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E a vaca tossiu... 
MEDIDAS PROVISÓRIAS 664 E 665 
 Maquiavel ensinava ao Príncipe: “faça todas as maldades de uma só vez e o bem a 
conta gotas”. Está máxima vem sendo aplicado no Brasil pós eleições em todos os 
Governos Estaduais e Federal. Haja visto que o Governo Richa aumentou vigorosamente 
os impostos e a Presidente Dilma numa desfaçatez sem limites está tomando todas as 
medidas econômicas aumentando impostos, taxas de luz, e promovendo ataques aos 
direitos dos trabalhadores, ações que era imputada aos adversários de campanha. Todos 
lembram que na reta final da eleição, a presidente candidata Dilma Rousseff havia 
afirmando que não mexeria nos direitos dos trabalhadores ‘nem que a vaca tussa’. Há 
velho ditado que diz ‘cada povo um tem o governo que merece’. Infelizmente essa máxima 
está vigorando no Brasil (e faz tempo...).  Embora a maioria da populaçãosabe que não se 
escreve o que um candidato diz, fato concreto é que depois de reeleita, em vez de depurar 
os escândalos de corrupção de seu desgoverno, Dilma preferiu atender aos interesses 
nada republicanos da agiotagem econômica e atacou severamente não só direitos 
históricos dos trabalhadores, mas manteve - como prêmio - os envolvidos nos escândalos 
em seus postos. Isso sem falar que não há povo que consiga sustentar camarilhas em 
ministérios e são 39 ministérios objetos das mais perversas barganhas políticas. A 
sustentabilidade deste início de segundo mandato está seguindo a base do toma-lá-dá-cá 
que mantém essa gente no poder desde 2003. 
 
SOMENTE NA LUTA PODEREMOS MUDAR O RUMO DESTE BARCO A DERIVA 
 O que se apresenta para o conjunto dos servidores federais são desafios imensos, 
mas que podem ser vencidos com estratégia, mobilização e luta sem tréguas pela 
manutenção de nossos direitos e conquista de tão sonhada política salarial, negociação 
coletiva de trabalho, que grande parte dos trabalhadores do setor Estatal e Privado tem 
direito, mas autoritariamente negada aos servidores públicos, isto após dois o Brasil ter 
regulamentado a convenção 151 da OIT. Se este País fosse sério, isto seria um ato 
vergonhoso para os representantes do Partido dos Trabalhadores que poderão completar 
duas décadas no comando da Nação. 

Ao mexer nas regras da Previdência Social, como se elas fossem as culpadas pelos 
problemas administrativos do País, o governo Dilma, retira dos mais pobres, os humildes, 
os que mais necessitam de amparo diante das tragédias que é perder seus chefes de 
família, homens e mulheres que, se morrerem, em vez de assegurar vida digna aos viúvos 
e filhos, deixarão a herança perversa do benefício limitado e incerto. Para fazer caixa e 
pagar a agiotagem dos ricos abutres do sistema financeiro, os banqueiros que vão receber 
1.000.000.000.000(um trilhão) de reais de juros da dívida pública, repetimos e afirmamos 
uma dívida inexistente, basta fazer uma auditoria para comprovar isto. 

Dilma também mexeu em questões que envolvem recursos ínfimos diante da 
roubalheira institucionalizada pela corrupção endêmica perpetrada pela ganância de 
nossas aberrações políticas, também chamada de ‘base aliada’. Num País, onde 
desmontaram todos os setores que fazem fiscalização, portanto as grandes empresas 
mandam e desmandam e fazem o que querem, torna-se uma perversidade penalizar as 
empresas por mais 15 dias de Auxílio-Doença, somente as pequenas empresas é que 
serão afetadas pelas medidas. E ousamos dizer sem medo de errar que estes medidas 
paliativas, não vai aliviar o caixa da Previdência, porque todos os anos, além de não haver 
prestação de contas do montante arrecadado com as contribuições sociais, o governo 
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ainda retira até 35% das verbas da Previdência para fazer caixa para pagamentos dos 
juros da dívida, algo em torno de 60 a 70 bilhões. 

Como se não bastasse as supressão dos direitos previdenciários, em plena 
recessão com crescente desemprego nas montadores e outras empresas, aplicaram um 
golpe fatal nos trabalhadores que é a alteração nas regras da concessão doSeguro 
Desemprego, que desampara quem necessita desse auxílio para sobreviver num mercado 
selvagem, com incertezas nos postos de trabalho diante da crise econômica subestimada 
por Lula e por Dilma, que pensam estar acima das intempéries globais. Quando um barco 
naufraga, os subalternos (povo) sempre são os primeiros sacrificados... 

Cabe a classe trabalhadora, unificar as ações com o conjunto dos trabalhadores do 
serviço Público intensificando as luta para derrotar as políticas de ataques destes 
governantes incompetentes, não vamos abrir mão dos nossos direitos das nossas 
conquistas. Até agora a única promessa do governo, é manter o pagamento da última 
parcela (5%) de um Acordo de Greve que já se deteriorou pela inflação galopante,não 
dando qualquer perspectivas de haver reajuste salariais e ou acordos para correção nas 
tabelas para os próximos anos, e sofrendo com a inflação que corrói os 
saláriosaumentando a defasagem. Que também não está sendo corrigida no imposto de 
renda ultrapassa os 64%, significando quem em vez de nos recompensar pelo trabalhado 
executado, ainda somos “subtraídos” em nosso salário que não é renda, É SALÁRIO!!! 
Enquanto nosso salário diminui aumentam as barganhas financeiras nos ministérios... Que 
governo é esse??? 

