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1 — Consideracées Iniciais 

A Coordenadoria de Controle Interno cumprindo seu papel institucional 
apresenta a atualizacio do Enunciado Orientativo sobre o tema penséo por morte, visando 

orientar os magistrados e/ou beneficidrios quanto a habilitagao da pens&o por morte, trazendo em 
seu contetido os normativos que regem a pensao, calculos e procedimentos a serem adotados 
para a sua concessio, apéds a edigio da Emenda Constitucional n° 103/2019 e a Emenda 
Constitucional Estadual n° 92/2020. 

De igual modo, como a Corte de Contas tem atuag&o, imposta pelo texto 

constitucional, sobre a andlise da legalidade das concessdes de pensao por morte, o presente 
trabalho visa apoiar o Controle Externo no exercicio de sua miss&o institucional. 

O fato juridico gerador da penséo ¢ a morte do servidor publico, sendo 

beneficidrios os integrantes de sua familia, que devem estar previamente definidos em lei. 

A Reforma da Previdéncia introduzida no ordenamento juridico pela Emenda 
Constitucional n° 103/2019 trouxe significativas alteragdes na matéria em questéo, contendo 

vedagGes, regras e condigdes para acumulagéo de beneficios, de modo a diminuir a distancia 

entre o Regime Geral de Previdéncia Social e o Regime Proprio de Previdéncia Social. 

A Emenda Constitucional n° 103/2019 promoveu a desconstitucionalizac&o das 

regras permanentes de concesséo de pensdo aos dependentes dos servidores publicos civis de 

todos os entes da Federacéo, remetendo a sua regulamentac&o para a lei do respectivo ente 
federativo 

E importante ressaltar que as regras para a concessio da pens&o por morte 

obedecerfo ao principio tempus regit actum — segundo o qual, a legislacfo da época do fato 

gerador (morte do segurado) regera todo o processo para concessfo da pens&o. 

No mesmo sentido, a Sumula 340 do STJ estabelece: ”A /ei aplicdvel a 

concessdo de pensdo previdencidria por morte é aquela vigente na data do ébito do segurado”’. 

A Emenda Constitucional n° 92/2020 implantou no 4mbito do Estado Mao 

Grosso novas regras para a concessao dos beneficios previdencidrios dos servidores publicos, 

inclusive, o referido normativo fez referéncia que algumas definigdes ainda sero estabelecidas 
em Lei Complementar Estadual. 

Até que seja sancionada a referida lei complementar que discipline sobre 

as pensdes por morte destinadas aos dependentes dos segurados, a Emenda Constitucional n° 

92/2020 determinou que fosse observada as diretrizes apresentadas na Emenda Constitucional n° 
103/2019. 

O presente Enunciado abordara a legislacio em vigor antes e depois da 
Emenda Constitucional n° 103/2019 e da Emenda Constitucional Estadual n° 92/2020, visando



melhor compreenséo da matéria em destaque, especialmente, para efeito de aplicagfio do 

principio do tempus regit actum na concessao da pens&o por morte. 

2 - Penséo por morte conforme a legislacao vigente antes da promulgacéo da Emenda 
Constitucional n° 92/2020 

Até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n° 92/2020 o regramento 
utilizado para concessio da pens&o por morte foi a Lei n° 4.964 — Codigo de Organizaciio e 

Diviséo Judicidrias do Estado de Mato Grosso, que elencava os dependentes e critérios para 
concessao. 

O rol dos dependentes encontra-se enumerados no artigo 222 do Cédigo de 

Organizacio e Divisao Judicidérias do Estado de Mato Grosso - Lei n° 4.964, consoante o quadro 
abaixo: 

  

“Artigo 222 Consideram-se dependentes, para os efeitos desta lei: 

I — a esposa, 0 marido, a companheira ou companheiro por uniao estavel, 

assim declarado por sentenca ou reconhecida pelo Magistrado falecido, o 

filho ou filha menor de 21 (vinte e um) anos ou invalido, fisico ou mental, ou 

que ainda esteja cursando estabelecimento de ensino superior, até a idade de 

25 (vinte e cinco) anos; 

II - o pai ou mie invalidos”.     
  

