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LEI Nº 13.134, DE 16 DE JUNHO DE 2015

LEI Nº 13.135, DE 17 DE JUNHO DE 2015

Conversão da Medida Provisória nº 665, de 2014

Conversão da Medida Provisória nº 664, de 2014

Altera as Leis n. 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que regula o
Programa do Seguro-Desemprego e o Abono Salarial e institui
o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), n. 10.779, de 25 de
novembro de 2003, que dispõe sobre o seguro-desemprego
para o pescador artesanal, e n. 8.213, de 24 de julho de 1991,
que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social; revoga dispositivos da Lei n. 7.998, de 11 de janeiro de
1990, e as Leis n. 7.859, de 25 de outubro de 1989, e n. 8.900,
de 30 de junho de 1994; e dá outras providências.

Altera as Leis n. 8.213, de 24 de julho de 1991, n. 10.876,
de 2 de junho de 2004, n. 8.112, de 11 de dezembro de
1990, e n. 10.666, de 8 de maio de 2003, e dá outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
(...)
Art. 3º A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
“Art.38-A.......................................................................
§ 1º O programa de que trata o caput deste artigo deverá prever a manutenção e a atualização anual do
cadastro e conter todas as informações necessárias à
caracterização da condição de segurado especial.
......................................................................................
§ 3º O INSS, no ato de habilitação ou de concessão
de benefício, deverá verificar a condição de segurado
especial e, se for o caso, o pagamento da contribuição
previdenciária, nos termos da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, considerando, dentre outros, o que consta
do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)
de que trata o art. 29-A desta Lei.” (NR)
“Art. 38-B. O INSS utilizará as informações constantes
do cadastro de que trata o art. 38-A para fins de comprovação do exercício da atividade e da condição do
segurado especial e do respectivo grupo familiar.
Parágrafo único. Havendo divergências de informações,
para fins de reconhecimento de direito com vistas à concessão de benefício, o INSS poderá exigir a apresentação dos documentos previstos no art. 106 desta Lei.”
Art. 4º As alterações ao art. 9º da Lei nº 7.998, de 11 de
janeiro de 1990, introduzidas pelo art. 1o desta Lei somente produzirão efeitos financeiros a partir do exercício de
2016, considerando-se, para os fins do disposto no inciso
I do art. 9º da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, como
ano-base para a sua aplicação o ano de 2015.
Art. 5º É assegurada aos pescadores profissionais categoria artesanal a concessão pelo INSS do seguro-desemprego de defeso relativo ao período de defeso compreendido
entre 1º de abril de 2015 e 31 de agosto de 2015 nos termos
e condições da legislação vigente anteriormente à edição
da Medida Provisória nº 665, de 30 de dezembro de 2014.
Art. 6º Revogam-se:
I - o art. 2º-B e o inciso II do caput do art. 3º da Lei nº
7.998, de 11 de janeiro de 1990;
II - a Lei nº 7.859, de 25 de outubro de 1989; e
III - a Lei nº 8.900, de 30 de junho de 1994.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de junho de 2015;
DILMA ROUSSEFF

