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RESUMO 

 

Este artigo visa discorrer sobre a possível inconstitucionalidade do novo cálculo para 

concessão de pensão por morte advindo do Decreto 10410/2020, inclusive que alterou seu 

tempo de duração por meio da Portaria 424/2020 do Ministério da Economia aos 

cônjuges/companheiros do segurado falecido a partir do dia 01/01/2021. É sabido que a nova 

pensão por morte teve reduzido o seu valor e as cotas atualmente não são mais revertidas para 

o cônjuge sobrevivente. Novel decisão declarou inconstitucional o novo percentual da pensão 

por morte. A decisão mencionada declarou, portanto, que deve ser pago 100% do salário de 

benefício do instituidor a título de pensão por morte aos seus dependentes e não 50% + 10% 

para cada dependente (com limite de 100%), pois tal cálculo fere a Constituição Federal. 

Como se apresenta, o novo cálculo da pensão por morte é uma afronta ao princípio da 

dignidade da pessoa humana, bem como do mínimo existencial. Para o desenvolvimento deste 

trabalho foi utilizada a metodologia da pesquisa bibliográfica, que se propôs buscar, em 

diversas fontes, informações sobre Direitos Humanos, Direito Material do Trabalho, Direito 

Previdenciário e Constitucional. 

 

Palavras-chave: Pensão por morte, Direito Previdenciário, Direitos Humanos, Princípios. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A pensão por morte é um dos diversos benefícios previdenciários, instituída na Lei de 

Benefícios, ou seja, a 8.213/91 em seu art. 74, pagos aos dependentes do segurado que 

falecer. 

Ocorre que o novo cálculo para apuração deste benefício foi alterado substancialmente 

após a reforma da previdência que ocorreu com o advento da Emenda Constitucional 103 de 

13/11/2019. 



 

 

 

 

Antes desta data as pensões por morte eram calculadas sob 100% do valor do 

benefício do instituidor
2
 e praticamente o valor deste benefício não sofria alteração em relação 

ao salário de contribuição ou benefício de origem. 

Atualmente o cálculo da pensão consiste em 50% do Salário de Benefício
3
 para o 

cônjuge sobrevivente + 10% para cada filho (não superando 100%), menor ou maior inválido, 

se o instituidor estivesse aposentado. Caso o instituidor não estivesse aposentado, por ocasião 

do falecimento, seriam 60% com acréscimo de 2% ao que superasse o tempo de contribuição, 

20 anos para homens, e 15 anos para mulheres (até o limite de 100%).  

Nesta época de Covid-19 milhares de famílias perderam seus principais provedores e a 

maioria dos seus dependentes tiveram que amargar uma perda de, no mínimo, 50% da renda 

familiar. 

Tal situação é uma afronta ao princípio Constitucional da dignidade da pessoa 

humana, bem como do mínimo existencial. A visão do atual cenário foi resumida por 

CARVALHO (2020, p. 5), que nos ensina: 

 
“A acentuada desigualdade social cria um fosso intransponível entre opulentos e 

miseráveis, retroalimentando um círculo vicioso de violência, transformando, não 

raras vezes, o simples ato de viver em um risco de morte iminente.” 

 

Com o advento da reforma previdenciária, várias famílias que mantinham um 

confortável padrão de vida tiveram uma queda acentuada em sua renda, o que incorreu em 

inúmeros problemas, como não poder mais pagar plano de saúde, redução na qualidade da 

alimentação, vestuário e demais despesas domésticas. 

 

 

DIREITOS HUMANOS: CONCEITO 
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3
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e 15 anos para as mulheres. 



 

 

 

 

 

Considerando a etimologia do termo “direito”, temos no latim vulgar: directum 

(de+rectum) que significa linha reta ou aquilo que é de perfeita geometria. Por analogia, 

podemos afirmar: aquilo que é “justo” ou “ideal”.  