Portanto nossa mobilização torna-se indispensável para deflagrar a luta no próximo 
período, precisamos unir forças com demais setores da classe trabalhadora para enfrentar 
tamanhas perversidades perpetradas por um patrão (governo) que solenemente ignora a 
realidade de seus trabalhadores, não atendendo nenhuma das suas justas reivindicações. 
Sem mobilização e luta nada conquistaremos!!! 

 

É importante que nossos filiados tomem conhecimento das Medidas 
Provisórias 664 e 665 e dos ‘estragos’ que elas fazem na vida dos 
brasileiros... 

 
 

MP 664 - Regra sobre pensão também alcança 
servidor público  

A Medida Provisória 664, de 30 de dezembro de 2014, institui novos critérios para a 
concessão de vários benefícios previdenciários, como auxílio-doença, aposentadoria por 
invalidez, auxílio-reclusão e pensão por morte, todos com restrições. 

As novas regras valem integralmente para os segurados do INSS, portanto, os 
trabalhadores contratados pela CLT, mas também valem parcialmente, no que se refere à 
pensão, aos servidores públicos federais. 

A pensão por morte, como benefício de risco, antes não tinha carência nem para o 
INSS nem para o Regime Próprio dos Servidores Públicos. A nova regra passa a exigir 24 
meses de contribuições mensais, ressalvados os casos de morte por acidente do trabalho 
e de doença profissional ou do trabalho. 

Antes da referida MP, o benefício da pensão era vitalício para o setor privado e para 
os servidores públicos. Agora passa a ser proporcional à expectativa de sobrevida dos 
beneficiários. 
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Assim, se o beneficiário tiver expectativa de sobrevida igual ou menor que 35 anos, a 
pensão continua integral. Se tiver expectativa de sobrevida superior a 35 anos, a pensão 
será devida pelos seguintes períodos: 
1) com expectativa de sobrevida entre 35 e 45 anos, terá direito a receber por 15 
anos; 
2) com expectativa de sobrevida entre 40 e 45 anos, receberá por 12 anos; 
3) com expectativa de sobrevida entre 45 e 50 anos, receberá por nove anos; 
4) com expectativa de sobrevida entre 50 e 55 anos, terá direito a receber por seis 
anos; e 
5) com expectativa de sobrevida superior a 55 anos, terá direito a receber por 
apenas três anos. 
 

No caso do servidor, não haverá alteração em relação ao valor da pensão porque o 
tema está definido constitucionalmente, estabelecendo: 
1) benefício integral até o teto do Regime Geral (INSS), atualmente de R$ 4.662,43; e 
2) de 70% da parcela que exceda ao teto do regime geral. Já quanto ao trabalhador 
do setor privado, a pensão será de 50% do benefício de aposentadoria a que teria 
direito, acrescido de 10% por dependente, até o limite de cinco vezes esse 
percentual. 
 

Além disto, não fará jus à pensão por morte o cônjuge, companheiro ou 
companheira cujo casamento ou a união estável tiver ocorrido há menos de dois anos da 
data do óbito do instituidor do benefício, salvo nos casos em que: 
1) o óbito do segurado seja decorrente de acidente posterior ao casamente ou início 
da união estável; e 
2) o beneficiário da pensão for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação 
para o exercício de atividade remunerada, mediante exame médico pericial. 
 

As novas regras relativas à pensão, tanto para os servidores quanto para os 
trabalhadores do setor privado, entram em vigor no primeiro dia do terceiro mês 
subsequente à data de publicação desta medida provisória, no caso, a partir de 31 de 
março de 2015. 

As medidas, como já havia mencionado em artigo anterior, sob o título “Mudanças 
nos abonos e pensões: erro duplo do governo”, não se limitam a corrigir distorções ou 
abusos, como afirma o governo. Elas vão além e restringem direitos, especialmente se 
considerarmos também a questão dos abonos e dos seguro-desemprego e defeso, objeto 
da MP 665. 
(ANTÔNIO AUGUSTO DE QUEIROZ – AGÊNCIA DIAP) 
 

 
MPs 664/14 e 665/14: mudam regras para acesso a 
benefícios trabalhistas e previdenciários  

O Governo publicou em edição extra do "Diário Oficial da União", nesta terça-feira 
(30/12), as medidas provisórias (MPs 664/14 e 665/14) que tornam mais rigoroso o acesso 
da população a uma série de benefícios previdenciários, entre eles o seguro-desemprego 
e a pensão por morte. A MP 664 trata de mudanças nas regras de pensão e auxílio 
doença; a MP 665 trata de mudanças nas regras do seguro-desemprego, abono e período 
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de defeso do pescador. As medidas foram anunciadas na segunda-feira (29) pelo ministro 
Aloízio Mercadante, da Casa Civil, e pelo futuro ministro do Planejamento, Nelson 
Barbosa. Por se tratarem de medidas provisórias, as novas regras tem validade imediata, 
mas ainda precisam ser confirmadas em votação no Congresso no intervalo de até 120 
dias para não deixar de vigorar. No entanto, devido à necessidade de ajustes em sistemas 
de concessão de benefícios, haverá prazos distintos para o início de cada mudança. No 
caso das alterações no seguro-desemprego, por exemplo, as novas regras entram em 
vigor em 60 dias. 
 