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º A Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 15. ....................................................................
......................................................................................
II - (VETADO);
.............................................................................” (NR)
“Art. 16. ...................................................................
I - (VETADO); (Vigência)
......................................................................................
III - o irmão de qualquer condição menor de 21 (vinte
e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, nos termos do
regulamento; (Vigência)
.............................................................................” (NR)
“Art. 26. .....................................................................
......................................................................................
II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos
de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido
de alguma das doenças e afecções especificadas em
lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação,
deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade
e gravidade que mereçam tratamento particularizado;
.............................................................................” (NR)
“Art. 29. .....................................................................
......................................................................................
§ 10. O auxílio-doença não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos 12 (doze) salários-de-contribuição, inclusive em caso de remuneração variável, ou,
se não alcançado o número de 12 (doze), a média aritmética simples dos salários-de-contribuição existentes.
§ 11. (VETADO).
§ 12. (VETADO).
§ 13. (VETADO).” (NR)
“Art. 32. (VETADO).”
“Art. 60. ....................................................................
......................................................................................
§ 5º Nos casos de impossibilidade de realização de
perícia médica pelo órgão ou setor próprio competente, assim como de efetiva incapacidade física ou
técnica de implementação das atividades e de atendimento adequado à clientela da previdência social, o
INSS poderá, sem ônus para os segurados, celebrar,
nos termos do regulamento, convênios, termos de
execução descentralizada, termos de fomento ou de
colaboração, contratos não onerosos ou acordos de
cooperação técnica para realização de perícia médica,
por delegação ou simples cooperação técnica, sob sua
coordenação e supervisão, com:
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I - órgãos e entidades públicos ou que integrem o Sistema Único de Saúde (SUS);
II - (VETADO);
III - (VETADO).
§ 6º O segurado que durante o gozo do auxílio-doença vier
a exercer atividade que lhe garanta subsistência poderá ter
o benefício cancelado a partir do retorno à atividade.
§ 7º Na hipótese do § 6º, caso o segurado, durante o gozo
do auxílio-doença, venha a exercer atividade diversa daquela que gerou o benefício, deverá ser verificada a incapacidade para cada uma das atividades exercidas.” (NR)
“Art. 74. .....................................................................
......................................................................................
§ 1º Perde o direito à pensão por morte, após o trânsito em julgado, o condenado pela prática de crime de
que tenha dolosamente resultado a morte do segurado.
§ 2º Perde o direito à pensão por morte o cônjuge,
o companheiro ou a companheira se comprovada, a
qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento ou
na união estável, ou a formalização desses com o fim
exclusivo de constituir benefício previdenciário, apuradas em processo judicial no qual será assegurado o
direito ao contraditório e à ampla defesa.” (NR)
“Art. 77. .....................................................................
......................................................................................
§ 2º O direito à percepção de cada cota individual cessará:
......................................................................................
II - para filho, pessoa a ele equiparada ou irmão, de
ambos os sexos, ao completar 21 (vinte e um) anos de
idade, salvo se for inválido ou com deficiência;
III - para filho ou irmão inválido, pela cessação da
invalidez;
IV - para filho ou irmão que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, pelo afastamento
da deficiência, nos termos do regulamento; (Vigência)
V - para cônjuge ou companheiro:
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 “c”;
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:
1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos
de idade;
2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e
seis) anos de idade;
3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e
nove) anos de idade;
4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta)
anos de idade;
5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de idade;
6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade.
§ 2º-A. Serão aplicados, conforme o caso, a regra
contida na alínea “a” ou os prazos previstos na alínea
“c”, ambas do inciso V do § 2º, se o óbito do segurado
decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, independentemente
do recolhimento de 18 (dezoito) contribuições mensais
ou da comprovação de 2 (dois) anos de casamento ou
de união estável.

§ 2º-B. Após o transcurso de pelo menos 3 (três) anos e
desde que nesse período se verifique o incremento mínimo de um ano inteiro na média nacional única, para ambos os sexos, correspondente à expectativa de sobrevida
da população brasileira ao nascer, poderão ser fixadas,
em números inteiros, novas idades para os fins previstos
na alínea “c” do inciso V do § 2º, em ato do Ministro de Estado da Previdência Social, limitado o acréscimo na comparação com as idades anteriores ao referido incremento.
......................................................................................
§ 4º (Revogado).
§ 5º O tempo de contribuição a Regime Próprio de
Previdência Social (RPPS) será considerado na contagem das 18 (dezoito) contribuições mensais de que
tratam as alíneas “b” e “c” do inciso V do § 2o.” (NR)
“Art. 151. Até que seja elaborada a lista de doenças
mencionada no inciso II do art. 26, independe de carência a concessão de auxílio-doença e de aposentadoria
por invalidez ao segurado que, após filiar-se ao RGPS,
for acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa,
hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença
de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia
grave, estado avançado da doença de Paget (osteíte
deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (aids) ou contaminação por radiação, com base
em conclusão da medicina especializada.” (NR)

