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1 — Considerações Iniciais 

A Coordenadoria de Controle Interno cumprindo seu papel institucional 

apresenta a atualização do Enunciado Orientativo sobre o tema pensão por morte, visando 
orientar os servidores e/ou beneficiários quanto à habilitação da pensão por morte, trazendo em 

seu conteúdo os normativos que regem a pensão, cálculos e procedimentos a serem adotados 
para a sua concessão, após a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019 e a Emenda 

Constitucional Estadual nº 92/2020. 

De igual modo, como a Corte de Contas tem atuação, imposta pelo texto 
constitucional, sobre a análise da legalidade das concessões de pensão por morte, o presente 

trabalho visa apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional. 

O fato jurídico gerador da pensão é a morte do servidor público, sendo 
beneficiários os integrantes de sua família, que devem estar previamente definidos em lei. 

A Reforma da Previdência introduzida no ordenamento jurídico pela Emenda 

Constitucional nº 103/2019 trouxe significativas alterações na matéria em questão, contendo os 
critérios para o direito, vedações, regras e condições para acumulação de benefícios, de modo a 

obter a parametrização entre o Regime Geral de Previdência Social e o Regime Próprio de 
Previdência Social. 

A Emenda Constitucional nº 103/2019 promoveu a desconstitucionalização das 

regras permanentes de concessão de pensão aos dependentes dos servidores públicos civis de 
todos os entes da Federação, remetendo a sua regulamentação para a lei complementar estadual 

do respectivo ente federativo. 

É importante ressaltar que as regras para a concessão da pensão por morte 
obedecerão ao princípio tempus regit actum — segundo o qual, a legislação da época do fato 

gerador (morte do segurado) regerá todo o processo para concessão da pensão. 

No mesmo sentido, a Súmula 340 do STJ estabelece: “4 lei aplicável à 

concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”. 

A Emenda Constitucional nº 92/2020 implantou no âmbito do Estado Mao 

Grosso novas regras para a concessão dos benefícios previdenciários dos servidores públicos, 

inclusive, o referido normativo fez referência que algumas definições ainda serão estabelecidas 
em Lei Complementar Estadual. 

Até que seja sancionada a referida lei complementar que discipline sobre 

as pensões por morte destinadas aos dependentes dos segurados, a Emenda Constitucional nº 

92/2020 determinou que fosse observada as diretrizes apresentadas na Emenda Constitucional nº 

103/2019. 

O presente Enunciado abordará a legislação em vigor antes e depois da 
Emenda Constitucional nº 103/2019 e da Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020, visando 

melhor compreensão da matéria em destaque, especialmente, para efeito de aplicação do 
princípio do tempus regit actum na concessão da pensão por morte.



2 - Pensão por morte conforme a legislação vigente antes da promulgação da Emenda 

Constitucional nº 92/2020 

Até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 92/2020, o regramento 

utilizado para concessão da pensão por morte foi o previsto na Lei Complementar nº 04/1990 — 

Estatuto dos Servidores Públicos da Administração de Mato Grosso, que elencava os 

dependentes e critérios para concessão. 

O rol de beneficiários está dividido em 02 (dois) grupos, conforme a natureza 

do benefício, ou seja, vitalícia e temporária. 

A pensão vitalícia é composta de cota ou cotas permanentes, que somente se 
extinguem ou revertem com a morte de seus beneficiários, sendo que a parte temporária é 

composta de cota ou cotas que poderiam ser extintas ou revertidas por motivo de morte, cessação 
de invalidez ou maioridade do beneficiário. 