Medida Provisória da previdência agride direito à 
estabilidade 

No primeiro dia de 2015, em seu discurso de posse para o segundo mandato, a 
Presidenta (como gosta de ser chamada) da República traçou um perfil do como deve ser 
a continuidade de seu governo. Chamou atenção, conforme amplamente noticiado pela 
mídia, trecho no qual, diante do parlamento, afirmou ser necessário realizar uma reforma 
nas contas do Estado, garantindo, todavia, que não irá suprimir direitos sociais 
conquistados. 

Soou estranho aos ouvidos tal afirmação. É que, há apenas dois dias, no apagar das 
luzes do ano de 2014 (quando os holofotes costumam se ausentar, ao menos 
parcialmente, do cenário político) houvera sido publicadas as Medidas Provisórias 664 e 
665, de autoria daquela que discursava, as quais modificaram regras para a percepção de 
benefícios previdenciários (especialmente a pensão por morte) e trabalhistas (como o 
seguro-desemprego). 

Especificamente quanto a MP 664, verifica-se que, por meio dela, acabou-se por 
realizar uma minirreforma previdenciária. Além dos ares de estranheza que permeiam a 
medida, essa é inconstitucional, considerando que qualquer medida provisória deve 
observar dois requisitos: relevância e urgência (Art. 62 da Constituição Federal de 1988 - 
CF/88). No caso, à evidência, ausente o último. 

Demais disso, é vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo 
da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1º 
de janeiro de 1995 e 11 de setembro de 2001 (Art. 246 da CF/88), caso do artigo 201 da 
Carta Magna, modificado pela da EC 20 de 1998 - Reforma da Previdência. 

Há que notar, ainda, que medidas as quais reduzam benefícios previdenciários, a 
exemplo da MP 664/2014, devem ser acompanhadas de contrapartida — no caso, 
minoração das contribuições (por interpretação do artigo 195, parágrafo 5º da Constituição 
Federal) — o que não se verificou no evento sob análise. 

Ao invés da edição de uma Medida Provisória, deveria ter ocorrido uma ampla 
discussão no Congresso Nacional com o fito de debater eventuais mudanças por meio da 
edição de lei. A presidenta usurpou a competência do Poder Legislativo, alvoroçando-se 
com instrumento inadequado sobre matéria da qual não poderia tratar. 

Além do aspecto formal, deve-se observar, ainda, que o objeto das MP´s é composto 
por direitos de natureza fundamental. Destarte, resta violado o Princípio da Proibição de 
Retrocesso Social (mencionado, pelo Supremo Tribunal Federal, dentre outros, no ARE 
727864 AgR / PR, no qual se decidiu pela responsabilidade do Estado no custeio de 
serviços hospitalares prestados por instituições privadas em benefício de pacientes do 
SUS atendidos pelo SAMU nos casos de urgência e inexistência de leitos na rede pública), 
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tendo em vista que se retrocedeu na garantia de direitos fundamentais conquistados e 
garantidos pela própria Constituição Federal. 

De mais a mais, não obstante saibamos que o Supremo Tribunal Federal já decidiu, 
reiteradas vezes, não haver direito adquirido a regime jurídico (ARE 841830 AgR / RS e 
ARE 833399 AgR / PE) há, indiscutivelmente, violação à segurança jurídica. 

Para além do Regime Próprio de Previdência Social, restou alterada, também, a lei 
8.112/90, que trata das regras concernentes aos servidores públicos civis da União, das 
autarquias e das fundações públicas federais. 

As pessoas que optam pela carreira pública no Brasil o fazem como um projeto de 
vida (o direito ao projeto de vida é citado no REsp 1183378 / RS e reconhecido pela Corte 
Interamericana de Direitos Humanos no caso LoayzaTamayo vs. Peru). Portanto, é 
totalmente ingênua a afirmação daqueles que sustentam que caso o servidor esteja 
insatisfeito deve procurar outro cargo (não atingido pelas medidas) ou, até mesmo, migrar 
para a iniciativa privada, como se o acesso por meio de concurso público fosse algo 
simples e não dificultoso e a mudança de um projeto de toda uma vida pudesse se 
(re)fazer de forma repentina. 

Um dos principais motivos que levam à opção pela carreira pública é a estabilidade. 
Sem ela milhares de (bons e capacitados) servidores e agentes públicos estariam 
auferindo salários infinitamente maiores junto à iniciativa privada. As medidas que atingem 
direitos sociais agridem, em última análise, o direito (constitucional) à estabilidade. 

Se limitado pelos recursos o governante tem a difícil missão de realizar “escolhas 
trágicas” (STF. ARE 639337 AgR / SP), as medidas provisórias já cidades representam 
uma tragédia cruenta. Escolheu-se, como sói ser, o caminho mais fácil: esfaqueou-se a 
parte mais fraca. É que, não obstante muitos não saibam, as castas sociais mais 
privilegiadas de nossa sociedade (sim, temos castas no Brasil!) não são afetadas pelas 
medidas, a exemplo dos militares, magistrados e membros do Ministério Público - esses 
dois últimos agraciados, no final de 2014, com aumentos salariais, juntamente com os 
próprios Deputados e Senadores, os quais, alegando falta de orçamento, negaram a 
mesma benesse a carreiras outras, como a Defensoria Pública da União e Advocacia 
Geral da União. Aqueles (privilegiados) continuam a dormir tranquilos na certeza de que, 
se um dia, repentinamente, faltarem, seus dependentes gozarão de uma boa pensão 
integral e vitalícia. 