(...)
Art. 4º O art. 12 da Lei nº 10.666, de 8 de maio de 2003,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 12. Para fins de compensação financeira entre o
Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e o Regime
Próprio de Previdência Social (RPPS) da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, os regimes instituidores apresentarão aos regimes de origem os dados
relativos aos benefícios em manutenção em 5 de maio de
1999 concedidos a partir de 5 de outubro de 1988.” (NR)
Art. 5º Os atos praticados com base em dispositivos da
Medida Provisória no 664, de 30 de dezembro de 2014,
serão revistos e adaptados ao disposto nesta Lei.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor em:
I - 180 (cento e oitenta) dias a partir de sua publicação, quanto
à inclusão de pessoas com deficiência grave entre os dependentes dos segurados do Regime Geral de Previdência Social
(RGPS) e do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)
previstos na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990;
II - 2 (dois) anos para a nova redação:
a) do art. 16, incisos I e III, e do art. 77, § 2º, inciso IV, da
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, em relação às pessoas com deficiência intelectual ou mental;
b) do art. 217, inciso IV, alínea “c”, da Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990;
III - na data de sua publicação, para os demais dispositivos.
Art. 7º Revogam-se:
I - os seguintes dispositivos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990:
a) o art. 216;
b) os §§ 1º a 3º do art. 218; e
II - os seguintes dispositivos da Lei nº 8.213, de 24 de julho
de 1991:
a) o § 2º do art. 17;
b) o § 4º do art. 77.
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Brasília, 17 de junho de 2015;
194º da Independência e 127º da República.
DILMA ROUSSEFF

Atualização - 3

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 676,
DE 17 DE JUNHO DE 2015.
Altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe
sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte
Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 29-C. O segurado que preencher o requisito para
a aposentadoria por tempo de contribuição poderá optar
pela não incidência do fator previdenciário, no cálculo de
sua aposentadoria, quando o total resultante da soma de
sua idade e de seu tempo de contribuição, incluídas as
frações, na data de requerimento da aposentadoria, for:
I - igual ou superior a noventa e cinco pontos, se homem, observando o tempo mínimo de contribuição de
trinta e cinco anos; ou
II - igual ou superior a oitenta e cinco pontos, se mulher,
observando o tempo mínimo de contribuição de trinta anos.
§ 1º As somas de idade e de tempo de contribuição
previstas no caput serão majoradas em um ponto em:
I - 1º de janeiro de 2017;
II - 1º de janeiro de 2019;
III - 1º de janeiro de 2020;
IV - 1º de janeiro de 2021; e
V - 1º de janeiro de 2022.
§ 2º Para efeito de aplicação do disposto no caput
e no § 1º, serão acrescidos cinco pontos à soma da
idade com o tempo de contribuição do professor e da
professora que comprovarem exclusivamente tempo
de efetivo exercício de magistério na educação infantil
e no ensino fundamental e médio.”
Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 17 de junho de 2015;
194º da Independência e 127º da República.
DILMA ROUSSEFF

Portaria Interministerial MPS/MF Nº 13
DE 09/01/2015
Dispõe sobre o reajuste dos benefícios pagos pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS e dos demais valores
constantes do Regulamento da Previdência Social - RPS.
Os Ministros de Estado da Previdência Social e da Fazenda,
no uso da atribuição que lhes confere o inciso II do parágrafo
único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998;
na Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003;
na Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; no art. 41-A da Lei
nº 8.213, de 24 de julho de 1991; na Lei nº 12.382, de 25 de
fevereiro de 2011; no Decreto nº 8.381, de 29 de dezembro
de 2014; e no Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999,
Resolvem:
Art. 1º Os benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS serão reajustados, a partir de 1º de janeiro de
2015, em 6,23% (seis inteiros e vinte e três décimos por cento).

§ 1º Os benefícios a que se refere o caput, com data de início
a partir de 1º de fevereiro de 2014, serão reajustados de acordo com os percentuais indicados no Anexo I desta Portaria.
§ 2º Para os benefícios majorados por força da elevação do
salário mínimo para R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito
reais), o referido aumento deverá ser descontado quando
da aplicação do reajuste de que tratam o caput e o § 1º.
§ 3º Aplica-se o disposto neste artigo às pensões especiais
pagas às vítimas da síndrome da talidomida, aos portadores
de hanseníase de que trata a Lei nº 11.520, de 18 de setembro de 2007, e ao auxílio especial mensal de que trata o
inciso II do art. 37 da Lei nº 12.663, de 5 de junho de 2012.
Art. 2º A partir de 1º de janeiro de 2015, o salário-de-benefício e o salário-de-contribuição não poderão ser inferiores
a R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais), nem superiores a R$ 4.663,75 (quatro mil seiscentos e sessenta e
três reais e setenta e cinco centavos).
Art. 3º A partir de 1º de janeiro de 2015:
I - não terão valores inferiores a R$ 788,00 (setecentos e
oitenta e oito reais), os benefícios:
a) de prestação continuada pagos pelo INSS correspondentes a aposentadorias, auxílio-doença, auxílio-reclusão
(valor global) e pensão por morte (valor global);
b) de aposentadorias dos aeronautas, concedidas com base
na Lei nº 3.501, de 21 de dezembro de 1958; e
c) de pensão especial paga às vítimas da síndrome da
talidomida;
II - os valores dos benefícios concedidos ao pescador, ao
mestre de rede e ao patrão de pesca com as vantagens
da Lei nº 1.756, de 5 de dezembro de 1952, deverão corresponder, respectivamente, a 1 (uma), 2 (duas) e 3 (três)
vezes o valor de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito
reais), acrescidos de 20% (vinte por cento);
III - o benefício devido aos seringueiros e seus dependentes,
concedido com base na Lei nº 7.986, de 28 de dezembro
de 1989, terá valor igual a R$ 1.576,00 (um mil quinhentos
e setenta e seis reais);
IV - é de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais), o
valor dos seguintes benefícios assistenciais pagos pela
Previdência Social:
a) pensão especial paga aos dependentes das vítimas de hemodiálise da cidade de Caruaru no Estado de Pernambuco;
b) amparo social ao idoso e à pessoa portadora de deficiência; e
c) renda mensal vitalícia.
Art. 4º O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado
de qualquer condição, até 14 (quatorze) anos de idade, ou inválido de qualquer idade, a partir de 1º de janeiro de 2015, é de:
I - R$ 37,18 (trinta e sete reais e dezoito centavos) para
o segurado com remuneração mensal não superior a R$
725,02 (setecentos e vinte e cinco reais e dois centavos);
II - R$ 26,20 (vinte e seis reais e vinte centavos) para o segurado
com remuneração mensal superior a R$ 725,02 (setecentos
e vinte e cinco reais e dois centavos) e igual ou inferior a R$
1.089,72 (um mil e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos).
§ 1º Para fins do disposto neste artigo, considera-se remuneração mensal do segurado o valor total do respectivo salário-decontribuição, ainda que resultante da soma dos salários-de-contribuição correspondentes a atividades simultâneas.
§ 2º O direito à cota do salário-família é definido em razão da
remuneração que seria devida ao empregado no mês, independentemente do número de dias efetivamente trabalhados.
§ 3º Todas as importâncias que integram o salário-de-contribuição serão consideradas como parte integrante da remuneração do mês, exceto o décimo terceiro salário e o adicional
de férias previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição,
para efeito de definição do direito à cota do salário-família.
§ 4º A cota do salário-família é devida proporcionalmente aos dias
trabalhados nos meses de admissão e demissão do empregado.
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Art. 5º O auxílio-reclusão, a partir de 1º de janeiro de 2015,
será devido aos dependentes do segurado cujo salário-de-contribuição seja igual ou inferior a R$ 1.089,72 (um mil e
oitenta e nove reais e setenta e dois centavos), independentemente da quantidade de contratos e de atividades exercidas.
§ 1º Se o segurado, embora mantendo essa qualidade, não estiver
em atividade no mês da reclusão, ou nos meses anteriores, será
considerado como remuneração o seu último salário-de-contribuição.
§ 2º Para fins do disposto no § 1º, o limite máximo do valor
da remuneração para verificação do direito ao benefício
será o vigente no mês a que corresponder o salário-de-contribuição considerado.
Art. 6º A partir de 1º de janeiro de 2015, será incorporada à renda mensal dos benefícios de prestação continuada pagos pelo
INSS, com data de início no período de 1º janeiro de 2014 a 31
de dezembro de 2014, a diferença percentual entre a média dos
salários-de-contribuição considerados no cálculo do salário-de-benefício e o limite máximo em vigor no período, exclusivamente
nos casos em que a referida diferença resultar positiva, observado
o disposto no § 1º do art. 1º e o limite de R$ 4.663,75 (quatro mil
seiscentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos).
Art. 7º A contribuição dos segurados empregado, inclusive o
doméstico e do trabalhador avulso, relativamente aos fatos geradores que ocorrerem a partir da competência janeiro de 2015,
será calculada mediante a aplicação da correspondente alíquota,
de forma não cumulativa, sobre o salário-de-contribuição mensal,
de acordo com a tabela constante do Anexo II desta Portaria.
Art. 8º A partir de 1º de janeiro de 2015:
I - o valor a ser multiplicado pelo número total de pontos indicadores
da natureza do grau de dependência resultante da deformidade
física, para fins de definição da renda mensal inicial da pensão especial devida às vítimas da síndrome da talidomida, é de R$ 359,63
(trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e três centavos);
II - o valor da diária paga ao segurado ou dependente pelo
deslocamento, por determinação do INSS, para submeter-se
a exame médico-pericial ou processo de reabilitação profissional, em localidade diversa da de sua residência, é de R$
77,94 (setenta e sete reais e noventa e quatro centavos);
III - o valor da multa pelo descumprimento das obrigações,
indicadas no:
a) caput do art. 287 do Regulamento da Previdência Social
(RPS), varia de R$ 253,36 (duzentos e cinquenta e três reais
e trinta e seis centavos) a R$ 25.337,44 (vinte e cinco mil
trezentos e trinte e sete reais e quarenta e quatro centavos);
b) inciso I do parágrafo único do art. 287 do RPS, é de R$
56.305,39 (cinquenta e seis mil trezentos e cinco reais e
trinta e nove centavos); e
c) inciso II do parágrafo único do art. 287 do RPS, é de R$
281.526,96 (duzentos e oitenta e um mil quinhentos e vinte
e seis reais e noventa e seis centavos);
IV - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do RPS,
para a qual não haja penalidade expressamente cominada no
art. 283 do RPS, varia, conforme a gravidade da infração, de
R$ 1.925,81 (um mil novecentos e vinte e cinco reais e oitenta
e um centavos) a R$ 192.578,66 (cento e noventa e dois mil
quinhentos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos);
V - o valor da multa indicada no inciso II do art. 283 do RPS
é de R$ 19.257,83 (dezenove mil duzentos e cinquenta e
sete reais e oitenta e três centavos);
VI - é exigida Certidão Negativa de Débito (CND) da empresa na alienação ou oneração, a qualquer título, de bem
móvel incorporado ao seu ativo permanente de valor superior a R$ 48.144,19 (quarenta e oito mil cento e quarenta e
quatro reais e dezenove centavos); e
VII - o valor de que trata o § 3º do art. 337-A do Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940, é de R$ 4.117,35 (quatro mil cento e dezessete
reais e trinta e cinco centavos).

Parágrafo único. O valor das demandas judiciais de que
trata o art. 128 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, é
limitado em R$ 47.280,00 (quarenta e sete mil duzentos e
oitenta reais), a partir de 1º de janeiro de 2015.
Art. 9º A partir de 1º de janeiro de 2015, o pagamento mensal de benefícios de valor superior a R$ 93.275,00 (noventa
e três mil duzentos e setenta e cinco reais) deverá ser autorizado expressamente pelo Gerente-Executivo do INSS,
observada a análise da Divisão ou Serviço de Benefícios.
Parágrafo único. Os benefícios de valor inferior ao limite
estipulado no caput, quando do reconhecimento do direito
da concessão, revisão e manutenção de benefícios serão
supervisionados pelas Agências da Previdência Social e
Divisões ou Serviços de Benefícios, sob critérios aleatórios
pré-estabelecidos pela Presidência do INSS.
Art. 10. A Secretaria da Receita Federal do Brasil, o INSS
e a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência
Social (Dataprev) adotarão as providências necessárias ao
cumprimento do disposto nesta Portaria.
Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12. Fica revogada a Portaria Interministerial MPS/MF
nº 19, de 10 de janeiro de 2014.
CARLOS EDUARDO GABAS
Ministro de Estado da Previdência Social
JOAQUIM LEVY
Ministro de Estado da Fazenda
ANEXO I
FATOR DE REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
DE ACORDO COM AS RESPECTIVAS DATAS DE INÍCIO,
APLICÁVEL A PARTIR DE JANEIRO DE 2015
DATA

REAJUSTE (%)

Até janeiro de 2014

6,23

em fevereiro de 2014

5,56

em março de 2014

4,89

em abril de 2014

4,04

em maio de 2014

3,23

em junho de 2014

2,62

em julho de 2014

2,35

em agosto de 2014

2,22

em setembro de 2014

2,04

em outubro de 2014

1,54

em novembro de 2014

1,15

em dezembro de 2014

0,62

ANEXO II
TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS
EMPREGADO, EMPREGADO DOMÉSTICO E
TRABALHADOR AVULSO, PARA PAGAMENTO DE
REMUNERAÇÃO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2015.
SALÁRIO-DECONTRIBUIÇÃO (R$)

A PARA FINS DE
RECOLHIMENTO AO INSS

até 1.399,12

8%

de 1.399,13 até 2.331,88

9%

de 2.331,89 até 4.663,75

11%

Central de Concursos

