CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N.º 1.914, DE 2020
(Do Sr. Paulo Pimenta e outros)
Dispõe sobre direito a indenização por danos extrapatrimoniais e sobre a
concessão de pensão especial à dependentes de trabalhadores(as) dos
serviços essenciais à sociedade, definidos conforme o Decreto da
Presidência da República N º 10.282, de 20 de março de 2020 , que, em
razão de suas atribui ções, foram obstados a aderir ao isolamento social
e vieram a falecer em razão da COVID 19, doença causada pelo
novo coronavírus

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-1840/2020. EM DECORRÊNCIA DESSA
APENSAÇÃO, DETERMINO QUE A CCJC SE MANIFESTE TAMBÉM
SOBRE O MÉRITO DA MATÉRIA.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

PUBLICAÇÃO INICIAL
Art. 137, caput - RICD
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PROJETO DE LEI N°

, DE 2020.

(Do Sr. Deputado Paulo Pimenta – PT/RS)

“Dispõe sobre direito a indenização por danos
extrapatrimoniais e sobre a concessão de pensão
especial à dependentes de trabalhadores(as) dos
serviços essenciais à sociedade, definidos conforme o
Decreto da Presidência da República Nº 10.282, de 20 de
março de 2020, que, em razão de suas atribuições, foram
obstados a aderir ao isolamento social e vieram a falecer
em

razão

da

COVID-19,

doença

causada

pelo

novo coronavírus..”

O Congresso Nacional Decreta:

Art. 1º É concedida indenização por dano moral aos dependentes, assim reconhecidos pela
Previdência Social, nos moldes do art. 16 da Lei nº 8.213/91, de trabalhadores(as)
vinculados as atividades essenciais à sociedade, definidos conforme o Decreto da
Presidência da República Nº 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei Nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que, em razão de suas atribuições, foram obstados a
aderir ao isolamento social ou ao regime de teletrabalho, e, assim, vieram a falecer vítimas
de COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus, que consistirá no pagamento do
valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao conjunto de dependentes.
§ 1º Os trabalhadores(as) mencionados(as) no caput abrangem todos os vinculados as
atividades essenciais à sociedade, conforme o Decreto da Presidência da República Nº
10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei Nº 13.979, de 6 de fevereiro de
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2020, além dos empregados, ainda que em trabalho temporário, intermitente ou prestado
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mediante intermediação de mão de obra,
avulsos,
Página
2 de 5autônomos e servidores públicos,
incluindo os segurados elencados no art. 11 da Lei nº 8.213/91.
§ 2º À indenização prevista neste artigo não incidirá o imposto sobre renda e proventos de
qualquer natureza.

Art. 2º É concedida pensão especial, mensal e vitalícia, em valor equivalente ao limite
máximo do salário de benefício do Regime Geral de Previdência Social, aos dependentes,
assim reconhecidos pela Previdência Social, nos moldes do art. 16 da Lei nº 8.213/91, de
trabalhadores(as) vinculados a atividades essenciais à sociedade, conforme o Decreto da
Presidência da República Nº 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei Nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que, em razão de suas atribuições, foram obstados a
aderir ao isolamento social ou ao regime de teletrabalho, e, assim, vieram a falecer vítimas
de COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus.
§ 1º Os trabalhadores(as) mencionados(as) no caput abrangem todos os vinculados as
atividades essenciais à sociedade, conforme o Decreto da Presidência da República Nº
10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei Nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, além dos empregados, ainda que em trabalho temporário, intermitente ou prestado
mediante intermediação de mão de obra, avulsos, autônomos e servidores públicos,
incluindo os segurados elencados no art. 11 da Lei nº 8.213/91.
§ 2º A pensão de que trata o caput deste artigo é personalíssima e não se transmite aos
herdeiros do(a) beneficiário(a);
§ 3º O valor mensal da pensão será reajustado nas mesmas datas e pelos mesmos índices
de reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.
§ 4º A pensão especial será devida a partir da data do óbito do(a) trabalhador(a)
mencionado(a) no caput;
§ 5º A pensão especial de que trata esta lei pode ser cumulada com os demais benefícios
previdenciários assegurados aos mesmos beneficiários, sendo indevida qualquer
compensação inclusive com salários, proventos, vencimentos ou rendimentos de qualquer
natureza.