Enquanto as medidas passam a vigorar sob o fundamento da necessidade de 
readequação dos gastos públicos, a Presidência da República vai gastar trezentos e vinte 
quatro mil reais com flores nobres, tropicais e de campo, conforme noticiou a Folha de São 
Paulo no primeiro dia do ano. Quiçá alguma dessas será enviada para as viúvas que 
ficarão sem pensão por não terem firmado matrimônio dois anos antes da morte de seus 
esposos (segundo as regras da MP 664 não há direito à pensão nesses casos, salvo 
situações excepcionais que lista). 

Restam-nos duas esperanças. Torçamos, assim, para que, ao final, as noveis e 
malsinadas normas ou não sejam convertidas em lei pelo Poder Legislativo (muitas vezes 
corrompido); ou sejam afastadas pelo Judiciário (muitas vezes míope) por vício de 
inconstitucionalidade. Devemos ficar alertas, mas sem muita vibração, pois não podemos 
correr o risco de falecermos de uma parada cardíaca deixando nossos dependentes a 
mercê do instável sistema de direitos fundamentais de nosso país. 
(EDILSON SANTANA GONÇALVES FILHO) http://www.conjur.com.br/2015-jan-11/edilson-

goncalves-mp-previdencia-agride-direito-estabilidade 
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MP também altera prazos para o Auxílio Doença 
Sara Tavares Quental, advogada especialista em Direito Previdenciário do Crivelli Advogados 

Associados, explica o que muda a partir deste ano na concessão e recebimento de benefícios pelo 

segurado: “O auxílio-doença foi alterado pela Medida Provisória número 664. Antes, quando um 

funcionário tinha alguma doença incapacitante e pedia afastamento da empresa, a empresa realizava 

o pagamento durante os primeiros 15 dias e, a partir do 16º dia, os vencimentos eram custeados pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), explica a advogada.O empregador passa a ser 

responsável pelo pagamento dos primeiros 30 dias, sendo a Previdência Social encarregada pelo 

segurado a partir do 31º dia. "Agora, o segurado tem 45 dias para dar entrada. Se ele dá entrada 

nesse prazo, o benefício passa a ser contado a partir dos 31º dia, tem data de início, para fins de 

pagamento. Se ele der entrada a partir do 46º dia, esse benefício, terá validade a partir do 

requerimento no INSS, o que o leva a ficar sem receber do 31º até o 46º dia, quando o INSS assume 

o pagamento." (IG) 

 

MP 664 e 665: veja algumas mudanças  
No dia 30 de dezembro a Presidente da República editou as Medidas Provisórias nº 664 e 665, que, 

entre outros assuntos, determinam novas regras para acesso a benefícios previdenciários como, por 

exemplo, Abono Salarial, Seguro Desemprego e Auxílio Doença. Confira abaixo alguns pontos e a 

íntegra das duas MPs: 

ABONO SALARIAL 

Antes  

Quem trabalhava um mês durante o ano e recebia até dois salários mínimos tinha direito a um salário 

mínimo como abono; 

Agora 

Carência de seis meses de trabalho ininterruptos e o pagamento passa a ser proporcional ao tempo 

trabalhado; 

SEGURO DESEMPREGO 

Antes  

Carência de seis meses de trabalho; 

Agora 

Carência de 18 meses na primeira solicitação; 12 meses na segunda e seis meses a partir da terceira; 

AUXÍLIO DOENÇA 

Antes  

O benefício era de 91% do salário do segurado, limitado ao teto do INSS. Além disso, as empresas 

arcavam com o custo de 15 dias de salário antes do INSS; 

Agora 

O teto é a média das últimas 12 contribuições e as empresas arcam com o custo de 30 dias de salário 

antes do INSS. 

 

Confiram a ÍNTEGRA das Medidas Provisórias 664 e 665: 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/159465111/medida-provisoria-664-14
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/159465110/medida-provisoria-665-14
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 Presidência da República 
Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 664, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014. 

Exposição de motivos 

Vigência 

Altera as Leis n
o
 8.213, de 24 de julho de 1991, nº 

10.876, de 2 junho de 2004, nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, e a Lei nº 10.666, de 8 de maio 
de 2003. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, 
adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: 

Art. 1º A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 25. ........................................................................ 

............................................................................................. 

IV - pensão por morte: vinte e quatro contribuições mensais, salvo nos casos em que o segurado esteja em 
gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez. 

...................................................................................” (NR) 

“Art. 26.  ...................................................................... 

I - salário-família e auxílio-acidente; 

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 Regime Geral de 
Previdência Social, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos 
Ministérios da Saúde e da Previdência Social, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, 
deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; 

............................................................................................. 

VII - pensão por morte nos casos de acidente do trabalho e doença profissional ou do trabalho.” (NR) 

“Art. 29.  ........................................................................ 

............................................................................................. 

§ 10.  O auxílio-doença não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos doze salários-de-
contribuição, inclusive no caso de remuneração variável, ou, se não alcançado o número de doze, a média 
aritmética simples dos salários-de-contribuição existentes.” (NR) 

“Art. 43.  ........................................................................ 

§ 1º  ............................................................................... 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%20664-2014?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Exm/ExmMP%20664-14.doc
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Mpv/mpv664.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8213cons.htm
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a) ao segurado empregado, a partir do trigésimo primeiro dia do afastamento da atividade ou a partir da data 
de entrada do requerimento, se entre o afastamento e a data de entrada do requerimento decorrerem mais 
de quarenta e cinco dias; 

............................................................................................. 