Já o termo “humano” deriva do latim humus que significa “terra”, daí humanus que 

quer dizer “aquele que é ou que veio da terra”. A expressão “direitos humanos”, sopesando a 

etimologia, poderia afirmar que se trata das normas que mantém as ações, entre os seres 

humanos, retas; ou seja, que o agir na vida social siga uma norma que garanta o equilíbrio 

entre os direitos e as obrigações de todos.  

Entretanto, mais que uma definição etimológica, é buscar a compreensão mais ampla 

da concepção histórica, cultural e universal dos direitos do homem. Direitos que são inerentes 

ao indivíduo, enquanto ser humano, e que são devidos pelo Estado. Direitos aos quais se 

atribui o status de universais, inalienáveis, independentemente do espaço e do tempo.  Os 

diretos humanos são essenciais e implícitos à natureza humana que se configuram como 

fundamentais e passam a configurarem na Constituição Nacional.  Norberto Bobbio (2004) 

acrescenta que: 

 

“os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou 

seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por lutas em defesa de novas 

liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez 

e nem de uma vez por todas. (...) o que parece fundamental numa época histórica e 

numa determinada civilização não é fundamental em outras épocas e em outras 

culturas”. 

 

Podemos afirmar que os direitos humanos são, de fato, um fenômeno que traz 

incrustado em sua essência relevante importância histórico-cultural. E, em nossos dias, os 

Direitos Humanos, que são entendidos como universais e fundamentais, englobam todos 

aqueles princípios que se referem à vida e à dignidade humana. Assim, aos direitos humanos 

deve ser creditada a real importância, desde que tenham como foco essencial o respeito à 

dignidade e ao valor de cada pessoa.  

 

ESTATÍSTICAS DA PENSÃO POR MORTE URBANA – COMPARATIVO (2015 e 

2020) 

 



 

 

 

 

De acordo com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
4
 foram concedidos 

281.210 mil benefícios de pensão por morte urbana, em decorrência de falecimento de 

homens e mulheres, isto em 2020, apenas com renda média de R$ 1.800,00 (hum mil e 

oitocentos reais), como demonstram os gráficos a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vejamos o impacto para as famílias. 

Enquanto isso em 2015, quando o salário mínimo era R$ 788,00 (setecentos e oitenta e 

oito reais), a renda média das concessões de pensão por morte era de R$ 1.414,51 (hum mil, 

quatrocentos e catorze reais e cinquenta e um centavos), senão vejamos: 

                                                           
4
 Boletim Estatístico da Previdência Social. https://www.gov.br/previdencia/pt-br/dados-e-estatisticas/painel-

estatistico-da-previdencia/regime-geral-de-previdencia-social-1/beneficios-do-rgps-concessoes. Concessões de  

benefícios. Pensão por morte 2020. Acessado em 14/09/2021. 
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https://www.gov.br/previdencia/pt-br/dados-e-estatisticas/painel-estatistico-da-previdencia/regime-geral-de-previdencia-social-1/beneficios-do-rgps-concessoes


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se fizermos um comparativo, em 2020 a renda média de uma pensão por morte urbana 

foi de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais) e o salário mínimo nacional foi de R$ 

1.045,00 (hum mil e quarenta e cinco reais), enquanto que em 2015, a renda média era de R$ 

1.414,51 (hum mil, quatrocentos e catorze reais e cinquenta e um centavos) e o salário 

mínimo era de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais). 

Vê-se claramente a disparidade dos valores das pensões por morte, o que impactaram 

inúmeras famílias brasileiras pós reforma previdenciária. 

 

DO MALFERIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – DA REDUÇÃO DA 

APOSENTADORIA EM DETRIMENTO AO PERCEBIMENTO DE PENSÃO POR 

MORTE 

 

A definição de “mínimo existencial” surgiu na Alemanha, em 1954, por meio de uma 

decisão do Tribunal Federal Administrativo. Tal decisão possuía um caráter pragmático, ou 

seja, determinava que o Estado deveria fornecer auxílio material ao indivíduo carente e que 

isso seria um direito subjetivo. Em suma, uniu a dignidade da pessoa humana, a liberdade 

material e o estado social.  