Nesse aspecto, os beneficiários dessas pensões encontram-se enumerados na 

  

  

tabela abaixo: 

Beneficiários Vitalícios Beneficiários Temporários 

a) Cônjuge; a) Os filhos até que atinjam a maioridade 

civil ou se inválidos, enquanto durar a 
invalidez;   

b) A pessoa  desquitada, separada | b) O irmão órfão de pai e sem padrasto, até 18 

judicialmente ou divorciada, com percepção de | (dezoito) anos e o irmão inválido, enquanto 

pensão; durar a invalidez, que comprovem dependência 
econômica do servidor, por meio de ação 

Judicial própria ao reconhecimento.   

c) O companheiro ou companheira designado (a) 

que comprove união estável como entidade 

familiar, por meio de ação judicial própria ao - 

reconhecimento;     d) A mãe e o pai que comprovem a 

dependência econômica do servidor, por meio de - 
ação judicial própria ao reconhecimento.       

A Lei Complementar Estadual nº 04/1990 prevê a distribuição/divisão da cota 
parte aos beneficiários, conforme as regras abaixo discriminadas: 

1) A pensão será concedida integralmente ao titular da pensão vitalícia, exceto se existirem 
beneficiários da pensão temporária (artigo 246, caput); 

2) Na habilitação de vários titulares à pensão vitalícia, o seu valor será distribuído em partes 
iguais entre os beneficiários habilitados (artigo 246, parágrafo 1º); 

3) Ocorrendo habilitação às pensões vitalícia e temporária, metade do valor cabe ao titular 
ou titulares da pensão vitalícia e a outra metade será rateada em partes iguais, entre os titulares 
da pensão temporária (artigo 246, parágrafo 2º);



4) Se ocorrer habilitação somente à pensão temporária, o valor integral da pensão será 

rateado, em partes iguais, entre os que se habilitarem (artigo 246, parágrafo 3º); 

5) Quando se tratar de pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com 
percepção de pensão alimentícia, o valor do benefício corresponderá âquele determinado 

judicialmente a título de alimentos (artigo 246, parágrafo 4º). 

Por conseguinte, a perda da qualidade de beneficiário ocorre nas seguintes 

situações: 

1 Falecimento; 

2) Anulação do casamento, quando a decisão ocorrer após a concessão da pensão do 

cônjuge; 

3) Cessação da invalidez em se tratando de beneficiário inválido; 

4) Cessação da menoridade civil por qualquer das causas previstas na legislação em vigor, 
bem como a da invalidez; 

5) Acumulação de pensão na forma do Artigo 249 LC nº 04/1990 e renúncia expressa; 

6) A constituição de nova união estável ou a celebração de novo casamento para os que 
recebem o benefício com findamento nas alíneas “a”, “b” ou *c” do inciso I do art. 245. 

Com a perda da qualidade de beneficiário ocorre a transferência da sua cota aos 
demais beneficiários da pensão por morte, ou seja, a reversão da cota parte, nos seguintes 

moldes: 

1) Da pensão vitalícia para os remanescentes desta pensão ou para os titulares da pensão 

temporária, se não houver pensionistas remanescentes da pensão vitalícia (artigo 251, inciso D) e; 

2) Da pensão temporária para os co-beneficiários ou, na falta destes, para os beneficiários da 

pensão vitalícia (artigo 251, inciso TI). 

Nessa sistemática, o valor da pensão destinada aos dependentes do servidor 

falecido seja na atividade ou inatividade é equivalente ao limite máximo estabelecido para os 
benefícios do Regime Geral da Previdência Social, acrescida de 70 % (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 reais e seis centavos) — 

Portaria nº 914 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da 
Economia. 

Cálculo dos proventos: 

Subsídio/proventos de aposentadoria: R$ 7.000,00



R$ 7.000,00 — R$ 6.101,06 = R$ 898,94 

R$ 898,94 X 70%= R$ 629,25 
Valor da Pensão: R$ 6.101,06 + R$ 629,25 = R$ 6.730,31 

Com relação ao acúmulo de pensão, a Lei Complementar nº 04/1990 elenca 
que era vedada a percepção cumulativa de mais de 02 (duas) pensões. 

Passemos ao tópico seguinte que contempla o normativo vigente a partir de 

21/08/2020, com a edição da Emenda Constitucional nº 92/2020. 