§ 2º Durante os primeiros trinta dias de afastamento da atividade por motivo de invalidez, caberá à empresa 
pagar ao segurado empregado o seu salário integral.” (NR) 

“Art. 60.  O auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para seu trabalho ou sua atividade 
habitual, desde que cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei: 

I - ao segurado empregado, a partir do trigésimo primeiro dia do afastamento da atividade ou a partir da data 
de entrada do requerimento, se entre o afastamento e a data de entrada do requerimento decorrerem mais 
de quarenta e cinco dias; e 

II - aos demais segurados, a partir do início da incapacidade ou da data de entrada do requerimento, se entre 
essas datas decorrerem mais de trinta dias. 

............................................................................................. 

§ 3º Durante os primeiros trinta dias consecutivos ao do afastamento da atividade por motivo de doença ou 
de acidente de trabalho ou de qualquer natureza, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o seu 
salário integral. 

§ 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 § 3º e somente deverá encaminhar o segurado à 
perícia médica da Previdência Social quando a incapacidade ultrapassar trinta dias. 

§ 5ºO INSS a seu critério e sob sua supervisão, poderá, na forma do regulamento, realizar perícias médicas: 

I - por convênio ou acordo de cooperação técnica com empresas; e 

II - por termo de cooperação técnica firmado com órgãos e entidades públicos, especialmente onde não 
houver serviço de perícia médica do INSS. 

§ 6º 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.” (NR) 

“Art. 74.  ....................................................................... 

............................................................................................. 

§ 1ºNão terá direito à pensão por morte o condenado pela prática de crime doloso de que tenha resultado a 
morte do segurado. 

§ 2º O cônjuge, companheiro ou companheira não terá direito ao benefício da pensão por morte se o 
casamento ou o início da união estável tiver ocorrido há menos de dois anos da data do óbito do instituidor 
do benefício, salvo nos casos em que:      (Vigência) 

I - o óbito do segurado seja decorrente de acidente posterior ao casamento ou ao início da união estável; ou 
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II - o cônjuge, o companheiro ou a companheira for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o 
exercício de atividade remunerada que lhe garanta subsistência, mediante exame médico-pericial a cargo do 
INSS, por doença ou acidente ocorrido após o casamento ou início da união estável e anterior ao óbito.” (NR) 

“Art. 75.  O valor mensal da pensão por morte corresponde a cinquenta 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, acrescido de tantas cotas individuais de dez por cento do valor da mesma aposentadoria, 
quantos forem os dependentes do segurado, até o máximo de cinco, observado o disposto no art. 33. 

§ 1º A cota individual cessa com a perda da qualidade de dependente, na forma estabelecida em 
regulamento, observado o disposto no art. 77. 

§ 2º O valor mensal da pensão por morte será acrescido de parcela equivalente a uma única cota individual 
de que trata o caput, rateado entre os dependentes, no caso de haver filho do segurado ou pessoa a ele 
equiparada, que seja órfão de pai e mãe na data da concessão da pensão ou durante o período de 
manutenção desta, observado: 

I - o limite máximo de 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que teria direito 
se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento; e 

II - o disposto no inciso II do § 2º do art. 77. 

§ 3º O disposto no § 2º  não será aplicado quando for devida mais de uma pensão aos dependentes do 
segurado” (NR) 

“Art. 77.  ........................................................................ 

§ 1º  Reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar, mas sem o acréscimo da 
correspondente cota individual de dez por cento. 

§ 2º  ............................................................................... 

.............................................................................................. 

III - para o pensionista inválido pela cessação da invalidez e para o pensionista com deficiência mental, pelo 
levantamento da interdição; e 

IV - pelo decurso do prazo de recebimento de pensão pelo cônjuge, companheiro ou companheira, nos 
termos do § 5º. 

............................................................................................. 

§ 5
o
 O tempo de duração da pensão por morte devida ao cônjuge, companheiro ou companheira, inclusive na 

hipótese de que trata o § 2º do art. 76, será calculado de acordo com sua expectativa de sobrevida no 
momento do óbito do instituidor segurado, conforme tabela abaixo: 

Expectativa de sobrevida à idade x 

do cônjuge, companheiro ou 

companheira, em anos (E(x)) 

Duração do benefício de 

pensão por morte (em 

anos) 

55 < E(x) 3 

50 < E(x) ≤ 55 6 

45 < E(x) ≤ 50 9 

40 < E(x) ≤ 45 12 
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35 < E(x) ≤ 40 15 

E(x) ≤ 35 vitalícia 

 § 6
o
 Para efeito do disposto no § 5

o
, a expectativa de sobrevida será obtida a partir da Tábua Completa de 

Mortalidade - ambos os sexos - construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE, vigente no momento do óbito do segurado instituidor. 

 § 7
o
 O cônjuge, o companheiro ou a companheira considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o 

exercício de atividade remunerada que lhe garanta subsistência, mediante exame médico-pericial a cargo do 
INSS, por acidente ou doença ocorrido entre o casamento ou início da união estável e a cessação do 
pagamento do benefício, terá direito à pensão por morte vitalícia, observado o disposto no art. 101.” (NR) 

Art. 2
o
 A Lei nº 10.876, de 2 junho de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“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 - 
MPS, o exercício das atividades médico-periciais inerentes ao Regime Geral da Previdência Social de que 
tratam as Leis nº

s
 8.212, de 24 de julho de 1991, e 8.213, de 24 de julho de 1991, à Lei nº 8.742, de 7 de 

dezembro de 1993 - Lei Orgânica da Assistência Social, e à aplicação da Lei nº  8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, e, em especial: 

.............................................................................................. 