No Brasil, a noção de mínimo existencial foi empregada pela primeira vez na medida 

cautelar em Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 45 MC/DF de 29 

https://www.aurum.com.br/blog/adpf/


 

 

 

 

de abril de 2004, de relatoria do Ministro Celso de Mello. A medida discutia a 

constitucionalidade do veto presidencial na fixação das diretrizes de elaboração da lei 

orçamentária anual de 2004, entretanto deu-se a prejudicialidade da ação por perda do objeto
5
. 

Dessa forma, pode-se afirmar que o mínimo existencial é composto por dois 

elementos principais: os direitos fundamentais sociais e a dignidade da pessoa humana.  

 

Direitos sociais e o mínimo existencial  

 

Entende-se por direitos sociais aqueles elencados no artigo 6º da Constituição 

Federal: 

 

“São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição” 

(grifos nossos) 

 

Vale lembrar que outros direitos sociais podem ser elencados nesse rol pela 

legislação infraconstitucional  ou pela própria Constituição. Um exemplo é o valor social do 

trabalho, que protege a liberdade e dignidade do trabalhador e está disposto nos artigos 7º a 

11º da Magna Carta.  

Os direitos fundamentais sociais são de prestação estatal positiva, e podem se 

manifestar de forma normativa ou fática. Entretanto, é necessário esclarecer que nem todos os 

direitos fundamentais sociais compõem o mínimo existencial, apenas o núcleo essencial 

desses direitos forma o mínimo existencial.  

Por fim, vale ressaltar que os direitos sociais, na condição de direitos fundamentais, 

são irrenunciáveis. nesse sentido usa-se as palavras de André Ramos Tavares:  

 

“Os direitos sociais são, nesse sentido, considerados normas cogentes, vale dizer, de ordem pública, 

não anuláveis por força da vontade dos interessados ou, no caso das relações trabalhistas, pela 

vontade das partes contratantes” 

 

                                                           
5
 https://www.aurum.com.br/blog/minimo-existencial/. Acessado em 15/09/2021 

https://www.aurum.com.br/blog/lei-orcamentaria-anual/
https://www.aurum.com.br/blog/lei-orcamentaria-anual/
https://www.aurum.com.br/blog/direitos-fundamentais/
https://www.aurum.com.br/blog/direitos-sociais/
https://www.aurum.com.br/blog/direitos-sociais/
https://www.aurum.com.br/blog/minimo-existencial/


 

 

 

 

A dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial  

 

O segundo elemento do mínimo existencial, a dignidade da pessoa humana, está 

previsto no artigo 1º, III da Constituição Federal de 1988. O trecho preconiza que a dignidade 

da pessoa humana é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, ou seja, é o 

fundamento basilar da República.  

Em resumo, a dignidade da pessoa humana é base da Constituição Federal de 1988. 

Mas vale salientar que desde a Constituição de 1934 a noção de dignidade humana já estava 

incorporada no constitucionalismo brasileiro.  

Conforme sugere Alexandre de Moraes, em sua obra Direito Constitucional, a 

dignidade é: 

 

“Um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação 

consciente e responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das 

demais pessoas, constituindo-se um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar de 

modo que, somente excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos 

fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 

enquanto seres humanos e a busca ao Direito à Felicidade”  

(grifos nossos) 

 

Neste contexto, Flávia Piovesan aduz, em sua obra Direitos Humanos e o Direito 

Constitucional Internacional, que tal entendimento obriga o intérprete da norma a aplicá-

la de forma mais “favorável à proteção dos direitos humanos”.  

A partir do que foi exposto até o momento, é possível afirmar que a prestação estatal 

mínima a qual o conceito de mínimo existencial abarca é essencial para se garantir a 

dignidade de todo e qualquer indivíduo.  

Ocorre que o Estado possui recursos limitados para atender toda a demanda social. O 

que se observa, então, é uma tentativa dos gestores públicos de burlar as garantias dos direitos 

abarcados pelo conceito de mínimo existencial valendo-se do princípio da reserva do 

possível.  

