinco anos, a partir de 1º
de junho de 1990, em razão de o seu titular ter estado fora do regime do FGTS, serão
incorporados ao patrimônio do Fundo, resguardado o direito do beneficiário reclamar, a
qualquer tempo, a reposição do valor transferido.
Parágrafo único. O valor, quando reclamado, será pago ao trabalhador acrescido
da remuneração prevista no § 2º do art. 13 desta Lei. (Artigo com redação dada pela Lei nº
8.678, de 13/7/1993)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015
Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa
com Deficiência (Estatuto da Pessoa com
Deficiência).

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
LIVRO I
PARTE GERAL
TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência
(Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de
igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência,
visando à sua inclusão social e cidadania.
Parágrafo único. Esta Lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por
meio do Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, em conformidade com o
procedimento previsto no § 3º do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil,
em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, desde 31 de agosto de 2008, e promulgados
pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, data de início de sua vigência no plano
interno.
Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de
longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma
ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas.
§ 1º A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada
por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará:
I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;
II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;
III - a limitação no desempenho de atividades; e
IV - a restrição de participação.
§ 2º O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 10.836, DE 9 DE JANEIRO DE 2004
Cria o Programa Bolsa Família, altera a Lei nº
10.689, de 13 de junho de 2003, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica criado, no âmbito da Presidência da República, o Programa Bolsa
Família, destinado às ações de transferência de renda com condicionalidades.
Parágrafo único. O Programa de que trata o caput tem por finalidade a unificação
dos procedimentos de gestão e execução das ações de transferência de renda do Governo
Federal, especialmente as do Programa Nacional de Renda Mínima vinculado à Educação Bolsa Escola, instituído pela Lei nº 10.219, de 11 de abril de 2001, do Programa Nacional de
Acesso à Alimentação - PNAA, criado pela Lei nº 10.689, de 13 de junho de 2003, do
Programa Nacional de Renda Mínima vinculada à Saúde - Bolsa Alimentação, instituído pela
Medida Provisória nº 2.206-1, de 6 de setembro de 2001, do Programa Auxílio-Gás, instituído
pelo Decreto nº 4.102, de 24 de janeiro de 2002, e do Cadastramento Único do Governo
Federal, instituído pelo Decreto nº 3.877, de 24 de julho de 2001.
Art. 2º Constituem benefícios financeiros do Programa, observado o disposto em
regulamento:
I - o benefício básico, destinado a unidades familiares que se encontrem em
situação de extrema pobreza;
II - o benefício variável, destinado a unidades familiares que se encontrem em
situação de pobreza e extrema pobreza e que tenham em sua composição gestantes, nutrizes,
crianças entre 0 (zero) e 12 (doze) anos ou adolescentes até 15 (quinze) anos, sendo pago até
o limite de 5 (cinco) benefícios por família; (Inciso com redação dada pela Lei nº 12.512, de
14/10/2011)
III - o benefício variável, vinculado ao adolescente, destinado a unidades
familiares que se encontrem em situação de pobreza ou extrema pobreza e que tenham em sua
composição adolescentes com idade entre 16 (dezesseis) e 17 (dezessete) anos, sendo pago até
o limite de 2 (dois) benefícios por família; (Inciso acrescido pela Lei nº 11.692, de 10/6/2008)
IV - o benefício para superação da extrema pobreza, no limite de um por família,
destinado às unidades familiares beneficiárias do Programa Bolsa Família e que,
cumulativamente: (“Caput” do inciso acrescido pela Medida Provisória nº 570, de
14/5/2012, convertida na Lei nº 12.722, de 3/10/2012, com redação dada pela Medida
Provisória nº 590, de 29/11/2012, convertida na Lei nº 12.817, de 5/6/2013)
a) tenham em sua composição crianças e adolescentes de 0 (zero) a 15 (quinze)
anos de idade; e; (Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 570, de 14/5/2012, convertida
na Lei nº 12.722, de 3/10/2012, com redação dada pela Medida Provisória nº 590, de
29/11/2012, convertida na Lei nº 12.817, de 5/6/2013)
b) apresentem soma da renda familiar mensal e dos benefícios financeiros
previstos nos incisos I a III igual ou inferior a R$ 70,00 (setenta reais) per capita. (Alínea
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acrescida pela Medida Provisória nº 570, de 14/5/2012, convertida na Lei nº 12.722, de
3/10/2012)
§ 1º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:
I - família, a unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros indivíduos que
com ela possuam laços de parentesco ou de afinidade, que forme um grupo doméstico,
vivendo sob o mesmo teto e que se mantém pela contribuição de seus membros;
II - nutriz, a mãe que esteja amamentando seu filho com até 6 (seis) meses de
idade para o qual o leite materno seja o principal alimento;
III - renda familiar mensal, a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente
pela totalidade dos membros da família, excluindo-se os rendimentos concedidos por
programas oficiais de transferência de renda, nos termos do regulamento.
