
 

DEPENDENTES DO RGPS – 

 

DEPENDENTES 

(situação a partir 

de 03/01/2016) 

1ª 

Classe: 

cônjuge, companheiro (a) e filho não emancipado de 

qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou que 

tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência 

grave. 

2ª 

Classe: 
os pais. 

3ª 

Classe: 

o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor 

de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha 

deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. 

 

 

 

LEGISLAÇÃO VIGENTE 
CONDIÇÃO DO FILHO COMO 

DEPENDENTE 

Art. 16, inciso I, Lei 8.213/91: 

 (até 02/01/2016) 

– ...o filho não emancipado de qualquer 

condição, menor de 21 anos ou inválido ou que 

tenha deficiência intelectual ou mental que o 

torne absoluta ou relativamente incapaz, 

assim declarado judicialmente. 

Art. 16, inciso I, Lei 8.213/91: 

 (a partir de 03/01/2016, com nova 

redação trazida pela Lei n. 13.146/2015) 

– ...o filho não emancipado, de qualquer 

condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou 

inválido ou que tenha deficiência intelectual 

ou mental ou deficiência grave; 

______________________________________ 

É retirada a exigência de incapacidade civil do 

filho com deficiência mental ou intelectual e 

excluída a necessidade de interdição judicial. 

O filho com deficiência grave passará a ser 

dependente do RGPS. 

LEGISLAÇÃO VIGENTE 
CESSAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE 

PARA O FILHO 

Art. 77, §2º, inciso II, III, Lei 8.213/91 

(até 17/06/2015)  

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou 

o irmão, de ambos os sexos, pela emancipação 

ou ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, 

salvo se for inválido ou tiver deficiência 

intelectual ou mental  que o torne absoluta ou 

relativamente incapaz, assim declarado 

judicialmente; 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8213cons.htm#art77§2ii..


III – para o filho ou irmão inválido, pela 

cessação da invalidez e  

para o pensionista com deficiência intelectual 

ou mental, pelo levantamento da interdição. 

 

Art. 77, §2º, incisos II e III, Lei 8.213/91 

(a partir de 18 de junho de 2015) 

§ 2
o
  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 o filho ou irmão inválido, pela 

cessação da invalidez e 

 para o pensionista com deficiência 

intelectual ou mental, pelo levantamento da 

interdição. 

 

Art. 77, §2º, inciso II, III, Lei 8.213/91 

(a partir de 03/01/2016) 

§ 2
o
  O direito à percepção de cada cota 

individual cessará: 

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou 

o irmão, de ambos os sexos, pela emancipação 

ou ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, 

salvo se for inválido ou tiver deficiência 

intelectual ou mental ou deficiência grave; 

III – para o filho ou irmão inválido, pela 

cessação da invalidez; 

 

LEGISLAÇÃO  

VIGENTE 

CONDIÇÃO DO IRMÃO COMO 

 DEPENDENTE 

Art. 16, inciso III, Lei 8.213/91: 

Até 17 de junho de 2015 

o irmão não emancipado, de qualquer condição, 

menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou 

que tenha deficiência intelectual ou mental que o 

torne absoluta ou relativamente incapaz, assim 

declarado judicialmente. 

Art. 16, inciso III, Lei 8.213/91: 

de 18 de junho até 13/12/2105 

 

o irmão, de qualquer condição, menor de 21 

(vinte e um) anos ou inválido ou que tenha 

deficiência intelectual ou mental que o torne 

absoluta ou relativamente incapaz, assim 

declarado judicialmente. 
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Art. 16, inciso III, Lei 8.213/91: 

a partir de 14/12/2015 

o irmão, de qualquer condição, menor de 21 

(vinte e um) anos ou inválido ou que tenha 

deficiência intelectual ou mental que o torne 

absoluta ou relativamente incapaz, assim 

declarado judicialmente, ou com deficiência 

grave, nos termos do regulamento. 

Art. 16, inciso III, Lei 8.213/91: 

a partir de 03/01/2016  

 

o irmão não emancipado, de qualquer 

condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou 

inválido ou que tenha deficiência intelectual 

ou mental ou deficiência grave. 

______________________________________ 

É retirada a exigência de incapacidade civil do 

irmão com deficiência mental ou intelectual e 

excluída a necessidade de interdição judicial. 

 

LEGISLAÇÃO VIGENTE 
CESSAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE 

PARA O IRMÃO 

Art. 77, §2º, incisos II e IV, Lei 8.213/91 

(até 17 de junho de 2015) 

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou 
o irmão, de ambos os sexos, pela emancipação 

ou ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, 
salvo se for inválido ou tiver deficiência 
intelectual ou mental  que o torne absoluta ou 
relativamente incapaz, assim declarado 
judicialmente; 

III – para o filho ou irmão inválido, pela 
cessação da invalidez e  

para o pensionista com deficiência intelectual 
ou mental, pelo levantamento da interdição. 

 

 

Art. 77, §2º, inciso II, Lei 8.213/91 

(a partir de 18 de junho de 2015) 

 

 

  

§ 2
o
  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 o filho ou irmão inválido, pela 
cessação da invalidez e 

 para o pensionista com deficiência 
intelectual ou mental, pelo levantamento da 
interdição. 
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Art. 77, §2º, inciso II, Lei 8.213/91 

(a partir de 03/01/2016) 

§ 2
o
  O direito à percepção de cada cota 

individual cessará: 

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou 
o irmão, de ambos os sexos, pela emancipação 

ou ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, 
salvo se for inválido ou tiver deficiência 
intelectual ou mental ou deficiência grave; 

III – para o filho ou irmão inválido, pela 
cessação da invalidez; 
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