 

 

Diferença entre mínimo vital e mínimo existencial 

 

https://www.aurum.com.br/blog/direito-constitucional/
https://www.aurum.com.br/blog/recursos-no-novo-cpc/


 

 

 

 

Diante da discussão da presente questão, é imprescindível fazer a distinção entre 

mínimo vital e mínimo existencial.  

O mínimo vital se refere às condições materiais mínimas que o indivíduo precisa 

para sobreviver. Ou seja, não leva em consideração aspectos sociais e culturais presentes no 

mínimo existencial.  

Entende-se, portanto, que o mínimo vital por si só não garante por completo a 

dignidade da pessoa humana aos indivíduos, pois sem ter o direito fundamental à educação, 

por exemplo, não consegue compreender a vida em sociedade. 

 

ASPECTOS JURISPRUDENCIAIS ACERCA DESTA TEMÁTICA 

 

A Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Justiça Federal em Sergipe 

(JFSE) decidiu em sessão que a EC 103/2019 é inconstitucional no que pertine a nova base de 

cálculo da Pensão por Morte
6
. 

Como dito, a questão girou em torno do valor da pensão por morte, que, desde a 

Reforma da Previdência, passou a ser a partir de 50% do valor da aposentadoria que o 

segurado falecido percebia ou, se não fosse aposentado, do valor da aposentadoria por 

incapacidade permanente a que teria direito + cotas de 10% por dependente, até o limite de 

100%. 

Todavia, no voto proferido pela Turma, ficou definida a inconstitucionalidade 

incidental das alterações estabelecidas pela Reforma da Previdência nesse ponto. 

Segundo o voto, 

 

O que a EC/2019 pretendeu fazer foi suprimir direitos previdenciários construídos ao longo de décadas 

para a proteção de quem se vê sem sua fonte de subsistência primária, em razão de evento inesperado, 

ao restabelecer a regulação sobre pensão por morte que havia na Lei Orgânica da Previdência Social – 

LOPS, Lei n.º 3.807/60, e com regramento sobre renda mensal ainda mais gravoso do que aquele, 

mesmo depois dela ter sido revogada pela CF e pela Lei n.º 8.213/91. E, o que é ainda mais esdrúxulo 

do ponto de vista da lógica do processo legislativo, disciplinando inclusive percentuais de cálculo de 

renda mensal de benefício, questões normalmente deixadas para a legislação complementar e ordinária. 

 

                                                           

6 Turma Recursal de Sergipe declara a inconstitucionalidade da EC 103/2019 em casos de 

Pensão por Morte. Publicado em 15 de junho de 2021 | Atualizado em 15 de junho de 2021 
https://previdenciarista.com/blog/turma-recursal-declara-a-inconstitucionalidade-da-ec-n-o-103-2019-

em-casos-de-pensao-por-morte/. Acessado em 15/09/2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm
https://previdenciarista.com/blog/turma-recursal-declara-a-inconstitucionalidade-da-ec-n-o-103-2019-em-casos-de-pensao-por-morte/
https://previdenciarista.com/blog/turma-recursal-declara-a-inconstitucionalidade-da-ec-n-o-103-2019-em-casos-de-pensao-por-morte/
https://previdenciarista.com/blog/turma-recursal-declara-a-inconstitucionalidade-da-ec-n-o-103-2019-em-casos-de-pensao-por-morte/
https://previdenciarista.com/blog/turma-recursal-declara-a-inconstitucionalidade-da-ec-n-o-103-2019-em-casos-de-pensao-por-morte/


 

 

 

 

JOSEFA MARIA DE JESUS 

(…) Mas reduzir drasticamente o valor da renda mensal de benefício como o fez a EC n.º 103/2019 sem 

qualquer outro parâmetro econômico (ex.: estado de empregado do dependente, nível de renda etc.) é 

esvaziar o conteúdo da garantia constitucional na prática. 
 

Dessa forma, fixou-se que, no caso em tela, o cálculo da renda mensal inicial da 

pensão por morte deveria corresponder a 100% do valor da aposentadoria recebida pelo 

falecido, conforme as regras anteriores à Emenda Constitucional 103/2019, visando respeitar 

o princípio da proibição do retrocesso. 