§ 2º O valor do benefício básico será de R$ 58,00 (cinqüenta e oito reais) por mês,
concedido a famílias com renda familiar mensal per capita de até R$ 60,00 (sessenta reais).
(Parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.692, de 10/6/2008)
§ 3º Serão concedidos a famílias com renda familiar mensal per capita de até R$
120,00 (cento e vinte reais), dependendo de sua composição: (“Caput” do parágrafo com
redação dada pela Lei nº 11.692, de 10/6/2008)
I - o benefício variável no valor de R$ 18,00 (dezoito reais); e (Inciso acrescido
pela Lei nº 11.692, de 10/6/2008)
II - o benefício variável, vinculado ao adolescente, no valor de R$ 30,00 (trinta
reais). (Inciso acrescido pela Lei nº 11.692, de 10/6/2008)
§ 4º Os benefícios financeiros previstos nos incisos I, II, III e IV do caput poderão
ser pagos cumulativamente às famílias beneficiárias, observados os limites fixados nos
citados incisos II, III e IV. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 570, de
14/5/2012, convertida na Lei nº 12.722, de 3/10/2012)
§ 5º A família cuja renda familiar mensal per capita esteja compreendida entre os
valores estabelecidos no § 2º e no § 3º deste artigo receberá exclusivamente os benefícios a
que se referem os incisos II e III do caput deste artigo, respeitados os limites fixados nesses
incisos. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.692, de 10/6/2008)
§ 6º Os valores dos benefícios e os valores referenciais para caracterização de
situação de pobreza ou extrema pobreza de que tratam os §§ 2º e 3º poderão ser majorados
pelo Poder Executivo, em razão da dinâmica socioeconômica do País e de estudos técnicos
sobre o tema, atendido o disposto no parágrafo único do art. 6º.
§ 7º Os atuais beneficiários dos programas a que se refere o parágrafo único do
art. 1º, à medida que passarem a receber os benefícios do Programa Bolsa Família, deixarão
de receber os benefícios daqueles programas.
§ 8º Considera-se benefício variável de caráter extraordinário a parcela do valor
dos benefícios em manutenção das famílias beneficiárias dos Programas Bolsa Escola, Bolsa
Alimentação, PNAA e Auxílio-Gás que, na data de ingresso dessas famílias no Programa
Bolsa Família, exceda o limite máximo fixado neste artigo.
§ 9º O benefício a que se refere o § 8º será mantido até a cessação das condições
de elegibilidade de cada um dos beneficiários que lhe deram origem.
§ 10. O Conselho Gestor Interministerial do Programa Bolsa Família poderá
excepcionalizar o cumprimento dos critérios de que trata o § 2º, nos casos de calamidade
pública ou de situação de emergência reconhecidos pelo Governo Federal, para fins de
concessão do benefício básico em caráter temporário, respeitados os limites orçamentários e
financeiros.