A habilitagdo é a condicdo primordial para a concessdo da pensdo por morte e 
para que ocorra, o beneficiario deve instruir o pedido com documento que comprove sua 

condi¢ao de dependente do segurado: 

SS 

A Lei n° 4.964, de 26 de dezembro de 1985 prevé a distribuic&o/divisdo da cota 

parte aos beneficidrios, conforme as regras abaixo discriminadas: 

1) A inexisténcia de filhos, a pensdo sera paga 4 viiva, viivo, companheira ou companheiro 
(artigo 222, § 1°);



2) Se coexistente mais de um beneficidrio, sera ela paga em partes iguais, salvo se o 

Magistrado falecido ja estiver separado e o eventual dependente renunciado ou dispensado 
pensao alimentar (artigo 222, § 1°); 

3) Em havendo filhos, 50% (cinquenta por cento) da pensio sera a esses devida (artigo 222, 

§ 2°); 

4) N&o ocorrendo nenhuma das hipoteses anteriores, a pensdo sera devida ao pai invalido ou 

a mae (artigo 222, § 3°). 

Por conseguinte, cessa o pagamento da pensdo nas situagdes enumeradas: 

1) Ao cénjuge sobrevivente ou companheiro que contrair novas nipcias ou estabelecer 
uniao estavel; 

2) Ao filho ou filha com o implemento da idade; 

3) A filha ou filho que contrair nupcias; 

4) A companheira que se casar. 

Nessa sistematica, o valor da pensdo destinada aos dependentes do Magistrado 

falecido seja na atividade ou inatividade ¢ equivalente ao limite maximo estabelecido para os 

beneficios do Regime Geral da Previdéncia Social, acrescida de setenta por cento da parcela 

excedente a esse limite, consoante o exemplo abaixo: 

>» Teto do INSS/2020: R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um real e seis centavos) — 

Portaria n° 914 da Secretaria Especial de Previdéncia e Trabalho do Ministério da 
Economia. 

C4lculo dos proventos: 

Subsidio/proventos de aposentadoria: R$ 35.462,22 

R$ 35.462,22 — R$ 6.101,06 = R$ 29.361,16 

R$ 29.361,16 X 70%= R$ 20.552,81 

VALOR DA PENSAO: R$ 20.552,81+ R$ 6.101,06 = R$ 26.653,87 

Passa-se ao tOpico seguinte que contempla o normativo vigente a partir de 
21/08/2020, com a edic&o da Emenda Constitucional n° 92/2020. 

3 — Penséo por morte conforme a legislacio vigente apés a promulgacéo da Emenda 

Constitucional n° 92/2020



Consoante j4 comentado, a Emenda Constitucional n° 92/2020 determina que 

até que seja sancionada a Lei Complementar Estadual respectiva que trata da pensao por morte 
no a4mbito estadual, que o tema seja regulamentado na forma prevista no artigo 23 da Emenda 

Constitucional n° 103/2019. 

Esse dispositivo dispée sobre o cdlculo, bem como disciplina que o tempo de 
duracdo da pensdo por morte e das cotas individuais por dependente até a perda dessa qualidade, 

o rol de dependentes e sua qualificac&o e as condigdes necessdrias para enquadramento seréo 

aqueles estabelecidos na Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991. 

O rol de dependentes encontra-se disciplinado no artigo 16 da Lei n° 8.213/91: 

a) o cénjuge, a companheira, 0 companheiro e o filho ndo emancipado, de qualquer 
condigéo, menor de 21 (vinte e um) anos ou invalido ou que tenha deficiéncia intelectual ou 

mental ou deficiéncia grave; 

b) Os pais; 

c) o irmao néo emancipado, de qualquer condic&o, menor de 21 (vinte e€ um) anos ou 
invalido ou que tenha deficiéncia intelectual ou mental ou deficiéncia grave. 

d) C6njuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebia pensdo de 
alimentos (artigo 76, § 2° da Lei n. 8.213/91). 

A Emenda Constitucional n° 103/2019 dispde expressamente no artigo 23 §6° 

que “equiparam-se a filho, para fins de recebimento da pensdo por morte, exclusivamente o 

enteado e o menor tutelado, desde que comprovada dependéncia econdmica”. 

A Lei n° 8.213/91 disciplina que a existéncia de dependente de qualquer uma 

das classes acima elencadas exclui do direito 4s prestagdes aos das classes seguintes. 

As novas diretrizes trazidas pela Emenda Constitucional n° 103/2019 dispde 

que as cotas por dependente cessaraéo com a perda dessa qualidade e nao serdo reversiveis aos 

demais dependentes como previsto no modelo anterior. 

