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EMENDA

 

 

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 189/2021

 

Nos termos do Regimento Interno, apresenta-se emenda para inserir o artigo 40 ao Projeto de Lei nº
189/2021, renumerando os demais, com a seguinte redação:

 

“Art.40. Altera o artigo 19 da Lei Complementar Estadual nº 233, de 10 de março de 2021, que passa a
vigorar com a seguinte redação: 

 

Artigo 19. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado, ativo ou inativo, a
contar da data do óbito deste, e corresponderá à integridade da remuneração, vencimento ou proventos do
segurado, sobre os quais havia a incidência da contribuição previdenciária, mesmo no caso de acúmulo com
aposentadoria.

§ 1º O benefício da pensão por morte será pago ao cônjuge ou convivente, a quem se destinará 50%
(cinquenta por cento) do valor, sendo que os restantes 50% (cinquenta por cento) serão pagos, em cotas
iguais, aos filhos ou àqueles que a estes forem equiparados.

§ 2º Quando um dos dependentes perder a condição de pensionista, a sua cota reverterá em favor dos
demais dependentes e, quando não mais houverem dependentes pensionistas, as cotas serão integralmente
revertidas em favor do            cônjuge ou convivente.

§ 3º Ficam restabelecidas todas as disposições gerais sobre pensões previstas na Lei 12398/1998 em sua
redação imediatamente anterior ao início da vigência desta.”

 

 

Curitiba, 15 de junho de 2021.
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JUSTIFICATIVA

 

A emenda objetiva restabelecer a integralidade da pensão por morte, conforme previsto na Lei nº
12.398/1998 antes do início da vigência da Emenda Constitucional nº 45/2019, Lei nº 20.122/2019 e Lei
Complementar nº 233/2021.

Busca-se a integralidade mesmo quando o cônjuge ou convivente do gerador da pensão acumular outro
benefício de aposentadoria.

As novas regras instituídas pelas reformas da previdência foram muito nocivas aos servidores públicos e seus
dependentes. A atual redação do artigo 19 da Lei Complementar 233/2021 é a que segue:

“Art. 19. A pensão por morte concedida à dependente de segurado será equivalente a uma cota familiar de
50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo servidor ou daquela a que teria direito
se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de dez pontos
percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento).

§ 1º Na hipótese do falecimento de segurado ativo, o cálculo da pensão será apurado nos termos do caput
do art. 15 desta Lei.

§ 2º As cotas por dependente cessarão com a perda desta qualidade e não serão reversíveis aos demais
dependentes, preservado o valor de 100% (cem por cento) da pensão por morte, quando o número de
dependentes remanescente for igual ou superior a cinco.

§ 3º Na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da
pensão por morte de que trata o caput deste artigo será equivalente a:

I - 100% (cem por cento) da aposentadoria recebida pelo servidor ou daquela a que teria direito se fosse
aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, até o limite máximo de benefícios do Regime
Geral de Previdência Social; e

II - uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) acrescida de cotas de dez pontos percentuais por
dependente, até o máximo de 100% (cem por cento), para o valor que supere o limite máximo de benefícios
do Regime Geral de Previdência Social.

§ 4º Quando não houver mais dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor
da pensão será recalculado na forma do disposto no caput e no § 2º, ambos deste artigo.

§ 5º A condição de invalidez e de deficiência intelectual, mental ou grave, deverá ser reconhecida
previamente ao óbito do segurado, por meio de avaliação biopsicossocial realizada por equipe
multiprofissional e interdisciplinar, observada revisão periódica na forma do regulamento.

§ 6º A critério da administração, o beneficiário de pensão cuja concessão seja motivada por invalidez, por
incapacidade ou por deficiência poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das referidas
condições.

§ 7º A pensão por morte devida aos dependentes do segurado, quando for a única fonte de renda formal e
decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função, será vitalícia para o cônjuge ou
companheiro e equivalente à remuneração do cargo.”

Documento assinado eletronicamente por José Rodrigues Lemos, Deputado Estadual, em
15/06/2021, às 16:44, conforme Ato da Comissão Executiva nº 2201/2019.

Documento assinado eletronicamente por Jorge Gomes de Oliveira Brand - Goura, Deputado
Estadual, em 15/06/2021, às 18:42, conforme Ato da Comissão Executiva nº 2201/2019.
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Documento assinado eletronicamente por Mauricio Thadeu de Mello e Silva, Deputado Estadual,
em 15/06/2021, às 19:03, conforme Ato da Comissão Executiva nº 2201/2019.

Documento assinado eletronicamente por Arilson Maroldi Chiorato, Deputado Estadual, em
15/06/2021, às 19:31, conforme Ato da Comissão Executiva nº 2201/2019.

Documento assinado eletronicamente por Luciana Guzella Rafagnin, Deputada Estadual, em
15/06/2021, às 19:53, conforme Ato da Comissão Executiva nº 2201/2019.

Documento assinado eletronicamente por Antonio Tadeu Veneri, Deputado Estadual, em
15/06/2021, às 22:05, conforme Ato da Comissão Executiva nº 2201/2019.

Documento assinado eletronicamente por Antonio Anibelli Neto, Deputado Estadual, em
16/06/2021, às 09:08, conforme Ato da Comissão Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.assembleia.pr.leg.br/sei/verificar
informando o código verificador 0387625 e o código CRC BE952C3E.
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