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ATUALIZAÇÃO DA APOSTILA DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO - 15ª ED
CÓD.: 0445
LEI Nº 13.183, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2015
Convertida da Medida Provisória nº 676, de 2015
Altera as Leis nºs 8.212, de 24 de julho de 1991,
e 8.213, de 24 de julho de 1991, para tratar da
associação do segurado especial em cooperativa de
crédito rural e, ainda essa última, para atualizar o rol
de dependentes, estabelecer regra de não incidência
do fator previdenciário, regras de pensão por morte
e de empréstimo consignado,
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O art. 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de
1991, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 12. .....................................................................
§ 9º ...........................................................................
VI - a associação em cooperativa agropecuária ou
de crédito rural; e
...................................................................................
§ 10. ..........................................................................
V - (VETADO);
Art. 2º A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa
a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 11. .......................................................................
§ 8º .........................................................................
(...)
VI - a associação em cooperativa agropecuária ou
de crédito rural; e
..................................................................................
§ 9º .........................................................................
V - (VETADO);
“Art. 16. (VETADO).” (NR)
“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, observado o tempo mínimo de contribuição
de trinta anos.
§ 1º Para os fins do disposto no caput, serão somadas
as frações em meses completos de tempo de
contribuição e idade.
§ 2º As somas de idade e de tempo de contribuição
previstas no caput serão majoradas em um ponto em:

I - 31 de dezembro de 2018;
II - 31 de dezembro de 2020;
III - 31 de dezembro de 2022;
IV - 31 de dezembro de 2024; e
V - 31 de dezembro de 2026.
§ 3º Para efeito de aplicação do disposto no caput e
no § 2º, o tempo mínimo 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 será de,
respectivamente, trinta e vinte e cinco anos, e serão
acrescidos cinco pontos à soma da idade com o tempo
de contribuição.
§ 4º Ao segurado que alcançar o requisito necessário
ao exercício da opção de que trata o caput e deixar de
requerer aposentadoria será assegurado o direito à
opção com a aplicação da pontuação exigida na data
do cumprimento do requisito nos termos deste artigo.
§ 5º (VETADO).”
“Art. 29-D. (VETADO).”
“Art. 74. ........................................................................
I - do óbito, quando requerida até noventa dias depois
deste;
.................................................................................
“Art. 77. ........................................................................
§ 2º .........................................................................
(...)
II - 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;
.................................................................................
§ 6º O exercício de atividade remunerada, inclusive
na condição de microempreendedor individual,
não impede a concessão ou manutenção da parte
individual da pensão do dependente com deficiência
intelectual ou mental ou com deficiência grave.” (NR)
“Art. 115. ...................................................................
VI - pagamento de empréstimos, financiamentos,
cartões de crédito e operações de arrendamento
mercantil concedidos por instituições financeiras
e sociedades de arrendamento mercantil, ou por
entidades fechadas ou abertas de previdência
complementar, públicas e privadas, quando
expressamente autorizado pelo beneficiário, até o
limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor do
benefício, sendo 5% (cinco por cento) destinados
exclusivamente para:
a) amortização de despesas contraídas por meio de
cartão de crédito; ou
b) utilização com a finalidade de saque por meio do
cartão de crédito.

Central de Concursos

2 - Atualização e Complemento

LEI Nº 13.202, DE 2015
Art. 12. Os arts. 15, 22, 24, 28 e 30 da Lei n. 8.212,
de 24 de julho de 1991, passam a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 15. .......................................................................
Parágrafo único. Equiparam-se a empresa, para os
efeitos desta Lei, o contribuinte individual e a pessoa
física na condição de proprietário ou dono de obra
de construção civil, em relação a segurado que lhe
presta serviço, bem como a cooperativa, a associação
ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade, a
missão diplomática e a repartição consular de carreira
estrangeiras.” (NR)
“Art. 22. ......................................................................
§ 15. Na contratação de serviços de transporte
rodoviário de carga ou de passageiro, de serviços
prestados com a utilização de trator, máquina de
terraplenagem, colheitadeira e assemelhados, a base
de cálculo da contribuição da empresa corresponde
a 20% (vinte por cento) do valor da nota fiscal, fatura
ou recibo, quando esses serviços forem prestados por
condutor autônomo de veículo rodoviário, auxiliar de
condutor autônomo de veículo rodoviário, bem como
por operador de máquinas.” (NR)
“Art. 24. A contribuição do empregador doméstico
incidente sobre o salário de contribuição do empregado
doméstico a seu serviço é de:
I - 8% (oito por cento); e
II - 0,8% (oito décimos por cento) para o financiamento
do seguro contra acidentes de trabalho.
...........................................................................” (NR)
“Art. 28. .......................................................................
..........................................................................
§ 11. Considera-se remuneração do contribuinte
individual que trabalha como condutor autônomo de
veículo rodoviário, como auxiliar de condutor autônomo
de veículo rodoviário, em automóvel cedido em regime
de colaboração, nos termos da Lei no 6.094, de 30 de
agosto de 1974, como operador de trator, máquina
de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados, o
montante correspondente a 20% (vinte por cento) do
valor bruto do frete, carreto, transporte de passageiros
ou do serviço prestado, observado o limite máximo a
que se refere o § 5º.” (NR)
“Art. 30. ......................................................................
§ 2º ............................................................................
I - no inciso II do caput, o recolhimento deverá ser
efetuado até o dia útil imediatamente posterior; e
II - na alínea b do inciso I e nos incisos III, V, X e XIII
do caput, até o dia útil imediatamente anterior.
....................................................................................
§ 6º (Revogado).
...........................................................................” (NR)

de construção civil, em relação a segurado que lhe
presta serviço, bem como a cooperativa, a associação
ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a
missão diplomática e a repartição consular de carreira
estrangeiras.” (NR)
.................................................................................

Art. 13. O parágrafo único do art. 14 da Lei no
8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 14. .......................................................................
Parágrafo único. Equiparam-se a empresa, para os
efeitos desta Lei, o contribuinte individual e a pessoa
física na condição de proprietário ou dono de obra
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