O direito da pensdo cessara nas seguintes situacées: 

1) Pela morte do pensionista (artigo 77, § 2°, I, da Lei n° 8.213/91); 

2) Para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmio, de ambos os sexos, ao completar vinte 

e um anos de idade, salvo se for invalido ou tiver deficiéncia intelectual ou mental ou deficiéncia 
grave (artigo 77, § 2°, II, da Lei n° 8.213/91); 

3) Para o filho ou irmao invalido, pela cessacfo da invalidez (artigo 77, § 2°, III, da Lei n° 

8.213/91); 

4) Para filho ou irmdo que tenha deficiéncia intelectual ou mental ou deficiéncia grave, pelo 
afastamento da deficiéncia (artigo 77, § 2°, IV, da Lei n° 8.213/91); 

5) Para c6njuge ou companheiro (artigo 77, § 2°, V, da Lei n° 8.213/91):



a) se invalido ou com deficiéncia, pela cessagao da invalidez ou pelo afastamento da 

deficiéncia, respeitados os periodos minimos decorrentes da aplicagdéo das alineas “b” e 
66,99, 
Cc; 

b) em 4 (quatro) meses, se o Gbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 

(dezoito) contribuigdes mensais ou se 0 casamento ou a unido estavel tiverem sido iniciados em 

menos de 2 (dois) anos antes do ébito do segurado; 

c) transcorridos os seguintes periodos, estabelecidos de acordo com a idade do 
beneficiario na data de dbito do segurado, se o Gbito ocorrer depois de vertidas 18 (dezoito) 

contribuigdes mensais ¢ pelo menos 2 (dois) anos apés o inicio do casamento ou da uniao 
estavel: 

3 (trés) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade; 

6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade; 

10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade; 

15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade; 

e 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e trés) anos de 
idade; 

© vitalicia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade. 

6) Pela perda do direito, na forma do § 1° do art. 74 da Lei n° 8.213/91. 

A partir de 1° de janeiro de 2021, os direitos ao recebimento de pensdo por 
morte sofreram alteracdes pela Portaria n° 424, de 29 de dezembro de 2020, do Ministério de 

Estado da Economia, que estabeleceu novos prazos de recebimento do beneficio por cénjuges ou 
companheiros. 

Para obitos ocorridos a partir de janeiro de 2021, o tempo de recebimento sera 

de acordo com as seguintes faixas etarias: 

e se tiver menos de 22 anos de idade, a pens&o sera paga por trés anos; 

© se tiver entre 22 e 27 anos de idade, a pensio sera paga por seis anos; 

e se tiver entre 28 e 30 anos de idade, a pensdo sera paga por 10 anos; 

® se tiver entre 31 ¢ 41 anos de idade, a pensao sera paga por 15 anos; 

e se tiver entre 42 e 44 anos de idade, a pens&o sera paga por 20 anos; 

e se tiver 45 anos ou mais, a pensdo entéo sera vitalicia.



Nessa sistematica, a pensfio por morte sera equivalente a uma cota familiar de 

50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo Magistrado ou daquela a que 
teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do dbito, acrescida de 

cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o maximo de 100% (cem por cento). 

Para que o montante da pensdo alcance 100% dos proventos, haverd a 

necessidade de que concorram pelo menos cinco beneficiarios. 

Portanto, o valor corresponde a 50% do valor mais 10% para cada dependente, 
por exemplo, havendo apenas 1 dependente, recebera 60%, sendo 2 dependentes recebera 50% + 
20% = 70% e, se forem 5 dependentes receberé 50% + 50% = 100%. 

A titulo de exemplo, segue a metodologia do calculo da pensdo para os 

servidores que faleceram desfrutando de aposentadoria e aqueles que faleceram na atividade: 

> Magistrado falece na inatividade com 2 dependentes 

Valor da aposentadoria do Magistrado falecido = R$ 30.000,00 
Cota familiar de 50% = R$ 15.000,00 
Cota do dependente A = 10% de R$ 30.000,00 = R$ 3.000,00 reais 

Cota do dependente B = 10% de R$ 30.000,00 = R$ 3.000,00 reais 

Valor da Penso: R$ 15.000,00 + R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 = R$ 21.000,00 

Rateio: 

Pensao do dependente A = R$ 10.500,00 
Pensio do dependente B = R$ 10.500,00 

> Magistrado falece na atividade com 2 dependentes 

O valor inicial equivale a uma cota familiar correspondente a 50% do valor da 

aposentadoria que o Magistrado teria direito se aposentado por incapacidade 

permanente na data do dbito, acrescida de contas de 10 pontos percentuais por 
dependente, até o limite de 100%. 