III -  caracterização da invalidez para benefícios previdenciários e assistenciais;  

IV - execução das demais atividades definidas em regulamento; e 

V - supervisão da perícia médica de que trata o § 5º do art. 60 da Lei nº 8.213, de 1991, na forma 
estabelecida pelo Ministério da Previdência Social.” (NR) 

Art. 3º A Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, passa a vigorar com as seguintes alterações:  

“Art. 215.  Por morte do servidor, os dependentes, nas hipóteses legais, fazem jus à pensão a partir da data 
do óbito, observado o limite estabelecido no inciso XI do caput art. 37 da Constituição e no art. 2º da Lei nº 
10.887, de 18 de junho de 2004. 

Parágrafo único. A concessão do benefício de que trata o caput estará sujeita à carência de vinte e quatro 
contribuições mensais, ressalvada a morte por acidente do trabalho, doença profissional ou do trabalho.” 
(NR) 

“Art. 217.  ...................................................................... 

I -  o cônjuge; 

II - o cônjuge divorciado, separado judicialmente ou de fato, com percepção de pensão alimentícia 
estabelecida judicialmente; 

III - o companheiro ou companheira que comprove união estável como entidade familiar; 

IV - os filhos até vinte e um anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; 

V - a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do servidor; e 
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VI - o irmão, até vinte e um anos de idade, ou o inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o 
torne absoluta ou relativamente incapaz, enquanto durar a invalidez ou a deficiência que estabeleça a 
dependência econômica do servidor; 

§ 1
o
 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. 

§ 2º A concessão de pensão aos beneficiários de que trata o inciso V do caput exclui os beneficiários 
referidos no inciso VI. 

§ 3
o
 Nas hipóteses dos incisos I a III do caput: 

I -o tempo de duração da pensão por morte será calculado de acordo com a expectativa de sobrevida do 
beneficiário na data do óbito do servidor ou aposentado, conforme tabela abaixo: 

Expectativa de sobrevida à idade x 

do cônjuge, companheiro ou 

companheira, em anos (E(x)) 

Duração do benefício de 

pensão por morte (em 

anos) 

55 < E(x) 3 

50 < E(x) ≤ 55 6 

45 < E(x) ≤ 50 9 

40 < E(x) ≤ 45 12 

35 < E(x) ≤ 40 15 

E(x) ≤ 35 vitalícia 

II - ocônjuge, companheiro ou companheira não terá direito ao benefício da pensão por morte se o 
casamento ou o início da união estável tiver ocorrido há menos de dois anos da data do óbito do instituidor 
do benefício, salvo nos casos em que: 

a) o óbito do segurado seja decorrente de acidente posterior ao casamento ou início da união estável; ou 

b) o cônjuge, o companheiro ou a companheira for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o 
exercício de atividade remunerada que lhe garanta subsistência, mediante exame médico-pericial, por 
doença ou acidente ocorrido após o casamento ou início da união estável e anterior ao óbito, observado o 
disposto no parágrafo único do art. 222. 

III -  o cônjuge, o companheiro ou a companheira quando considerado incapaz e insuscetível de reabilitação 
para o exercício de atividade remunerada que lhe garanta subsistência, mediante exame médico-pericial, por 
doença ou acidente ocorrido entre o casamento ou início da união estável e a cessação do pagamento do 
benefício, terá direito à pensão por morte vitalícia, observado o disposto no parágrafo único do art. 222. (NR) 

§ 4
o
 Para efeito do disposto no inciso I do § 3º, a expectativa de sobrevida será obtida a partir da Tábua 

Completa de Mortalidade – ambos os sexos - construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE, vigente no momento do óbito do servidor ou aposentado. 

§ 5º O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que 
comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no Regulamento.” (NR) 

“Art. 218.  Ocorrendo habilitação de vários titulares à pensão o seu valor será distribuído em partes iguais 
entre os beneficiários habilitados.” (NR)  

“Art. 222.  Acarreta perda da qualidade de beneficiário: 
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............................................................................................. 

IV - o atingimento da idade de vinte e um anos pelo filho ou irmão, observado o disposto no § 5º do art. 217; 

VI - a renúncia expressa; e 

............................................................................................. 

VII - o decurso do prazo de recebimento de pensão dos beneficiários de que tratam os incisos I a III do caput 
do art. 217. 

Parágrafo único. A critério da Administração, o beneficiário de pensão motivada por invalidez poderá ser 
convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram a concessão do benefício.” 
(NR) 

“Art. 223.  Por morte ou perda da qualidade de beneficiário, a respectiva cota reverterá para os 
cobeneficiários.” (NR) 

“Art. 225. Ressalvado o direito de opção, é vedada a percepção cumulativa de pensão deixada por mais de 
um cônjuge, companheiro ou companheira, e de mais de duas pensões.”(NR) 

Art. 4º A Lei nº 10.666, de 8 de maio de 2003, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 12.  Para fins de compensação financeira entre o regime geral de previdência social e os regimes 
próprios de previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, os regimes 
instituidores apresentarão aos regimes de origem os dados relativos aos benefícios em manutenção em 5 de 
maio de 1999 concedidos a partir de 5 de outubro de 1988.” (NR) 

Art. 5º Esta Medida Provisória entra em vigor: 

I -  na data de sua publicação para os seguintes dispositivos: 

a) §§ 5º e 6º do art. 60 e § 1º do art. 74 da Lei nº 8.213, de 1991; e 

b) arts.2º, 4º e alíneas “a” e “d” do inciso II do art. 6º desta Medida Provisória;  

II - quinze dias a partir da sua publicação para o § 2º do art. 74 da Lei nº 8.213, de 1991; e 

III - no primeiro dia do terceiro mês subseqüente à data de publicação desta Medida Provisória quanto 
aos demais dispositivos.  