3 — Pensão por morte conforme a legislação vigente após a promulgação da Emenda 

Constitucional nº 92/2020 

Consoante já comentado, a Emenda Constitucional nº 92/2020 determina que 

até que seja sancionada a Lei Complementar Estadual respectiva que trata da pensão por morte 

no âmbito estadual, que o tema seja regulamentado na forma prevista no artigo 23 da Emenda 
Constitucional nº 103/2019. 

Esse dispositivo dispõe sobre o cálculo, bem como disciplina que o tempo de 

duração da pensão por morte e das cotas individuais por dependente até a perda dessa qualidade, 
o rol de dependentes e sua qualificação e as condições necessárias para enquadramento serão 

aqueles estabelecidos na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

a) o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer 

condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou 
mental ou deficiência grave; 

b) os pais; 
c) 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. 
d) Cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebia pensão de 

alimentos (artigo 76, $ 2º da Lei n. 8.213/91). 

A Emenda Constitucional nº 103/2019 dispõe expressamente no artigo 23 86º 

que “eguiparam-se a filho, para fins de recebimento da pensão por morte, exclusivamente o 
enteado e o menor tutelado, desde que comprovada dependência econômica”. 

A Lei nº 8.213/91 disciplina que a existência de dependente de qualquer uma 

das classes acima elencadas exclui do direito às prestações aos das classes seguintes. 

As novas diretrizes trazidas pela Emenda Constitucional nº 103/2019 dispõe 

que as cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos 
demais dependentes como previsto no modelo anterior. 

O direito da percepção da pensão cessará nas seguintes situações: 

1) Pela morte do pensionista (artigo 77, 8 2º, 1, da Lei nº 8.213/91);



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

e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência 

grave (artigo 77, 8 2º, II, da Lei nº 8.213/91); 

3) Para o filho ou irmão inválido, pela cessação da invalidez (artigo 77, 8 2º, III, da Lei nº 

8.213/91); 

4) Para filho ou irmão que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, pelo 

afastamento da deficiência (artigo 77, 8 2º, IV, da Lei nº 8.213/91); 

5) Para cônjuge ou companheiro (artigo 77, 8 2º, V, da Lei nº 8.213/91): 

a) se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da 
deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas “b” e 
6659, 

Cc; 

b) em 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 
(dezoito) contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em 

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

c) transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do 

beneficiário na data de óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 (dezoito) 

contribuições mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do casamento ou da união 
estável: 

3 (três) 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 três) anos de 

idade; 

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

6) Pela perda do direito, na forma do 8 1º do art. 74 da Lei nº 8.213/91. 

A partir de 1º de janeiro de 2021, os direitos ao recebimento de pensão por 
morte sofreram alterações pela Portaria nº 424, de 29 de dezembro de 2020, do Ministério de 

Estado da Economia, que estabeleceu novos prazos de recebimento do benefício por cônjuges ou 
companheiros. 

Para óbitos ocorridos a partir de janeiro de 2021, o tempo de recebimento será 

de acordo com as seguintes faixas etárias:



e se tiver menos de 22 anos de idade, a pensão será paga por três anos; 

e setiver entre 22 e 27 anos de idade, a pensão será paga por seis anos; 

e setiver entre 28 e 30 anos de idade, a pensão será paga por 10 anos; 

e setiver entre 31 e 41 anos de idade, a pensão será paga por 15 anos; 

e se tiver entre 42 e 44 anos de idade, a pensão será paga por 20 anos; 

e se tiver 45 anos ou mais, a pensão então será vitalícia. 

Nessa sistemática, a pensão por morte será equivalente a uma cota familiar de 
50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo servidor ou daquela a que 

teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de 
cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento). 

Para que o montante da pensão alcance 100% dos proventos, haverá a 

necessidade de que concorram pelo menos cinco beneficiários. 