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§ 11. Os benefícios financeiros previstos nos incisos I, II, III e IV do caput serão
pagos, mensalmente, por meio de cartão magnético bancário fornecido pela Caixa Econômica
Federal com a identificação do responsável, mediante o Número de Identificação Social NIS, de uso do Governo Federal. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº
570, de 14/5/2012, convertida na Lei nº 12.722, de 3/10/2012)
§ 12. Os benefícios poderão ser pagos por meio das seguintes modalidades de
contas, nos termos de resoluções adotadas pelo Banco Central do Brasil: (“Caput” do
parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.692, de 10/6/2008)
I - contas-correntes de depósito à vista; (Inciso acrescido pela Lei nº 11.692, de
10/6/2008)
II - contas especiais de depósito à vista; (Inciso acrescido pela Lei nº 11.692, de
10/6/2008)
III - contas contábeis; e (Inciso acrescido pela Lei nº 11.692, de 10/6/2008)
IV - outras espécies de contas que venham a ser criadas. (Inciso acrescido pela
Lei nº 11.692, de 10/6/2008)
§ 13. No caso de créditos de benefícios disponibilizados indevidamente ou com
prescrição do prazo de movimentação definido em regulamento, os créditos reverterão
automaticamente ao Programa Bolsa Família.
§ 14. O pagamento dos benefícios previstos nesta Lei será feito preferencialmente
à mulher, na forma do regulamento.
§ 15. O benefício para superação da extrema pobreza corresponderá ao valor
necessário para que a soma da renda familiar mensal e dos benefícios financeiros supere o
valor de R$ 70,00 (setenta reais) per capita. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº
570, de 14/5/2012, convertida na Lei nº 12.722, de 3/10/2012, com redação dada pela
Medida Provisória nº 590, de 29/11/2012, convertida na Lei nº 12.817, de 5/6/2013)
§ 16. Caberá ao Poder Executivo ajustar, de acordo com critério a ser estabelecido
em ato específico, o valor definido para a renda familiar per capita, para fins do pagamento
do benefício para superação da extrema pobreza. (Parágrafo acrescido pela Medida
Provisória nº 570, de 14/5/2012, convertida na Lei nº 12.722, de 3/10/2012, com redação
dada pela Medida Provisória nº 590, de 29/11/2012, convertida na Lei nº 12.817, de
5/6/2013)
I - (Revogado pela Medida Provisória nº 590, de 29/11/2012, convertida na Lei
nº 12.817, de 5/6/2013)
II - (Revogado pela Medida Provisória nº 590, de 29/11/2012, convertida na Lei
nº 12.817, de 5/6/2013)
§ 17. Os beneficiários com idade a partir de 14 (quatorze) anos e os mencionados
no inciso III do caput deste artigo poderão ter acesso a programas e cursos de educação e
qualificação profissionais. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.817, de 5/6/2013)
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 11.720, DE 20 DE JUNHO DE 2008
Dispõe sobre o bloqueio do pagamento de
benefício da previdência social e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O recadastramento de segurados da Previdência Social, por qualquer
motivo, não poderá ser precedido de prévio bloqueio de pagamento de benefícios.
Art. 2º O recadastramento de segurados da Previdência Social, seja qual for a sua
motivação, obrigatoriamente, será efetivado da seguinte forma:
I - prévia notificação pública do recadastramento;
II - estabelecimento de prazo para início e conclusão do recadastramento, nunca
inferior a 90 (noventa) dias.
§ 1º O recadastramento de segurados com idade igual ou superior a 60 (sessenta)
anos será objeto de prévio agendamento no órgão recadastrador, que o organizará em função
da data do aniversário ou da data da concessão do benefício inicial.
§ 2º Quando se tratar de segurado com idade igual ou superior a 80 (oitenta) anos
ou que, independentemente da idade, por recomendação médica, estiver impossibilitado de se
deslocar, o recadastramento deverá ser realizado na sua residência.
Art. 3º Para todo e qualquer procedimento que envolva a Previdência Social, que
tenha como destinatário segurado com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, o
tratamento a lhe ser dispensado deverá observar o que dispõe a Lei nº 10.741, de 1º de
outubro de 2003 - Estatuto do Idoso.
Art. 4º ( VETADO).
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de junho de 2008; 187º da Independência e 120º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
José Pimentel
José Antonio Dias Toffoli