Vejamos o inteiro teor: 

 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE SEGUNDA 

INSTÂNCIA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE 

SERGIPE 

 

 

 

 

VOTO 

(...) recorreu contra sentença que julgou improcedente seu 

pedido de concessão de pensão por morte, em razão de não ter sido reconhecida a qualidade 

de dependente com o falecido na condição de companheira. 

A sentença deve ser reformada. 

1. QUALIDADE DE SEGURADO / DEPENDÊNCIA 

Qualidade de segurado do falecido é incontroversa. 

Os documentos apresentados pela autora comprovam que ela mantinha união estável com o 

falecido, pois há a escritura pública declaratória de tal fato lavrada em 6/11/2012, quase 9 

(nove) anos antes do óbito do segurado (19/1/2020, conforme anexo nº 4). 

Segundo, ela figurava como sua dependente na Bradesco Seguros (anexo nº 7), no plano 

funeral da OSAF (anexo nº 12, página nº 11) e no MPAS/SINPAS/INPS (anexo nº 6). 

INFORMACÕES SOBRE ESTE DOCUMENTO NUM. 28 
Nr. do Processo 0509761-32.2020.4.05.8500 Autor 

Data da Inclusão 05/04/2021 15:59:57 Réu 
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 
SEGURO SOCIAL 

Última por MARCOS ANTONIO GARAPA DE 
Usuário que Anexou 
Juiz(a) que validou 

alteração CARVALHO às 02/05/2021 11:53:24 
MARCOS ANTONIO GARAPA DE CARVALHO 



 

 

 

 

O fato da autora não ter declarado o falecido como integrante de seu núcleo familiar no 

CadÚnico não retira a eficácia daquelas provas, nem fazer desparecer o fato provado da 

relação de união estável entre ela e o morto. Só comprova que aquela informação não consta 

naquele banco de dados da Assistência Social. 

Tal fato pode ter sido declarado por ela quando do preenchimento dos dados do CadÚnico, 

que é feito perante órgão do Município do local de residência da pessoa interessada, 

conforme ela mesma afirmou em seu depoimento ter ocorrido, e ali não fora lançado por 

erro do funcionário responsável, como pode ter sido sonegado. Mas não há prova nem de 

uma, nem de outra coisa, além do que a autora é pessoa no mínimo analfabeta funcional, 

conforme pode-se constatar pela assinatura que consta em sua carteira de identidade (anexo 

n.º 8). 

Apesar disso, ainda que ela não tivesse direito ao amparo social ao idoso por conta de viver 

declaradamente com seu filho (anexo n.º 25, p. 10) e de fato também com o falecido 

companheiro, o primeiro remunerado com um salário mínimo e o segundo com remuneração 

média de quatro salários mínimos (anexo n.º 15 a 19), ela tem à pensão por morte como 

companheira do instituidor e será suficiente autorizar o INSS a fazer cessar o pagamento do 

amparo social e descontar da pensão os valores pagos a título daquele benefício 

assistencial por ela indevidamente recebido, pois isso restabelecerá a justiça no caso 

concreto (equidade - art. 6º da Lei n.º 9.099/95). 

2. DATA DE INÍCIO DE BENEFÍCIO 

Quanto à data de início do benefício (DIB), ela deve retroagir até a do óbito, pois o 

requerimento (10/2/2020) foi feito menos de trinta dias depois daquele (19/1/2020). 

3. RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO 

Como o óbito ocorreu em 19/1/2020 quando já estava vigente a Emenda Constitucional - 

EC n.º 103/2019, ela deveria reger a pensão por morte aqui deferida, não fosse ela 

inconstitucional            por violação do princípio da proibição do retrocesso, que garante a 

manutenção do patamar de proteção social já atingido pela legislação 

infraconstitucional reguladora dos direitos assegurados pela CF/88. 