Portanto, o valor corresponde a 50% do valor mais 10% para cada dependente, 
por exemplo, havendo apenas 1 dependente, receberá 60%, sendo 2 dependentes receberá 50% + 

20% = 70% e, se forem 5 dependentes receberá 50% + 50% = 100%. 

A título de exemplo, segue a metodologia do cálculo da pensão para os 
servidores que faleceram desfrutando de aposentadoria e aqueles que faleceram na atividade: 

> Servidor falece na inatividade com 2 dependentes 

Valor da aposentadoria do servidor falecido = R$ 7.000,00 
Cota familiar de 50% = R$ 3.500,00 

Cota do dependente A: 10% de R$ 7.000,00 = R$ 700,00 reais 
Cota do dependente B: 10% de R$ 7.000,00 = R$ 700,00 reais 

Valor da Pensão: R$ 3.500,00 + R$ 700,00 + R$ 700,00 = R$ 4.900,00 

Ratcio: 

Pensão do dependente A: R$ 2.450,00 
Pensão do dependente B: R$ 2.450,00 

> Servidor falece na atividade com 2 dependentes 

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

aposentadoria a que teria direito se aposentado por incapacidade permanente na data 
do óbito, acrescida de contas de 10 pontos percentuais por dependente, até o limite 

de 100%.



No caso, refere-se a 60% da média (artigo 26, 88 1º e 2º e inciso III da EC nº 

103/2019) com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano que exceder o 

tempo de 20 anos de contribuição. 
Exemplo: Subsídio do servidor (25 anos de contribuição) = R$ 7.000,00 

Valor da média aproximadamente = R$ 5.000,00 
Cálculo inicial (60% + 5 x 2%) x R$ 5.000,00 = 70% x R$ 5.000,00 = R$ 3.500,00 
O valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos) reais equivaleria ao da aposentadoria 
por incapacidade permanente na data do óbito. 

A seguir, demonstraremos o valor da pensão: 

Valor da aposentadoria: R$ 3.500,00 
50% (cota familiar) x R$ 3.500,00 = R$ 1.750,00 

Cota do dependente A: 10% de R$ 3.500,00 = R$ 350,00 

Cota do dependente B: 10% de R$ 3.500,00 = R$ 350,00 

Valor da Pensão: R$ 1.750,00 + R$ 350,00+R$ 350,00= R$ 2.450,00 

Rateio: 

Pensão do dependente A: R$ 1.225,00 
Pensão do dependente B: R$ 1.225,00 

Em havendo dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou 

grave, o valor da pensão por morte será equivalente a 100% (cem por cento) da aposentadoria 

recebida pelo servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade 

permanente na data do óbito, até o limite máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência 

Social e de uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) acrescida de cotas de 10 (dez) pontos 

percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento), para o valor que supere o 

limite máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 

Quando não houver mais dependente inválido ou com deficiência intelectual, 

mental ou grave, o valor da pensão deverá ser recalculado. 

A data de início do pagamento da pensão será contada das datas abaixo 
discriminadas: 

> do óbito, quando requerida em até 180 (cento e oitenta) dias após o óbito, para os 

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

> do requerimento do interessado; 
> da decisão judicial, na hipótese de morte presumida. 

4 - Habilitação dos dependentes 

A Constituição Federal (artigo 71, II, CF/88) reserva aos Tribunais de Contas 
a competência de apreciar, para fins de registro, as concessões de aposentadorias, reformas e



pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato 

concessório. 

Para que os dependentes se habilitem à pensão, é imperioso que eles 

comprovem sua condição legal para a obtenção do benefício. 

