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RESUMO
A Pensão por Morte é um beneficio previdenciário devido aos dependentes do segurado que faleceu sua previsão esta
disciplinada nos artigos 74 a 79 da Lei 8213/91. Esse beneficio vem sofrendo alterações significativas ao longo dos anos
as principais mudanças foram trazidas pela Emenda Constitucional 41/2003 antes dessa emenda os dependentes do
servido morto recebiam uma pensão mensal com o valor da remuneração a partir da data do óbito com integralidade,
após a aprovação o valor da pensão por morte sofreu uma redução de 30% no valor da remuneração. Em 2015 a Lei
13135 introduziu novas regras para o recebimento de pensão por morte criou-se pensão temporária para o viúvo (a),
com duração de 4 meses a 20 anos, dependendo do tempo de contribuição, do tempo de casamento e da idade do
beneficiário (a) na data do óbito. Essas alterações em vigor já apresentaram uma significativa redução nesse beneficio,
entretanto, a redução tende a ser muito maior, com a Proposta de Emenda a Constituição PEC 287/2016 a cota familiar
começaria com 60% e acrescida de 10% a cada dependente até o limite de 100%, cumulação com aposentadoria
somente  se a  soma não ultrapassar dois  salários  mínimo,  se  não,  terá  de optar  pela  mais  vantajosa.   Caso seja
aprovada a Proposta de Emenda Constituição o valor de pensão por morte será ainda mais reduzido ferindo o dispositivo
constitucional  por violarem o Principio da vedação do Retrocesso Social,  significa dizer que os direitos não podem
retroagir pois é inconstitucional qualquer medida que venha a revogar os direitos sociais já regulamentados.
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1 INTRODUÇÃO

A previdência social  é responsável  pelo pagamento de diversos benefícios do trabalhador
brasileiro,  incluindo:  aposentadoria,  salario  maternidade,  salario  família,  auxilio  doença,  auxilio
acidente e pensão por morte. Entretanto para ser assegurado pela Previdência é preciso contribuir
regularmente  para Instituto  Nacional  do  Seguro Social  (INSS),  que é  uma espécie  de caixa  da
Previdência Social gerenciando e controlando as arrecadações das contribuições e pelo pagamento
dos benefícios. Pensão por Morte é um benefício pago aos dependentes do segurado do INSS que
falecer ou em caso de desaparecimento, tiver sua morte presumida declarada judicialmente. Assim,
quando um segurado da previdência social morre seus dependentes passam a ter direito à uma
pensão morte são requisitos para o recebimento de pensão por  morte:  o óbito,  a qualidade de
segurado  daquele  que  faleceu,  qualidade  de  dependente.  A  morte  do  segurado  é  comprovada
através da apresentação da certidão de óbito, no caso de morte presumida o direito é reconhecido
após 6 meses da ausência declarada pela autoridade competente, e também mediante prova em
caso de catástrofe ou desastre. Este presente artigo  limita-se a analisar dentro do regime geral da
previdência social o Retrocesso Social como consequência das Novas Regras da Pensão por Morte
seus impactos causados na vida de seus beneficiários, principalmente no tocante as alterações no
modelo de concessão da pensão por morte aos cônjuges e companheiros do segurado falecido, não
se busca esgotar todo o tema nem definir o certo ou errado acerca desse ponto, mas demostrar
alguns pontos negativos e positivos que circundam o assunto  afim de esclarecer de forma mais
branda sobre o objetivo abordado nesse artigo.
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2 MATERIAL E MATADOS
 

Para o desenvolvimento desse artigo será utilizado o matado teórico, utilizando-se, de livros,
artigos científicos, revista cientifica, reportagens e estudos já realizados sobre o tema.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este artigo integra uma pesquisa em andamento, cujo o objetivo é analisar as novas regras da
pensão por morte e fazer uma reflexão sobre o retrocesso social causados por essas novas regras.
Assunto tem relevância social, uma vez que que as novas regras de pensão por morte instituída
refletem na sustentabilidade econômica financeira da previdência social. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A PEC 287/2016 significa uma mudança ampla que dificulta o acesso a previdência e diminui
os valores dos benefícios do sistema Previdenciário dos trabalhadores. De forma clara se nota que a
reforma proposta pela PEC 287/2016 dificulta e impede o acesso aos benefícios da Previdência
Social  e  da  Assistência  Social  gerando a  fragilização,  o  enfraquecimento  das politicas  publicas
favorecendo o aumento da vulnerabilidade social, da pobreza e das desigualdades no pais.
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