Se a ordem social tem como objetivo o bem-estar e a justiça sociais (art. 194 da CF/88) e 

se a legislação previdenciária desde há muito tempo garantiu a proteção especial da 

família (art. 226 da CF/88) via concessão de pensão pela morte daquele que lhe provê a 

sobrevivência, a legislação posterior, ainda que uma emenda constitucional, poderia 

suprimir tal garantia ou reduzi-la como fez a EC n.º 103/2019. 

O que a EC pretendeu fazer foi suprimir direitos previdenciários construídos ao longo de 

décadas para a proteção de quem se vê sem sua fonte de subsistência primária, em razão de 

evento inesperado, ao restabelecer a regulação sobre pensão por morte que havia na Lei 

Orgânica da Previdência Social - LOPS, Lei n.º 3.807/60, e com regramento sobre renda 

mensal ainda mais gravoso do que aquele, mesmo depois dela ter sido revogada pela CF e 

pela Lei n.º 8.213/91. E, o que é ainda mais esdrúxulo do ponto de vista da lógica do 



 

 

 

 

processo legislativo, disciplinando inclusive percentuais de cálculo de renda mensal de 

benefício, questões normalmente deixadas para a legislação complementar e ordinária. 

Nada obstava – nem obsta – que se aprove legislação propondo, por exemplo, que o cônjuge 

sobrevivente tivesse direito a apenas parte da pensão, em razão de ter renda própria, ou 

vedar o acúmulo de pensão com salários superiores ao teto dos benefícios do RGPS, pois 

haveria razão econômica suficiente para tanto: garantia concreta de meios para a própria 

sobrevivência sem o concurso do cônjuge falecido. 

Mas reduzir drasticamente o valor da renda mensal de benefício como o fez a EC n.º 

103/2019 sem qualquer outro parâmetro econômico (ex.: estado de empregado do 

dependente, nível de renda etc.) é esvaziar o conteúdo da garantia constitucional na prática. 

No caso da pensão por morte, o art. 23 da EC determina que a renda mensal será 

"equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria 

recebida pelo segurado 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)". 

Isso é quase cópia do art. 37 da Lei n.º 3.807/60: "Art. 37. A importância da pensão 

devida ao conjunto dos dependentes do segurado será constituída de uma parcela 

familiar, igual a 50% (cinqüenta por cento) do valor da aposentadoria que o segurado 

percebia ou daquela a que teria direito se na data do seu falecimento fosse aposentado, 

e mais tantas parcelas iguais, cada uma, a 10% (dez por cento) do valor da mesma 

aposentadoria quantos forem os dependentes do segurado, até o máximo de 5 (cinco)". 

Ao invés de avançarmos na proteção social, voltamos no tempo quase 60 anos, sendo 

que o Brasil de 2019/2020 é outro muito diferente daquele das décadas de 60 e 70 do 

século XX, mais pobre e mais desigual, como é notório e comprovam os indicadores 

sociais levantados pelo IBGE ("Síntese de indicadores sociais". Disponível em 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101629.pdf. Acesso em 2/5/2021). 

Na prática, o mecanismo de cálculo estabelecido pela EC n.º 103/2019 é ainda mais 

regressivo do que aquele que havia há 60 anos, pois ela determina que se levem em conta 

todos os salários de contribuição do segurado instituidor, apurados desde julho/1994 (art. 26) 

e fixa percentual de renda mensal inicial de 60% (sessenta por cento) daquela média 

como regra para todos os benefícios, inclusive a pensão por morte. 

Ora, simples cálculo aritmético faz-nos concluir que a renda da pensão por morte que era 

de 100% (cem por cento) "aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que teria 

direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento" passou a ser de 

36% (trinta e seis por cento), no caso de haver apenas a viúva habilitada, como nesta 

demanda, sem qualquer consideração sobre a situação econômica de vida da dependente 

(ex.: empregada ou não; beneficiária de aposentadoria ou não; idosa ou não etc.) que 

pudesse justificar a redução absurda do nível de renda destinada ao seu sustento e ao de sua 

família [ "(...) 4. Esses parâmetros constitucionais são legitimadores de um tratamento 

diferenciado desde que esse sirva, como na hipótese, para ampliar os direitos 

fundamentais sociais e que se observe a proporcionalidade na compensação das 



 

 

 

 

diferenças. 5. Recurso extraordinário não provido, com a fixação das teses jurídicas de que 

o art. 384 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 e de que a norma se 

aplica a todas as mulheres trabalhadoras". (RE 658312, Relator(a): DIAS TOFFOLI, 

Tribunal Pleno, julgado em 27/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 09-02-2015 PUBLIC 10-02-2015)]. 