No caso, refere-se a 60% da média (artigo 26, §§ 1° e 2° e inciso III] da EC n° 
103/2019) com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano que exceder o 

tempo de 20 anos de contribuigao. 
Exemplo: Subsidio do Magistrado (25 anos de contribuigdo) = R$ 30.000,00 

Valor da média aproximadamente = R$ 25.000,00 
Calculo inicial (60% + 5 x 2%) x R$ 25.000,00 = 70% x R$ 25.000,00 = R$ 
17.500,00 
O valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil ¢ quinhentos) reais equivaleria ao da 
aposentadoria por incapacidade permanente na data do obito. 

A seguir, demonstraremos o valor da pensao: 

50% (cota familiar) x R$ 17.500,00 = R$ 8.750,00



Cota do dependente A = R$ 1.750,00 
Cota do dependente B = R$ 1.750,00 

Valor da Pensao: R$ 8.750,00 + R$ 1.750,00 + 1.750,00= R$ 12.250,00 

Rateio 

Pensao do dependente A: R$ 6.125,00 

Pensio do dependente B: R$ 6.125,00 

Em havendo dependente invalido ou com deficiéncia intelectual, mental ou 

grave, o valor da pens&o por morte sera equivalente a 100% (cem por cento) da aposentadoria 
tecebida pelo Magistrado ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade 

permanente na data do dbito, até o limite maximo de beneficios do Regime Geral de Previdéncia 
Social e de uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) acrescida de cotas de 10 (dez) pontos 

percentuais por dependente, até o ma4ximo de 100% (cem por cento), para o valor que supere o 
limite maximo de beneficios do Regime Geral de Previdéncia Social. 

Quando nfo houver mais dependente invalido ou com deficiéncia intelectual, 

mental ou grave, o valor da penso devera ser recalculado. 

A data de inicio do pagamento da pens&o sera contada das datas abaixo 

discriminadas: 

>» do dbito, quando requerida em até 180 (cento e oitenta dias) apds o dbito, para os 

filhos menores de 16 (dezesseis) anos, ou em até 90 (noventa) dias apds o ébito, para 
os demais dependentes; 

> do requerimento do interessado; 
» da decisfo judicial, na hipdtese de morte presumida. 

4 - Habilitacdo dos dependentes 

A Constituigéo Federal (artigo 71, II, CF/88) reserva aos Tribunais de Contas 

a competéncia de apreciar, para fins de registro, as concessdes de aposentadorias, reformas e 
pensdes, ressalvadas as melhorias posteriores que nao alterem o fundamento legal do ato 

concessorio. 

Para que os dependentes se habilitem 4 pensio, ¢ imperioso que eles 
comprovem sua condigao legal para a obtengdo do beneficio. 

O Tribunal de Contas editou a Resoluc&o Normativa n° 03/2015 que aprova a 

5* edicg&o do Manual de Orientacfo para remessa de documentos ao Tribunal de Contas - Manual 

de Triagem, exigindo os seguintes documentos para o registro do beneficio de pensfo, tais como: 

cépia autenticada em cartério da certidfo de dbito; cépia dos documentos pessoais (RG e CPF); 
certidio de casamento com anotac&o do dbito, endereco do beneficidrio ¢ de seu representante 

legal; documento comprobatério da condigo de dependente do segurado; laudo médico oficial 
original assinado por junta médica oficial, quando se tratar de beneficiario invalido; cépia do



termo de tutela, ou de guarda, ou de curatela e a declaragio do beneficidrio de néo-acimulo 

ilegal de pensdes. 

O rol de documentos exigidos € taxativo e¢ os documentos devem ser 
apresentados pelos beneficiarios, conforme exigéncia da Corte de Contas, sob pena de nfo 

recebimento do pedido de pagamento penséo por morte e impedindo o registro do ato 
concess6rio. 

5 — Novas diretrizes para o Acimulo de Beneficio Previdenciario 

A Emenda Constitucional n° 103/2019 proibe a acumulacfo, no mesmo regime 

de previdéncia social, de mais de uma pensdo deixada por c6njuge ou companheiro, salvo as do 
mesmo instituidor quando decorrentes do exercicio de cargos acumulaveis na forma do art. 37 da 

Constituigaéo Federal. 

Essa regra é complementada por outros dispositivos constitucionais os quais 
admitem a acumulagdo, nos seguintes casos: 

I - pensio por morte deixada por cénjuge ou companheiro de um regime de 

previdéncia social com pens&o por morte concedida por outro regime de previdéncia social ou 
com pens6es decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituicéo 

Federal; 

II - pensio por morte deixada por cénjuge ou companheiro de um regime de 

previdéncia social com aposentadoria concedida no 4mbito do Regime Geral de Previdéncia 

Social ou de regime préprio de previdéncia social ou com proventos de inatividade decorrentes 

das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituicao Federal; ou   

III - pensdes decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 ¢ 142 da 

Constituicio Federal com aposentadoria concedida no 4mbito do Regime Geral de Previdéncia 

Social ou de regime proprio de previdéncia social. 

Embora seja admitida a acumulagdo nas hipdteses mencionadas, ha restrigdes 

quanto ao valor a ser pago a partir do deferimento segundo beneficio. 

Nesses moldes, assegura-se a percepcgao do valor integral do beneficio mais 

vantajoso e, apenas, de uma parte de cada um dos demais beneficios, apurada cumulativamente 

de acordo com as seguintes faixas: 

T — 60% (Sessenta por cento) do valor que exceder 1 (um) saldrio-minimo, até o 

limite de 2 (dois) salarios-minimos; 

I — 40% (quarenta por cento) do valor que exceder 2 (dois) salarios-minimos, até o 
limite de 3 (trés) salérios-minimos;



III — 20% (vinte por cento) do valor que exceder 3 (trés) saldrios-minimos, até o 

limite de 4 (quatro) saldrios-minimos; e 

IV — 10% (dez por cento) do valor que exceder 4 (quatro) salarios-minimos. 

E de se ressaltar, que desde o advento da reforma do sistema de previdéncia 

social decorrente da Emenda Constitucional n° 103/2019 as restrigdes relativas ao acimulo de 
beneficios previdencidrios j4 possuiam aplicabilidade imediata para os Regimes Prdprios de 

Previdéncia Social. 

Sobre o tema, colaciona-se trecho da Nota Técnica SEI n 12212/2019/ME, que 

orienta sobre as regras constitucionais da reforma previdenciaria aplicdvel aos Regimes Proprios 

de Previdéncia Social dos Entes Federados Subnacionais, que preceitua a eficacia plena e 
aplicabilidade imediata, sem prejudicar as situagées j4 consolidadas pelo direito adquirido, 

sendo vejamos: 

“(...) Essas restrigdes a acumulacgae de beneficios sao normas de eficdcia plena e 
aplicabilidade imediata a todos os regimes proprios de previdéncia social, sem 

embargo de nao poderem prejudicar o direito adquirido antes de sua entrada em 
vigor, a teor do que dispde o § 4° do art. 24 da EC n° 103, de 2019 (...)” 

O quadro abaixo elenca as situagdes para exame do acimulo de beneficio 
previdenciario, nos termos do artigo 24 da Emenda Constitucional n° 103/2019: 

QUADRO DA ACUMULACAO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO 

  

Situacao Vedacio Permissao 
  

Mais de uma pensio por morte | E vedada a acumulacio de mais 

de uma pensio por morte 
deixada por cdnjuge ou - 

companheiro, no ambito do 
mesmo regime de previdéncia 
social, ressalvadas as pensGes do 

mesmo instituidor decorrentes do 

exercicio de cargos acumulaveis 

na forma do Art. 37 da CF/88   
Pensio de cénjuge (RPPS) + 

  

  

pensao de outro regime (RPPS- - Sim 
RGPS-Militar) 
Aposentadoria (RPPS ou RGPS) - Sim 

+ pensao militar 

Pensio de cénjuge (RPPS — Sim 
RGPS) + Aposentadoria (RPPS — - 

RGPS) ou inatividade militar       EFEITO DA ACUMULACAO Percepgao do valor integral do beneficio mais vantajoso e de uma 
parte de cada um dos demais beneficios, apurada cumulativamente 

pelas faixas do artigo 24 da Emenda Constitucional n° 103/2019.      