Art. 6º Ficam revogados: 

I - O art. 216 e os §§ 1º a 3º do art. 218 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; e  

II - os seguintes dispositivos da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991:  

a)  o § 2º do art. 17; 

b) o art. 59;  

c) o § 1º do art. 60; e 

d) o art. 151. 
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 Presidência da República 
Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 665, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014. 

Exposição de motivos 

Vigência 

Altera a Lei n
o
 7.998, de 11 de janeiro 

de 1990, que regula o Programa do 
Seguro-Desemprego, o Abono Salarial 
e institui o Fundo de Amparo ao 
Trabalhador - FAT, altera a Lei n

o
 

10.779, de 25 de novembro de 2003, 
que dispõe sobre o seguro desemprego 
para o pescador artesanal, e dá outras 
providências. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da 

Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: 

Art. 1º  A Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 3
o
  .......................................................................... 

I - ter recebido salários de pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada, relativos: 

a) a pelo menos dezoito meses nos últimos vinte e quatro meses imediatamente anteriores à data da 
dispensa, quando da primeira solicitação; 

b) a pelo menos doze meses nos últimos dezesseis meses imediatamente anteriores à data da dispensa, 
quando da segunda solicitação; e 

c) a cada um dos seis meses imediatamente anteriores à data da dispensa quando das demais solicitações; 

....................................................................................”(NR) 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Ret/Mpv664-2014-Rep.doc
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Ret/Mpv664-2014-Rep.doc
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Ret/Mpv664-2014-Ret.doc
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%20665-2014?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Exm/ExmMP%20665-14.doc
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Mpv/mpv665.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L7998.htm#art3i


 

    

SDS - Ed. Venâncio V - Loja 28 - Térreo - CEP: 70393-900 - Brasília-DF - Telefone: 61 - 3226.7214 

Fax: 61 - 3226.7285 e 3321.1160 - E-mail: fenasps@fenasps.org.br 

“Art. 4
o
 O benefício do seguro-desemprego será concedido ao trabalhador desempregado por um 

período máximo variável de três a cinco meses, de forma contínua ou alternada, a cada período 

aquisitivo, cuja duração, a partir da terceira solicitação, será definida pelo Codefat. 

§ 1
o
  O benefício do seguro-desemprego poderá ser retomado a cada novo período aquisitivo, 

satisfeitas as condições arroladas nos incisos I, III, IV e V do caput do art. 3
o
. 

§ 2
o
  A determinação do período máximo mencionado no caput observará a seguinte relação entre o 

número de parcelas mensais do benefício do seguro-desemprego e o tempo de serviço do trabalhador 

nos trinta e seis meses que antecederem a data de dispensa que originou o requerimento do seguro-

desemprego, vedado o cômputo de vínculos empregatícios utilizados em períodos aquisitivos 

anteriores: 

I - para a primeira solicitação:  

a) quatro parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com pessoa jurídica ou pessoa 

física a ela equiparada, de no mínimo dezoito e no máximo vinte e três meses, no período de 

referência; ou 

b) cinco parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com pessoa jurídica ou pessoa 

física a ela equiparada, de no mínimo vinte e quatro meses, no período de referência; 

II - para a segunda solicitação:  

a) quatro parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com pessoa jurídica ou pessoa 

física a ela equiparada, de no mínimo doze meses e no máximo vinte e três meses, no período de 

referência; ou 

b) cinco parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com pessoa jurídica ou pessoa 

física a ela equiparada, de no mínimo vinte e quatro meses, no período de referência; e 

III - a partir da terceira solicitação:  

a) três parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com pessoa jurídica ou pessoa 

física a ela equiparada, de no mínimo seis meses e no máximo onze meses, no período de referência; 

b) quatro parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com pessoa jurídica ou pessoa 

física a ela equiparada, de no mínimo doze meses e no máximo vinte e três meses, no período de 

referência; ou 

c) cinco parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com pessoa jurídica ou pessoa 

física a ela equiparada, de no mínimo vinte e quatro meses, no período de referência. 

§ 3
o
  A fração igual ou superior a quinze dias de trabalho será havida como mês integral para os 

efeitos do § 2
o
. 

§ 4
o
  O período máximo de que trata o caput poderá ser excepcionalmente prolongado por até dois 

meses, para grupos específicos de segurados, a critério do Codefat, desde que o gasto adicional 
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representado por este prolongamento não ultrapasse, em cada semestre, dez por cento do montante 

da Reserva Mínima de Liquidez de que trata o § 2
o
 do art. 9

o
 da Lei n

o
 8.019, de 11 de abril de 1990. 

§ 5
o
  Na hipótese de prolongamento do período máximo de percepção do benefício do seguro-

desemprego, o Codefat observará, entre outras variáveis, a evolução geográfica e setorial das taxas 

de desemprego no País e o tempo médio de desemprego de grupos específicos de trabalhadores.” 

(NR) 

“Art. 9
o
  É assegurado o recebimento de abono salarial anual, no valor máximo de um salário 

mínimo vigente na data do respectivo pagamento, aos empregados que: 

I - tenham percebido, de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social - PIS 

ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, até dois salários 

mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado e que tenham exercido atividade 

remunerada ininterrupta por pelo menos cento e oitenta dias no ano-base; e 

............................................................................................. 

§ 1
o
 No caso de beneficiários integrantes do Fundo de Participação PIS-Pasep, serão computados no 

valor do abono salarial os rendimentos proporcionados pelas respectivas contas individuais. 