O Tribunal de Contas editou a Resolução Normativa nº 03/2015 que aprova a 
Sº edição do Manual de Orientação para remessa de documentos ao Tribunal de Contas - Manual 

de Triagem, exigindo os seguintes documentos para o registro do benefício de pensão, tais como: 
cópia autenticada em cartório da certidão de óbito; cópia dos documentos pessoais (RG e CPF); 

certidão de casamento com anotação do óbito, endereço do beneficiário e de seu representante 

legal; documento comprobatório da condição de dependente do segurado; laudo médico oficial 

original assinado por junta médica oficial, quando se tratar de beneficiário inválido; cópia do 
termo de tutela, ou de guarda, ou de curatela ce a declaração do beneficiário de não-acúmulo 

ilegal de pensões. 

O rol de documentos exigidos é taxativo e os documentos devem ser 
apresentados pelos beneficiários, conforme exigência da Corte de Contas, sob pena de não 

recebimento do pedido de pagamento pensão por morte e impedindo o registro do ato 
concessório. 

5 — Novas diretrizes para o Acúmulo de Benefício Previdenciário 

A Emenda Constitucional nº 103/2019 proíbe a acumulação, no mesmo regime 
de previdência social, de mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, salvo as do 

mesmo instituidor quando decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da 
Constituição Federal. 

Essa regra é complementada por outros dispositivos constitucionais os quais 

admitem a acumulação, nos seguintes casos: 

I - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de 

previdência social com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou 

com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição 

Federal; 
  

I - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de 
previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência 

Social ou de regime próprio de previdência social ou com proventos de inatividade decorrentes 
das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; ou 

NI - pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da 
Constituição Federal com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência 
Social ou de regime próprio de previdência social. 

Embora seja admitida a acumulação nas hipóteses mencionadas, há restrições 

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



Nesses moldes, assegura-se a percepção do valor integral do benefício mais 

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

de acordo com as seguintes faixas: 

I — 60% (sessenta por cento) do valor que exceder 1 (um) salário-mínimo, até o 

limite de 2 (dois) salários-mínimos; 

IN — 40% (quarenta por cento) do valor que exceder 2 (dois) salários-mínimos, até o 
limite de 3 (três) salários-mínimos; 

DI — 20% (vinte por cento) do valor que exceder 3 (três) salários-mínimos, até o 

limite de 4 (quatro) salários-mínimos; e 

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

É de se ressaltar, que desde o advento da reforma do sistema de previdência 
social decorrente da Emenda Constitucional nº 103/2019, as restrições relativas ao acúmulo de 

benefícios previdenciários já possuíam aplicabilidade imediata para os Regimes Próprios de 
Previdência Social. 

Sobre o tema, colaciona-se trecho da Nota Técnica SEI nº 12212/2019/ME, 

que orienta sobre as regras constitucionais da reforma previdenciária aplicáveis aos Regimes 
Próprios de Previdência Social dos Entes Federados Subnacionais, que preceitua a eficácia plena 

e aplicabilidade imediata, sem prejudicar as situações já consolidadas pelo direito adquirido, 

senão vejamos: 

“(..) Essas restrições à acumulação de benefícios são normas de eficácia plena e aplicabilidade 
imediata a todos os regimes próprios de previdência social, sem embargo de não poderem prejudicar 
o direito adquirido antes de sua entrada em vigor, a teor do que dispõe o $ 4º do art. 24 da EC nº 
103, de 2019 (..)” 

O quadro abaixo elenca as situações para exame do acúmulo de benefício 

previdenciário, nos termos do artigo 24 da Emenda Constitucional nº 103/2019: 

QUADRO DA ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO 
(ARTIGO 24 EC Nº 103/2019) 

  

Situação Vedação Permissão 
  

  
Mais de uma pensão por morte | É vedada a acumulação de mais 

de uma pensão por morte 

deixada por cônjuge ou - 

companheiro, no âmbito do       
 



  

mesmo regime de previdência 
social, ressalvadas as pensões 

do mesmo instituidor 

decorrentes do exercício de 
cargos acumuláveis na forma 

do Art. 37 da CF/88   
Pensão de cônjuge (RPPS) + 

pensão de outro regime (RPPS- - Sim 

RGPS-Militar)   
Aposentadoria (RPPS ou RGPS) - Sim 
+ pensão militar   

Pensão de cônjuge (RPPS — Sim 

RGPS) + Aposentadoria (RPPS - 

— RGPS) ou inatividade militar       EFEITO DA ACUMULAÇÃO | Percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de 

uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada 

cumulativamente pelas faixas do artigo 24 da Emenda 

Constitucional nº 103/2019.       

