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ORÍENTAÇÃO TÉCNICA 
354/2019

Matéria: EMENDAS 01 e 02 (PLC 09/2019)
Ementa: CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS AO PROJETO 
DE LEI COMPLEMENTAR. PREVICARAZINHO. INICIATIVA LEGISLATIVA 
PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, EMENDAS. POSSIBILIDADE. 
REQUISITOS FORMAIS NÃO OBSERVADOS. AUMENTO DE DESPESA 
CONFIGURADO. MÉRITO SEM VÍCIOS. SUGESTÃO DE MENSAGEM DO 
PREFEITO MUNICPAL. ORIENTAÇÃO DESFAVORÁVEL

Trata-se de pedido encaminhado pela servidora Viviane Muller Menezes 
Nunes à Procuradoria Legislativa, para que seja emitida orientação técnica, em seus aspectos 
constitucionais e legais, acerca das emendas n.g 01/2019 e n.9 02/2019. apresentadas pelo vereador 
João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB, referentes ao PLC n9 09/2019, de autoria do Chefe do 
Poder Executivo, que Dá nova redação, inclui e revoga dispositivos na Lei Complementar ng 
115/2007.

Os motivos foram apresentados.

É o brevíssimo relato.

A emenda n.9 01/2019 altera a redação proposta ao § 29 do art. 23 da LCM 
n9 115/2007, a fim de equiparar aos filhos o enteado e o menor que esteja sob sua guarda ou tutela, 
desde que o segurado declare, por escrito, a respectiva condição de dependente, apresentando o 
termo de guarda ou tutela, e desde que seja comprovada a dependência económica, verificada com 
a ausência de renda própria igual ou superior ao salário-mínimo nacional. Por sua vez, a emenda n9 
02/2019 altera a redação proposta ao inciso III do § 69 do art. 23 da LCM n9 115/2007, a fim de 
considerar dependente o filho e o irmão, de qualquer condição, até completarem 21 anos de idade, 
salvo se inválidos ou que tenham deficiência grave ou intelectual ou mental, desde que a invalidez ou 
deficiência não seja superveniente a eventual morte ou reclusão do segurado.

Como se sabe, as emendas a projetos de lei de iniciativa privativa do 
Prefeito Municipal1 precisam a) manter pertinência temática com a proposta inicial e b) se absterem 
de criar e/ou aumentar despesas2, sob pena de vício formal.

A par disso, ainda que seja induvidoso haver pertinência temática de ambas 
as emendas, visto tratarem, respectivamente, dos menores sob guarda equiparados aos filhos e dos 
filhos e irmãos inválidos, tudo para efeito de enquadramento como dependente, assunto este tratado 
no texto de lei inicial, certo é que as emendas resultarão em aumento de despesa, já que menores

1(LOM): Art. 29. São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre: I - criação, transformação ou extinção de 
cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; II - servidores 
públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; III - criação, estruturação e atribuições das 
secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos da administração pública; IV - matéria orçamentária e tributária e a que 
autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios, prémios ou subvenções.
2 (CRFB): Art. 63. Não será admitido aumento da despesa prevista:
I • nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no art. 166, § 3° e § 4°;
II • nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos Tribunais 
Federais e do Ministério Público.
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sob guarda e filhos e irmãos com invalidez posterior à maioridade passarão a fazer jus aos benefícios 
concedidos pelo PREVICARAZINHO, o que, por si só, já as torna incompatíveis do ponto de vista 
formal.

Todavia, em relação ao mérito, vale a lembrança de que a emenda n2 
01/2019 vai ao encontro do entendimento em repetitivo do Tribunal da Cidadania3, enquanto que a 
emenda n® 002/2019 se compatibiliza com a OT n2 217/2019 desta Procuradoria Legislativa, 
consistindo, pois, num atrativo para possíveis mensagens do Prefeito Municipal.

POR TAIS RAZÕES, opina-se pela inviabilidade técnico-iurídica das emendas 
n9 01 e n5 02 ao PLC n9 09/2019, sem prejuízo de eventual mensagem do Chefe do Poder Executivo.

É a fundamentação.
É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho, 26 de novembro de 2019.

Luís Fernando Bourscheid 
Procurador d<^ íoder Legislativo 

Matrícna 50020 
OAB/R sQB.542

3 EMENTA|...) 3. Quanto ao mérito, verifica-se que, nos termos do art. 227 da CF, foi imposto não só à família, mas também 
à sociedade e ao Estado o dever de, solidariamente, assegurar à criança e ao adolescente os direitos fundamentais com 
absoluta prioridade. Além disso, foi imposto ao legislador ordinário a obrigação de garantir ao menor os direitos 
previdenciários e trabalhistas, bem como o estímulo do Poder Público ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou 
adolescente órfão ou abandonado. 4. A alteração do art. 16, § 2o. da Lei 8.213/91, pela Lei 9.528/97, ao retirar o menor sob 
guarda da condição de dependente previdenciário natural ou legal do Segurado do INSS, não elimina o substrato fático da 
dependência económica do menor e representa, do ponto de vista ideológico, um retrocesso normativo incompatível com as 
diretrizes constitucionais de isonomia e de ampla e prioritária proteção à criança e ao adolescente. S. Nesse cenário, a 
jurisprudência desta Corte Superior tem avançado na matéria, passando a reconhecer ao menor sob guarda a condição de 
dependente do seu mantenedor, para fins previdenciários. (...) 6. Nlo se deve perder de vista o sentido flnalístico do Direito 
Previdenciário e Social, cuja teleologia se traduz no esforço de integração dos excluídos nos benefícios da civilização e da 
cidadania, de forma a proteger as pessoas necessitadas e hipossuficientes, que se encontram em situações sociais adversas; 
se assim não for, a promessa constitucional de proteção a tais pessoas se esvai em palavras sonoras que não chegam a 
produzir qualquer alteração no panorama jurídico. 7. Deve-se proteger, com absoluta prioridade, os destinatários da pensão 
por morte de Segurado do INSS, no momento do infortúnio decorrente do seu falecimento, justamente quando se vêem 
desamparados, expostos a riscos que fazem periclitar a sua vida, a sua saúde, a sua alimentação, a sua educação, o seu lazer, 
a sua profissionalização, a sua cultura, a sua dignidade, o seu respeito individual, a sua liberdade e a sua convivência familiar 
e comunitária, combatendo-se, com pertinácia, qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão (art. 227, caput da Carta Magna). 8. Considerando que os direitos fundamentais devem ter, na máxima 
medida possível, eficácia direta e imediata, impõe-se priorizar a solução ao caso concreto de forma que se dê a maior 
concretude ao direito. In casu, diante da Lei Geral da Previdência Social que apenas se tornou silente ao tratar do menor sob 
guarda e diante de norma específica que lhe estende a pensão por morte (Lei 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente, 
art. 33, § 3o.), cumpre reconhecer a eficácia protetiva desta última lei, inclusive por estar em perfeita consonância com os 
preceitos constitucionais e a sua interpretação inclusiva. 9. Em consequência, fixa-se a seguinte tese, nos termos do art. 543- 
C do CPC/1973: O MENOR SOB GUARDA TEM DIREITO À CONCESSÃO 00 BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE DO SEU 
MANTENEDOR, COMPROVADA A SUA DEPENDÊNCIA ECONÓMICA, NOS TERMOS DO ART. 33, § 3o. DO ESTATUTO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, AINDA QUE O ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO SEJA POSTERIOR À VIGÊNCIA DA MEDIDA 
PROVISÓRIA 1.S23/96, REEDITADA E CONVERTIDA NA LEI 9.528/97. FUNDA-SE ESSA CONCLUSÃO NA QUALIDADE DE LEI 
ESPECIAL DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (8.069/90), FRENTE À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. [...) (REsp 
1411258 RS, Rei. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, OJe 21/02/201$)
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