Sem mencionar a ampliação do período básico de cálculo (PBC), que fatalmente reduzirá 

ainda mais o valor efetivo a ser pago, pois quanto maior o período a ser levado em conta, 

maiores as chances de ter havido variação de salário e menor tenderá a ser a média obtida. 

Não há a menor sombra de dúvida que a alteração estabelecida pela EC em relação à pensão 

por morte conduz à supressão concreta do direito e viola flagrantemente as instituições que o 

Estado deve proteger, a garantia da “cobertura do evento morte” (art. 201, inciso I, do 

CF/88) e a vedação do retrocesso, especialmente porque sequer se poderia falar em 

aplicação da reserva do possível no caso das prestações previdenciárias, pois elas têm fonte 

de custeio específica. 

Sobre o tema, STF: "(...) A QUESTÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL: 

RECONHECIMENTO DE SUA INAPLICABILIDADE, SEMPRE QUE A INVOCAÇÃO 

DESSA CLÁUSULA PUDER COMPROMETER O NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA 

O MÍNIMO EXISTENCIAL (RTJ 200/191-197) – O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA 

IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA 

CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO – A FÓRMULA DA 

RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS 

DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O 

INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO 

CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO ESTADO – A TEORIA DA “RESTRIÇÃO 

DAS RESTRIÇÕES” (OU DA “LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES”) – CARÁTER 

COGENTE E VINCULANTE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE 

DAQUELAS DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, QUE VEICULAM DIRETRIZES DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPECIALMENTE NA ÁREA DA SAÚDE (CF, ARTS. 196, 

197 E 227)... (...)". [(RE 581352 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, 

julgado em 29/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 21-11-2013 

PUBLIC 22-11-2013)]. 

 (...) 
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                                                                              (grifos nossos) 

Assim, em respeito aos diversos princípios indicados no decisum, o cálculo da pensão 

por morte não deve ser alterado para menor, em virtude dos problemas que serão ocasionados 

pela redução financeira drástica familiar. 

 

DO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO 

Esse princípio não se reveste de uma clara delimitação conceitual. Sua origem remonta 

à década de 1970, quando a Alemanha atravessou período de dificuldade econômica agravada 

pelo agigantamento do Estado Social, o que gerou forte discussão sobre a legitimidade de 

restringirem-se e/ou suprimirem-se benefícios sociais assegurados aos cidadãos.  



 

 

 

 

O debate em torno do princípio da proibição do retrocesso social (ou da 

irreversibilidade dos direitos fundamentais) foi lá intensificado, sobretudo porque, 

diferentemente de outros sistemas constitucionais, a Lei Fundamental de Bonn não previu 

expressamente nenhum direito fundamental social, e o desenvolvimento desse princípio foi 

uma tentativa de resposta e de defesa dos críticos.
7
 

Para SARLET (2009)o princípio da proibição de retrocesso social se resume a: 

“toda e qualquer forma de proteção de direitos fundamentais em face de medidas do poder público, com 

destaque para o legislador e o administrador, que tenham por escopo a supressão ou mesmo restrição de 

direitos fundamentais (sejam eles sociais, ou não)”
8
.  

Podemos considerá-lo, portanto, como um direito constitucional de resistência que se 

opõe à margem de conformação do legislador quanto à reversibilidade de leis concessivas de 

benefícios sociais. 

O Tribunal Constitucional de Portugal, por sua vez, ao desenvolver a denominada 

“jurisprudência da crise”, evoluiu substancialmente em seus posicionamentos, de modo que 

vem com certa cautela tolerando restrições a benefícios sociais anteriormente conquistados 

em face da crise econômica e financeira. 