A propósito, colhe-se entendimento do Professor Inácio Magalhães Filho a 
respeito da acumulação lícita de cargos públicos nas situações enumeradas pela Constituição 

Federal (artigo 37, inciso XVN), verbis: 

“(..) Percebe-se, na nova dicção do texto constitucional, que o constituinte fechou, definitivamente, a 
porta para interpretações que permitam a acumulação de aposentadorias e, consequentemente, de 

pensões oriundas de cargos públicos, fora das hipóteses de acumulação prevista pela própria 
Constituição, 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 saúde” (Lições de Direito Previdenciário e 

Administrativo no Serviço Público, 3º edição revista, atualizada e ampliada até a EC nº 103/2019, p. 
250). 

6 — Considerações Finais 

O presente Enunciado foi atualizado para demonstrar os procedimentos a serem 
adotados nos pedidos de pagamento de pensão a partir do advento da Reforma da Previdência, 

que ocorreu no âmbito federal a partir de 13/11/2019 com a Emenda Constitucional nº 103/2019 
e, no âmbito estadual, deu-se em 21/08/2010, com a Emenda Constitucional nº 92/2020. 

Foi pertinente abranger o momento anterior da Emenda Constitucional nº 

92/2020 em face da aplicação do princípio do tempus regit actum que norteia a matéria, segundo 
o qual os requisitos para habilitação devem ser preenchidos na data do óbito do segurado. 

De igual maneira, o conteúdo ora abordado destacou os aspectos mais 
significativos das alterações introduzidas pela Reforma da Previdência, sobretudo porque a partir 
do novo modelo houve expressa determinação para a utilização do regramento do Regime Geral 

da Previdência Social (RGPS).



Por oportuno, registra-se que a Emenda Constitucional nº 92/2020 

proporcionou a edição de lei complementar para editar regras relativas às pensões por morte, o 

que demonstra o dinamismo e desconstitucionalização da matéria. 

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

etapas de um processo de trabalho sobre os quais, em função de sua importância, grau de risco 
ou efeitos posteriores ao erário, deve haver algum procedimento de controle e/ou 

acompanhamento da ação realizada, sobretudo em face das alterações legislativas que implica 
novo formato de trabalho das Unidades Administrativas deste Poder. 

Com esses registros, esta Unidade oferta às Unidades Administrativas e aos 

beneficiários da pensão, as orientações necessárias para o trâmite do procedimento, com vistas a 
atender aos princípios constitucionais da eficiência e eficácia constitucionais a que está adstrita a 

Administração Pública. 

7 - Referência Normativa 

e Constituição Federal/1988; 

e Emendas Constitucionais nºs 20/1998, 41/2003, 47/2005, 70/2012, 88/2015 e 103/2019; 

e Lei Ordinária nº 8.213/1991; 

e Lei Ordinária nº 10.887/2004; 

e Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020; 

e Lei Complementar Estadual nº 04/1990; 

e Lei Complementar Estadual nº 654/2020; 

e Orientação Normativa MPS/SPS nº 02/2009 do MPS; 

e Nota Técnica nº 12212/2019-ME. 

Coordenadoria de Controle Interno, 26 de abril de 2021. 

(Assinado Digitalmente) (Assinado Digitalmente) 

Ceila Monica Silva Ferraz Alencastro de Moura Leonardo Cesar 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 sítio do Tribunal de Justiça e dar ciência a todos os 
Gestores, Áreas Administrativas e Gestores das Comarcas do Estado. 

(Assinado Digitalmente) , 

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso


