
Vai se aposentar em 2023?
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A aposentadoria comum do(a) trabalhador(a) urbano(a) terá mudanças
a partir de 1º de janeiro de 2023.

A Reforma da Previdência entrou em vigor em 13/11/2019, trazendo
novas exigências, além de regras de transição para quem já era
contribuinte. Vamos às regras e exigências para o ano novo:

 APOSENTADORIA COMUM POR IDADE

 

REGRAS DE TRANSIÇÃO
 APOSENTADORIA COMUM POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO:

Edição especial 
15 anos de PZ



Principais pontos da 
IN 128/INSS 
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A IN 128/2022, em seu art. 348, chama a atenção porque o
empregado intermitente fora incluído em parágrafo diverso do
segurado empregado (§ 3º) - embora seja uma espécie de
empregado, cuja previsão se encontra no §2º. Assim,
considerando não haver qualquer exclusão legal, não há por
que a previsão na IN ser diversa do segurado empregado.
Já no art. 351, importante destacar o inciso II, em que há
previsão para o preenchimento e encaminhamento da CAT ser
realizado por qualquer autoridade pública no caso de segurado
especial, tratando-se de hipótese bem ampla de emitentes da
referida CAT, já que desde magistrados, a membros do MP,
comandantes de unidades militares, prefeitos, delegados,
servidores em geral, podem ser considerados autoridade
pública. 

Seguem os principais tópicos da Instrução Normativa 128/2022-
3ª Parte, elaborados por nosso Corpo Jurídico, conforme
encontros de Capacitação Previdenciária Permanente,
realizados em novembro/22:

#41- Acidente do trabalho

          #42- Salário-família
 

Art. 362, §2º da IN 128 consolidade que 
o salário-família, devido ao empregado, inclusive o 

doméstico, e ao trabalhador avulso, também 
será pago ao segurado que estiver em gozo de:

 I - auxílio por incapacidade temporária;
II - aposentadoria por incapacidade permanente;

III - aposentadoria por idade rural; e
IV - demais aposentadorias, desde que contem 

com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais de idade,
 se homem, ou 60 (sessenta) anos ou mais de 

idade, se mulher.
 

Parte 3

#43- Pensão por
morte
De acordo com o artigo 366, da IN 128/2022,
não cabe a concessão de mais de uma
pensão por morte para o mesmo
dependente, em razão do mesmo instituidor.
Entretanto, existe uma exceção: nos casos de
óbitos anteriores a 28/04/1995, situação em
que será possível que um mesmo instituidor
seja responsável por deixar mais de uma
pensão por morte, já que era possível que o
segurado da previdência social acumulasse
duas ou mais aposentadorias. Assim, como o
próprio segurado poderia receber mais de
uma aposentadoria, diante do seu
falecimento, poderia deixar mais de uma
pensão por morte. 
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- Quando o óbito do instituidor ocorrer após a perda da sua qualidade de
segurado, caso o falecido já fizesse jus ao benefício de aposentadoria por
incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez), ainda no período
de graça, será cabível a concessão da pensão por morte aos dependentes.
Neste caso, a perícia médica constata que o falecido instituidor estava
incapacitado até a data do óbito. Frederico Amado defende que, em que
pese o art. 368 da IN 128/2022 apenas conste sobre os casos de
incapacidade total e permanente, tal raciocínio também pode ser
estendido e aplicado para as situações em que o falecido estava acometido
por incapacidade parcial e temporária, fazendo jus ao auxílio-doença. 

#43- Pensão por Morte- cont.

-A partir de 24/02/2016, nos casos de segurado indígena
comprovadamente poligâmico ou segurada indígena poliândrica
será possível o rateio da pensão por morte entre as(os)
companheiras (os), desde que os dependentes da pessoa
instituidora também sejam indígenas. 

-Para fins de recebimento de pensão por morte,
não é imprescindível o recebimento de pensão
alimentícia por parte do ex-cônjuge ou ex-
companheiro (a) para comprovar a sua qualidade
de dependente do instituidor falecido, porém, é
necessário comprovar o recebimento de ajuda
econômica ou financeira, nos termos da atualização
da IN 128, via Instrução Normativa INSS Nº 141 de
06/12/2022.

-Antes da Reforma da Previdência, a cota cessada pensão por morte de
um dos dependentes, revertia para os demais. Contudo, após a
Reforma da Previdência, as cotas individuais cessadas não serão
revertidas para os demais dependentes. 

- Para os óbitos ocorridos a partir de 18/01/2019, em razão
da Medida Provisória nº 871, havendo decisão judicial
condenando o falecido instituidor ao pagamento de
alimentos provisórios, a duração da pensão por morte
corresponderá ao prazo constante na referida decisão que
determinou o pagamento de alimentos provisórios (nos
termos da atualização da IN 128, via Instrução Normativa
INSS Nº 141 de 06/12/2022). 

- Existem situações em que foi declarada a separação de
fato do casal, no processo administrativo que concedeu o
benefício assistencial – LOAS. Contudo, contanto que o
casal tenha reatado, ou seja, restabelecido o vínculo
conjugal posteriormente. Nesses casos, (o) a companheira
(o)/esposa (o) poderá fazer jus à pensão por morte, desde
que comprove que o vínculo conjugal foi restabelecido
antes do obtido do instituidor. 

- O início da contagem do tempo de duração da cota do
cônjuge ou companheiro (a) será a partir da data do óbito
do instituidor.
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#44- Dos Acordos 
Internacionais
Os seguintes países compõem os acordos bilaterais
com o Brasil: ALEMANHA; BÉLGICA; CABO VERDE;
CANADÁ; CHILE; CORÉIA (DO SUL); ESPANHA;
ESTADOS UNIDOS; FRANÇA; GRÉCIA; ITÁLIA; JAPÃO;
LUXEMBURGO; PORTUGAL; QUEBEC E SUÍÇA.

Ainda, de acordo com os artigos 403 a 405 da IN 128,
é possível que haja o cômputo do tempo de
contribuição ou seguro em países signatários para
aquisição de direito de benefício, como
aposentadoria por idade e por invalidez, sendo o
pagamento PROPORCIONAL ao tempo de
contribuição (podendo chegar a ser menor que o
salário mínimo, salvo regra expressa do acordo
dispondo em sentido contrário) vertido para cada
país, se alcançados todos os requisitos ao
reconhecimento do direito.

Por conseguinte, no que tange aos benefícios por incapacidade, cumpre registrar que os
artigos 406 e 407 dispõem que a perícia médica de residentes no Brasil será realizada pelo
perito médico federal e, para os resistentes no exterior, será realizada através de relatório
médico e das evidências médicas que o segurado possuir, a se realizada por perito médico
federal (perícia à distância).

No que tange aos artigos 408 a 410, que trata sobre o pagamento dos benefícios, destaca-
se que é facultado ao beneficiário residente no exterior receber o pagamento de benefício
no país de residência, desde que haja mecanismo de remessa para esse país no contrato
firmado entre o INSS e a instituição financeira contratada para esse fim, sendo que o
pagamento será realizado até o segundo dia útil do mês subsequente.

Por fim, os artigos 411 a 412 tratam sobre o deslocamento temporário dos trabalhadores
previsto nos acordos internacionais. Nesse sentido, infere-se que este serviço resulta na
permanência do vínculo previdenciário do trabalhador apenas no país de origem, sendo o
período de duração do deslocamento estabelecido em cada acordo internacional.

#45- PORTARIA DIRBEN/INSS 993 de
28 de março de 2022 - Parte 1
Nos processos administrativos serão observados diversos preceitos, entre eles:
interpretação da norma a fim de garantir o atendimento do fim público a que se dirige,
vedada a aplicação retroativa de nova interpretação.

Ponto relevante da Portaria é que no processo de apuração de irregularidade, incluindo a
fase de admissibilidade, constitui impedimento para atuação, neste processo, o servidor
que tenha analisado o requerimento ou benefício objeto da apuração.

A não comunicação do impedimento ensejará a nulidade dos atos decisórios.
O prazo é de 10 dias para recurso contra decisão que não acolher a alegação de suspeição
suscitada.
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#46- PORTARIA DIRBEN/INSS 993 de
28 de março de 2022 - Parte 2

No art. 32 da Portaria 993, o INSS manteve o entendimento que a DER – (Data de Entrada do
Requerimento) sempre será preservada quando o beneficio devido ou o mais vantajoso
fizer parte do mesmo grupo a seguir: Aposentadorias; Benefícios por Incapacidade;
Benefícios aos dependentes do segurado; Salário-maternidade; Benefícios Assistenciais.

A análise inicial de requerimento de aposentaria, em caso de reconhecimento de mais de
uma aposentadoria, deverá ser oferecido ao segurado a opção do beneficio mais vantajoso.
 

Mais de uma aposentadoria em momento posterior a DER até a DDB – (Data do Despacho
do Beneficio), devera ser oferecido ao segurado a possibilidade de reafirmação da DER para
esta data, desde que anterior a DDB. 
 

Se implementar todas as condições para mais de uma espécie de aposentadoria na DER ou
até a DDR e não tiver sido oferecido ao segurado o direito de me opção pelo melhor
beneficio, deverá ser garantido a possibilidade de requerimento por revisão. 

Atenção, NÃO cabe reafirmação da DER nos pedidos de revisão, só em caso de erro
administrativo conforme o caput do 34 da Portaria 993. 

#47- PORTARIA DIRBEN/INSS
993 de 28 de março de 2022 -
Parte 3
O  art. 103 da Portaria destaca que a pesquisa externa poderá ser
realizada pelo servidor do INSS, realizando diligências externas (ouvir
vizinhos ou ir na empresa consultar documentos físicos, por
exemplo), ou seja, a mesma será realizada nas empresas, entidades
representativas de classe, junto aos beneficiários e cartórios, com o
intuito de atualizar o CNIS, reconhecimento, revisão e manutenção de
direitos, tal como para perícias médicas, serviço social, habilitação
 e reabilitação profissional. 

Por conseguinte, o processo administrativo previdenciário poderá ser
concluído com análise de mérito do requerimento (quando o INSS
apresente uma resposta definitiva em relação ao que foi solicitado no
requerimento, podendo conceder ou indeferir) ou sem analise de
mérito, quando ocorre a desistência ou abandono processual (por
exemplo: quando abriu exigência, mas o seguro não cumpriu). 

Assim sendo, finalizado o prazo para o beneficiário cumprir a
exigência, sem apresentar a documentação solicitada, mas havendo
elementos suficientes para o reconhecimento do direito, o processo
será decidido neste sentido. Logo, se não houver elementos
suficientes para reconhecer o direito do segurado, o requerimento
será concluído sem análise de mérito, por desistência do pedido, mas
o beneficiário poderá apresentar novo requerimento, sendo que os
efeitos serão a partir da data do novo pedido.  



 Time PZ - 15 anos com você! 


