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Carazinho, 11 de novembro de 2011.

Excelentissima Senhora,

Ver. Sandra Citolin,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei Complementar n.o 020/11

Senhora Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei

Complementar n.o 020/11, desta data, o qual Dá nova redaçâo ao inciso 11 e inclui

Parágrafo Único no artigo 64 da Lei Complementar n.o 115/07 que criou o

PREVICARAZINHO, para apreciação sob Regime de Urgência.

Exposicão de Motivos:

Existe o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande

do Sul que seja estendido o pensionamento até os vinte e quatro anos de idade, desde que

o dependente comprove que permanece estudando. Ainda, a jurisprudência pátria de modo

geral vem consolidando o entendimento de que é cabível a manutenção do pagamento de

pensão a dependente que esteja cursando o nivel superior, até atingir a idade de 24 anos

ou a conclusão do curso universitário, o que primeiro ocorrer.

Há processos que estão se acumulando, como o de Glaucia Giovana

Monteiro Backes que moveu contra o PREVICARAZINHO, na 2° Vara Civel da Comarca de

Carazinho, onde foi julgada procedente em 1" instância, detenminando que o PREVI

restabeleça a pensão previdenciária até que a dependente complete 24 anos, desde que

continue estudando. Houve recurso, mas a Justiça manteve a decisão proferida, negando

de forma unânime o provimento ao recurso do PREVI, assim como negou o seguimento ao

recurso especial.

Salientamos ainda que há pedido idêntico ajuizado perante a 1" Vara
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administrativo junto ao PREVICARAZINHO da beneficiária Samaira Quadros Schidiack, os

quais já completaram maioridade e estão freqüentando o ensino superior.

A cada. demanda judicial sobre o assunto, representa perdas á

Autarquia, em face das condenações em honorários sucumbenciais, aplicação de juros e

correção monetária sobre os valores devidos.

Diante do exposto, solicitamos a mudança do dispositivo legal que fixa

o limite de 21 anos como termo final para extinção ao direito da pensão por morte (art. 64,

inciso 11, da Lei Complementar nO115/2007), seja alterado, até o limite de 24 anos, ou o

término da formação acadêmica, o que primeiro ocorrer, quando então, presume-se que o

beneficiário tenha condições de manter o próprio sustento.

Atenciosamente,

PREVI/DDV



PROJETO 01:: LEI COMPLEMENTAR N.o020, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2011.

Dá nova redação ao inciso 1/ e inclui
Parágrafo Único no artigo 64 da Lei
Complementar n.° 115/07 que criou o
PREVICARAZINHO.

Art. 1° O inciso 11 do artigo 64 da Lei Complementar n.o 115 de 27 de
dezembro de 2007, passa a viger com a seguinte redação:

"Art. 64.....

11 - para o filho ou irmão que completarem 21 anos, que se casar,
emancipar-se ou estabelecer união estável, exceto se inválido ou estiver cursando o
Ensino Superior até completar 24 anos. (NR)

111 - •.••.

Parágréllfo Único. O filho ou equiparado, que completar 21 anos, não for
emancipado, não manter união estável e estiver freqüentando curso superior,
estenderá seu dimíto de pensionista até completar 24 anos, contudo que apresente
comprovante de matricula, provando estar devidamente matriculado em
Estabelecimento Hegular de Ensino Superior, todo o início de ano e atestado de
freqüência de 06 em 06 meses, nesta Autarquia."

Art. 2° EBta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 11 de novembro de 2011.

PREVI/OOV
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