§ 2
o
  O valor do abono salarial anual de que trata o caput será calculado proporcionalmente ao 

número de meses trabalhados ao longo do ano-base.” (NR)  

“Art. 9°-A.  O abono será pago pelo Banco do Brasil S.A. e pela Caixa Econômica Federal 

mediante: 

I - depósito em nome do trabalhador; 

II - saque em espécie; ou 

III - folha de salários. 

§ 1º  Ao Banco do Brasil S.A. caberá o pagamento aos servidores e empregados dos contribuintes 

mencionados no art. 14 do Decreto-Lei nº 2.052, de 3 de agosto de 1983, e à Caixa Econômica 

Federal, aos empregados dos contribuintes a que se refere o art. 15 do mesmo Decreto-Lei. 

§ 2º  As instituições financeiras pagadoras manterão em seu poder, à disposição das autoridades 

fazendárias, por processo que possibilite a sua imediata recuperação, os comprovantes de 

pagamentos efetuados.” (NR) 

Art. 2
o
  A Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003, passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 

“Art. 1
o
  O pescador profissional que exerça sua atividade exclusiva e ininterruptamente, de forma 

artesanal, individualmente ou em regime de economia familiar, fará jus ao benefício de seguro-

desemprego, no valor de um salário-mínimo mensal, durante o período de defeso de atividade 

pesqueira para a preservação da espécie. 
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............................................................................................. 

§ 3
o
  Considera-se ininterrupta a atividade exercida durante o período compreendido entre o defeso 

anterior e o em curso, ou nos doze meses imediatamente anteriores ao do defeso em curso, o que for 

menor. 

§ 4
o
  O pescador profissional artesanal não fará jus a mais de um benefício de seguro-desemprego no 

mesmo ano decorrente de defesos relativos a espécies distintas. 

§ 5
o
  A concessão do benefício não será extensível às atividades de apoio à pesca e nem aos 

familiares do pescador profissional que não satisfaçam os requisitos e as condições estabelecidos 

nesta Lei. 

§ 6
o
  O benefício do seguro-desemprego é pessoal e intransferível. 

§ 7
o
  O período de recebimento do benefício não poderá exceder o limite máximo variável de que 

trata o caput do art. 4º  da Lei nº  7.998, de 11 de janeiro de 1990, ressalvado o disposto no § 4º do 

referido artigo.” (NR) 

“Art. 2
o
 Cabe ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS receber e processar os requerimentos e 

habilitar os beneficiários nos termos do regulamento. 

§ 1º  Para fazer jus ao benefício, o pescador não poderá estar em gozo de nenhum benefício 

decorrente de programa de transferência de renda com condicionalidades ou de benefício 

previdenciário ou assistencial de natureza continuada, exceto pensão por morte e auxílio-acidente. 

§ 2º  Para se habilitar ao benefício, o pescador deverá apresentar ao INSS os seguintes documentos: 

I - registro como Pescador Profissional, categoria artesanal, devidamente atualizado no Registro 

Geral da Atividade Pesqueira - RGP, emitido pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, com 

antecedência mínima de três anos, contados da data do requerimento do benefício; 

II - cópia do documento fiscal de venda do pescado a empresa adquirente, consumidora ou 

consignatária da produção, em que conste, além do registro da operação realizada, o valor da 

respectiva contribuição previdenciária, de que trata o § 7º do art. 30 da Lei nº 8.212, de 24 de julho 

de 1991, ou comprovante do recolhimento da contribuição previdenciária, caso tenha comercializado 

sua produção a pessoa física; e 

III - outros estabelecidos em ato do Ministério Previdência Social que comprovem:  

a) o exercício da profissão, na forma do art. 1º desta Lei; 

b) que se dedicou à pesca, em caráter ininterrupto, durante o período definido no § 3º do art. 1º desta 

Lei; e 

c) que não dispõe de outra fonte de renda diversa da decorrente da atividade pesqueira. 

§ 3º  O INSS, no ato da habilitação ao benefício, deverá verificar a condição de segurado pescador 

artesanal e o pagamento da contribuição previdenciária, nos termos da Lei nº 8.212, de 1991, nos 
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últimos doze meses imediatamente anteriores ao requerimento do benefício ou desde o último 

período de defeso até o requerimento do benefício, o que for menor, observado, quando for o caso, o 

disposto no inciso II do § 2º.  

§ 4º O Ministério Previdência Social poderá, quando julgar necessário, exigir outros documentos 

para a habilitação do benefício.” (NR) 

Art. 3º  Esta Medida Provisória entra em vigor: 

I - sessenta dias após sua publicação quanto às alterações dos art. 3º e art. 4º da Lei nº 7.998, 

de 11 de janeiro de 1990, estabelecidas no art. 1º e ao inciso III do caput do art. 4º; 

II - no primeiro dia do quarto mês subsequente à data de sua publicação quanto ao art. 2º e ao 

inciso IV do caput do art. 4º;  

III -  na data de sua publicação, para os demais dispositivos. 

Art. 4
o
  Ficam revogados: 

I - a Lei n
o
 7.859, de 25 de outubro de 1989; 

II - o art. 2º-B, o inciso II do caput do art. 3º e o parágrafo único do art. 9º da Lei n
o
 7.998, de 

11 de janeiro de 1990;  

III - a Lei n
o
 8.900, de 30 de junho de 1994; e 

IV - o parágrafo único do art. 2º da Lei n
o
 10.779, de 25 de novembro de 2003. 

Brasília, 30 de dezembro de 2014; 193º da Independência e 126º da República. 

DILMA ROUSSEFF 

Guido Mantega 

Manoel Dias 

Garibaldi Alves Filho 
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