Segundo o conceito de “crise”, que implícita ou explicitamente está sempre presente 

no discurso político, perpassa essas sensíveis discussões jurídicas e constitucionais. 

Historicamente, tal qual nos faz compreender o historiador alemão, Reinhart Koselleck, o 

conceito de “crise”, cuja semântica se reconduz à noção grega de “decisões definitivas e 

irrevogáveis” e ainda de “momento crítico de uma doença”, é retoricamente (re)ativado no 

intuito de legitimar “decisões adequadas” a situações adversas em curtíssimo espaço de 

tempo, diante da incerteza do futuro e da necessidade de prevenir-se o pior. 

                                                           
7
 https://www.conjur.com.br/2015-abr-11/observatorio-constitucional-proibicao-retrocesso-social-pauta-stf. 

Por Marcelo Casseb Continentino. 11 de abril de 2015, 8h00. Acessado em 15/09/2021.  

8
 Cf. SARLET, Ingo Wolfgang. A assim designada proibição de retrocesso social e a construção de um direito 

constitucional comum latinoamericano. Revista Brasileira de Estudos Constitucionais – RBEC. Belo Horizonte, 

ano 3, n. 11, jul./set. 2009. 

https://www.conjur.com.br/2015-abr-11/observatorio-constitucional-proibicao-retrocesso-social-pauta-stf
https://www.conjur.com.br/2015-abr-11/observatorio-constitucional-proibicao-retrocesso-social-pauta-stf#author


 

 

 

 

O problema, contudo, é que a noção de crise não é facilmente apreensível e, ao mesmo 

tempo, parece estar em evidência em todas as dimensões da organização da sociedade. 

Destarte, para alguns, é tão fácil utilizá-la, que se chega a ponto de esvaziá-la de sentido (crise 

moral, econômica, política, constitucional, social, religiosa, institucional, do Legislativo, do 

Executivo, do Judiciário etc.). Se tudo está em crise, nada é crítico; e, portanto, está dentro da 

normalidade. 

Dessa preocupação, extraímos duas ponderações relevantes: uma, o cuidado para não 

criar-se uma “metanarrativa da crise” que teria o condão de legitimar, pela simples referência 

ao conceito de “crise” ou de emergência, a adoção de medidas de restrição, de limitação ou 

até mesmo de supressão dos direitos fundamentais; duas, não se pode gerar uma carga 

semântica negativa tal em torno do conceito de crise, de modo que se pretenda inviabilizar 

qualquer medida política ou jurídica excepcional, adotada em situações de particular 

gravidade. 

Assim, entendemos que no caso em discurso o princípio da proibição do retrocesso foi 

ferido de morte, por se tratar de um direito social puro. 

CONCLUSÃO 

 

Inserido no art. 74 da Lei 8.213/91 está a pensão por morte devida aos dependentes do 

instituidor para o amparo financeiro de seus núcleos familiares. 

Porém, com o advento da reforma da Previdência, ou seja, com publicação da Emenda 

Constitucional 103/2019 verificou-se um prejuízo severo aos dependentes legais do segurado 

falecido. 

Como visto, a forma de cálculo foi bastante alterada, a ponto de malferir o princípio 

do mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana dos pensionistas, que se trata de 

direitos sociais que o Estado é obrigado a garantir para todo e qualquer indivíduo possuir uma 

vida digna.  

Vimos que existe decisão favorável à inconstitucionalidade do cálculo da pensão por 

morte, oriunda da Turma Recursal de Sergipe que deve ser seguida por todo o Brasil e chegar 

ao Congresso Nacional para reformular o cálculo do mencionado benefício. 



 

 

 

 

Assim, é patente demonstrar que a letra da lei deve ser revisitada e alterada para 

garantir as condições mínimas de vida e sobrevivência de milhares de família no Brasil, 

respeitando-se a Carta Magna e os princípios encartados nesta norma. 
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