A propésito, colhe-se entendimento do Professor Indcio Magalhies Filho a 

respeito da acumulacdo licita de cargos publicos, nas situag¢des enumeradas pela Constituicao 
Federal, verbis: 

“(..) Percebe-se, na nova diccado do texto constitucional, que o constituinte fechou, 

definitivamente, a porta para interpretagdes que permitam a acumulagdo de aposentadorias 

e, consequentemente, de pensdes oriundas de cargos publicos, fora das hipoteses de 

acumulacdao prevista pela propria Constituicgado, qual seja, a de dois cargos de professor, de 
um cargo de professor com outro técnico, e de dois cargos ou empregos privativos de 

profissionais de satide. Citem-se, ainda, por exemplo, a acumulagéo permitida de 

Magistrados e membros do Ministério Publico que exercem também o magistério” (LicGes 
de Direito Previdenciario e Administrativo no Servico Publico, 3° edi¢g&o revista, atualizada e 

ampliada até a EC n° 103/2019, p. 250). 

6 — Consideracées Finais 

O presente Enunciado foi atualizado para demonstrar os procedimentos a serem 

adotados nos pedidos de pagamento de pensfo a partir do advento da Reforma da Previdéncia, 

que ocorreu no ambito federal a partir de 13/11/2019 com a Emenda Constitucional n° 103/2019 

e, no ambito estadual, deu-se em 21/08/2010, com a Emenda Constitucional n° 92/2020. 

Foi pertinente abranger 0 momento anterior da Emenda Constitucional n° 

92/2020 em face da aplicacao do principio do tempus regit actum que norteia a matéria, segundo 

o qual os requisitos para habilitagéo devem ser preenchidos na data do ébito do segurado. 

De igual maneira, o conteido ora abordado destacou os aspectos mais 
significativos das alteragdes introduzidas pela Reforma da Previdéncia, sobretudo porque a partir 

do novo modelo houve expressa determinacao para a utilizagdéo do regramento do Regime Geral 
da Previdéncia Social (RGPS). 

Por oportuno, registra-se que a Emenda Constitucional n° 92/2020 

proporcionou a edi¢ao de lei complementar para editar regras relativas 4s pensdes por morte, o 
que demonstra o dinamismo e desconstitucionalizagio da matéria. 

Diante do papel orientativo/preventivo da Unidade de Controle Interno 
verifica-se que os pagamentos das pensdes tem pontos de controle que sAo aspectos relevantes ou 

etapas de um processo de trabalho sobre os quais, em funcg&o de sua importancia, grau de risco 
ou efeitos posteriores ao erario, deve haver algum procedimento de controle e/ou 
acompanhamento da acfo realizada, sobretudo em face das alteracdes legislativas que implica 

novo formato de trabalho das Unidades Administrativas deste Poder. 

Com esses registros, esta Unidade oferta as areas administrativas ¢ aos 

beneficidrios da pensdo, as orientagdes necessarias para o tramite do procedimento, com vistas a 

atender aos principios constitucionais da eficiéncia e eficdcia constitucionais a que esta adstrita a 
Administragao Publica.



7 - Referéncia Normativa 

e Constituicaéo Federal/1988 

e Emendas Constitucionais n°s 20/1998, 41/2003, 47/2005, 70/2012, 88/2015 e 103/2019 

e Lei Ordindria n° 8.213/1991; 

¢ Lei Ordinaria n° 10.887/2004; 

e Emenda Constitucional Estadual n° 92/2020; 

e Lei n° 4.964/1985 - COJE; 

e Lei Complementar Estadual n° 654/2020; 

* Ofrientagéo Normativa MPS/SPS n° 02/2009 do MPS; 

e Nota Técnica n° 12212/2019-ME. 

Coordenadoria de Controle Interno, 26 de abril de 2.021. 

(Assinado Digitalmente) (Assinado Digitalmente) 

Ceila Monica Silva Ferraz Alencastro de Moura Leonardo César Leventi Travassos 

Auditora de Controle Interno Auditor de Controle Interno 

(Assinado Digitalmente) 

Luciana Cristina Mendes de Sousa Pinto 

Auditora de Controle Interno 

(Assinado Digitalmente) 

Simone Borges da Silva 

Coordenadora de Controle Interno 

APROVO: 

Disponibilizar este Enunciado Orientativo no sitio do Tribunal de Justiga e dar ciéncia a todos os 

Gestores, Areas Administrativas e Gestores das Comarcas do Estado. 

(Assinado Digitalmente) . 

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS 

Presidente do Tribunal de Justiga do Estado de Mato Grosso