Art. 3º A percepção do benefício de que trata esta Lei dependerá unicamente da
apresentação de atestado de óbito comprobatório, analisado por equipe multiprofissional e
interdisciplinar para esse fim, sendo constituída pelo Instituto Nacional de Previdência
Social, sem qualquer ônus para os interessados.
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Art. 4º A despesa decorrente desta Lei
correrá
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"Indenizações e Pensões Especiais de Responsabilidade da União".
Art. 5º A pensão especial de que trata esta Lei pode ser acumulável com salários,
indenizações, vencimentos, pensionamentos ou rendimentos de qualquer natureza que, a
qualquer título, venham a ser pagos pela União, pelo INSS, pelos empregadores ou
tomadores de serviços a seus beneficiários.
Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda a pensão especial e outros valores recebidos
pelos dependentes.
Art. 7º O Poder Executivo estimará o montante da renúncia fiscal decorrente desta Lei, a
compatibilidade com as metas de resultados fiscais previstas no Anexo próprio da Lei de
Diretrizes Orçamentárias e o atendimento ao disposto na Lei Complementar nº 101, de 4
de maio de 2000, e aos dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias relacionados com
a matéria.
Art. 8º A indenização de que trata o art. 1º, bem como a pensão especial de que trata o art.
2º, serão também devidas aos dependentes, assim reconhecidos pela Previdência Social,
nos moldes do art. 16 da Lei nº 8.213/91, de trabalhadores(as) não necessariamente
vinculados a atividades essenciais definidas em lei, mas que tiveram impedida a adesão ao
isolamento social e/ou ao regime de teletrabalho por determinação de seus empregadores,
tomadores de serviço ou contratantes, em contrariedade às determinações do Ministério da
Saúde e da Organização Mundial da Saúde-OMS, e, assim, vieram a falecer vítimas de
COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus;
§ 1º Na hipótese do art. 8º, deverá o agente que impediu o isolamento ou o regime de
teletrabalho ressarcir a União das despesas decorrentes do pagamento dos benefícios
previstos nesta lei.
Art. 9º A presente Lei retroage a fim de beneficiar os dependentes dos(as) trabalhadores(as)
já falecidos(as) nas circunstâncias nela previstas.
Art. 10º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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O objetivo da presente proposição é assegurar indenização por danos morais
extrapatrimoniais e instituir pensão especial à dependentes de trabalhadores(as) que
vieram a falecer durante a prestação de serviços essenciais à sociedade. Ou seja, todos os
trabalhadores(as) vinculados aos serviços essenciais à sociedade, conforme o Decreto da
Presidência da República Nº 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei Nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e que, em razão de suas atribuições, foram obstados a
aderir ao isolamento social ou ao regime de teletrabalho, e, assim, vieram a falecer vítimas
de COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus, sendo eles: trabalhadores(as)
responsáveis pelo fornecimento de serviços necessários à sobrevivência, à saúde, ao
abastecimento e à segurança da população, que por esses motivos, não tiveram o direito a
aderir ao isolamento social ou teletrabalho.
Destaco que a pandemia provocada pelo novo coronavírus é um problema global,
trazendo consigo graves consequências a sociedade, entre elas, um grande número de
vítimas fatais.
Com este aumento dramático no número de infectados e mortos, autoridades de
vários países seguiram as recomendações da Organização Mundial da Saúde – OMS, que
determinou a efetivação do isolamento social como forma de combater a doença. Nesse
cenário obscuro, muitos profissionais tiveram a opção de aderir ao trabalho remoto
emergencial como medida para resistir à crise e ajudar na contenção da pandemia.
Ocorre que, muitos trabalhadores(as) vinculados as atividades essenciais à
sociedade foram obstados a aderir ao isolamento social ou ao regime de teletrabalho, e,
assim, faleceram em razão da COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus.
Por isso, não se pode deixar de reconhecer a responsabilidade do Estado para com
a proteção da vida destes trabalhadores(as) que se encontram em situação de risco, ou
vieram a óbito. É dever do Estado, o fornecimento de orientações específicas, de
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), entre outros cuidados. Bem como, a responsabilidade
com a manutenção da vida dos dependentes daqueles trabalhadores(as) que vieram a falecer
desempenhando funções essenciais para que a maioria da população pudesse permanecer exercendo
suas atribuições profissionais através do teletrabalho ou trabalho remoto.
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É visível o esforço das autoridades e empresas brasileiras para fabricar, comprar e distribuir
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os equipamentos de proteção no país
inteiro,
enquanto isso não acontece,

profissionais estão perdendo a vida em serviço.
Desta forma, a fim de evitar maiores danos aos dependentes destes profissionais, e
ainda, frisando que o impacto financeiro aos cofres da União será ínfimo com a concessão
destes benefícios, conto com o apoio dos ilustres Pares para a aprovação desta proposta
legislativa.

Sala das Sessões, em

de abril de 2020.

Deputado PAULO PIMENTA – PT/RS
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Deputado Jorge Solla - PT/BA
Deputado Patrus Ananias - PT/MG
Deputado Rogério Correia - PT/MG
Deputado João Daniel - PT/SE
Deputada Professora Rosa Neide - PT/MT
Deputado Helder Salomão - PT/ES
Deputado Rubens Otoni - PT/GO
Deputado José Guimarães - PT/CE
Deputado Enio Verri - PT/PR
Deputado Nilto Tatto - PT/SP
Deputado Padre João - PT/MG
Deputado Alexandre Padilha - PT/SP
Deputada Erika Kokay - PT/DF
Deputado José Airton Félix Cirilo - PT/CE
Deputado Joseildo Ramos - PT/BA
Deputado Valmir Assunção - PT/BA
Deputado José Ricardo - PT/AM
Deputado Frei Anastacio Ribeiro - PT/PB
Deputado Alencar Santana Braga - PT/SP
Deputado Waldenor Pereira - PT/BA
Deputado Odair Cunha - PT/MG
Deputado Pedro Uczai - PT/SC
Deputado Marcon - PT/RS
Deputada Luizianne Lins - PT/CE
Deputado Paulo Guedes - PT/MG
Deputado Vicentinho - PT/SP
Deputado Célio Moura - PT/TO
Deputado Zé Carlos - PT/MA
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC
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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)
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
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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
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
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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)
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
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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
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)
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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 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)
.......................................................................................................................................................
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
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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.
§ 5º As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova
material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior a 24 (vinte e quatro)
meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, não admitida a prova
exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito,
conforme disposto no regulamento. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 871, de
18/1/2019, convertida e com redação dada pela Lei nº 13.846, de 18/6/2019)
§ 6º Na hipótese da alínea c do inciso V do § 2º do art. 77 desta Lei, a par da
exigência do § 5º deste artigo, deverá ser apresentado, ainda, início de prova material que
comprove união estável por pelo menos 2 (dois) anos antes do óbito do segurado. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 13.846, de 18/6/2019)
§ 7º Será excluído definitivamente da condição de dependente quem tiver sido
condenado criminalmente por sentença com trânsito em julgado, como autor, coautor ou
partícipe de homicídio doloso, ou de tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do
segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis. (Parágrafo acrescido pela
Lei nº 13.846, de 18/6/2019)
Seção III
Das Inscrições
Art. 17. O Regulamento disciplinará a forma de inscrição do segurado e dos
dependentes.
§ 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
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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)
§ 7º Não será admitida a inscrição post mortem de segurado contribuinte individual
e de segurado facultativo. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 871, de 18/1/2019,
convertida na Lei nº 13.846, de 18/6/2019)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

DECRETO Nº 10.282, DE 20 DE MARÇO DE 2020
(Republicado na Edição Extra H do DOU de 21/3/2020)
Regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020, para definir os serviços públicos e as
atividades essenciais.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art.
84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020,
DECRETA:
Objeto
Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para
definir os serviços públicos e as atividades essenciais.
Âmbito de aplicação
Art. 2º Este Decreto aplica-se às pessoas jurídicas de direito público interno,
federal, estadual, distrital e municipal, e aos entes privados e às pessoas naturais. Serviços
públicos e atividades essenciais
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000
Estabelece normas de finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão
fiscal e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas
para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da
Constituição.
§ 1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente,
em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas,
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mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a
limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da
seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por
antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.
§ 2º As disposições desta Lei Complementar obrigam a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios.
§ 3º Nas referências:
I - à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, estão compreendidos:
a) o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste abrangidos os Tribunais de Contas,
o Poder Judiciário e o Ministério Público;
b) as respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas
estatais dependentes;
II - a Estados entende-se considerado o Distrito Federal;
III - a Tribunais de Contas estão incluídos: Tribunal de Contas da União, Tribunal
de Contas do Estado e, quando houver, Tribunal de Contas dos Municípios e Tribunal de Contas
do Município.
Art. 2º Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como:
I - ente da Federação: a União, cada Estado, o Distrito Federal e cada Município;
II - empresa controlada: sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto
pertença, direta ou indiretamente, a ente da Federação;
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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