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 Panorama do processo constituinte 

Para melhor compreensão do processo constituinte, recomendamos a leitura do documento 
disponível no Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da 
Constituição Cidadã  Publicações e Documentos  Panorama do Funcionamento da ANC, no 
seguinte endereço:  
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/publicacoes/panorama_anc 

 
A relação das Comissões Temáticas e das respectivas subcomissões poderá ser consultada no 
Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da Constituição 
Cidadã  Processo Constituinte  Comissões e Subcomissões Temáticas, no seguinte endereço: 
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-
processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes 

Texto promulgado em 5/10/1988 

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS 

 
Art. 58. Os benefícios de prestação continuada, mantidos pela previdência social na 
data da promulgação da Constituição, terão seus valores revistos, a fim de que seja 
restabelecido o poder aquisitivo, expresso em número de salários mínimos, que tinham 
na data de sua concessão, obedecendo-se a esse critério de atualização até a 
implantação do plano de custeio e benefícios referidos no artigo seguinte.  
 
      Parágrafo único. As prestações mensais dos benefícios atualizadas de acordo com 
este artigo serão devidas e pagas a partir do sétimo mês a contar da promulgação da 
Constituição. 
 

1 – Sugestões localizadas  

Não foram localizadas sugestões. 

2 – Audiências públicas 

Não foram localizadas audiências públicas específicas sobre o tema. A relação de reuniões e 
audiências públicas realizadas pela Subcomissão de Saúde, Seguridade e do Meio Ambiente está 
disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b  

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DE SAÚDE, SEGURIDADE E DO MEIO AMBIENTE - VIIB 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b
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FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 18 - Os benefícios de prestação continuada já concedidos pela Previdência 

Social à data de promulgação desta Constituição terão seus valores revistos, a fim 

de que seja restabelecido o poder aquisitivo que ostentavam à época de sua 

concessão. 

Obs.: Em seu anteprojeto, o Relator numerou os artigos por tema, mas na base de 

dados foram numerados sequencialmente. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 1.  

(Consulte a íntegra das emendas da Fase E ao final deste documento.)  

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 32 - Os benefícios de prestação continuada concedidos até a data de 

promulgação desta Constituição serão revistos, a fim de que seja restabelecido o 

valor real, calculado em salários mínimos, que tinham em novembro de 1979, ou à 

data de sua concessão, se posterior àquela. 

 

Consulte na 23ª e 24ª reunião da Subcomissão de Saúde, Seguridade e do Meio 
Ambiente, a votação dos destaques ao Substitutivo do relator e da redação final do 
Anteprojeto da Subcomissão, respectivamente.  
Publicação: DANC de 23/7/1987, suplemento, a partir da p. 124 e DANC de 
25/7/1987, suplemento, a partir da p. 223, disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b   

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL - VII 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 3.  

(Consulte a íntegra das emendas da Fase E ao final deste documento.)  

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

A matéria não foi localizada nesta fase. (1) 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 8.  

(Consulte a íntegra das emendas da Fase G ao final deste documento.) 

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

A matéria não foi localizada nesta fase. 

 

Consulte na 9ª reunião da Comissão da Ordem Social, a votação do Substitutivo do 
relator.  
Publicação: DANC, 5/8/1987, suplemento, a partira da p. 120, disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7 .  

 

                                                      
(1) Em 26/5/1987 foi promulgada a Lei n. 7.604/1987, que dispõe sobre a atualização de benefícios da Previdência Social, e dá 
outras providências. 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1980-1987/lei-7604-26-maio-1987-368184-norma-pl.html
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5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

A matéria não foi localizada nesta fase. 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 3.  

(Consulte a íntegra das emendas das Fases J e K ao final deste documento). 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

A matéria não foi localizada nesta fase. 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 11.  

(Consulte a íntegra das emendas da Fase M ao final deste documento.) 

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 4.  

(Consulte a íntegra das emendas da Fase O ao final deste documento.) 

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(Início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 9. 

(Consulte a íntegra das emendas da Fase S ao final deste documento.) 

 

Discussão e votação: 

Apresentado Requerimento de fusão de emendas resultante de um amplo acordo. 

A fusão foi aprovada. Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 

30/06/1988, a partir da p. 11711. 

 

FASE T – Projeto B 
(fim 1º turno, início 

2º) 

Art. 65. Os benefícios de prestação continuada já concedidos pela previdência 

social, à data da promulgação da Constituição, terão seus valores revistos, a fim de 

que seja restabelecido o poder aquisitivo, expresso em número de salários 

mínimos, que tinham à data de sua concessão, obedecendo-se a esse critério de 

atualização até a implantação do plano de custeio e benefícios referidos no artigo 

anterior.  

Parágrafo único. As prestações mensais dos benefícios atualizadas de acordo 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/273anc30jun1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/273anc30jun1988.pdf
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com este artigo serão devidas e pagas a partir do sétimo mês a contar da 

promulgação da Constituição. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 2.  

(Consulte a íntegra das emendas da Fase U ao final deste documento.) 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 58. Os benefícios de prestação continuada já concedidos pela previdência 

social, na data da promulgação da Constituição, terão seus valores revistos, a fim 

de que seja restabelecido o poder aquisitivo, expresso em número de salários 

mínimos, que tinham na data de sua concessão, obedecendo-se a esse critério de 

atualização até a implantação do plano de custeio e benefícios referidos no artigo 

seguinte.  

Parágrafo único. As prestações mensais dos benefícios atualizadas de acordo 

com este artigo serão devidas e pagas a partir do sétimo mês a contar da 

promulgação da Constituição. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 2.  

(Consulte a íntegra das emendas da Fase W ao final deste documento). 

 

Na Comissão de Redação, foi aprovado Destaque n. 76, resultando em novo texto 

para o caput do art. 58 (substituição da expressão “já concedidos” pela expressão 

“mantidos”. Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 23/9/1988, 

Supl. B, p. 229 e 230. 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 58. Os benefícios de prestação continuada, mantidos pela previdência social 

na data da promulgação da Constituição, terão seus valores revistos, a fim de que 

seja restabelecido o poder aquisitivo, expresso em número de salários mínimos, 

que tinham na data de sua concessão, obedecendo-se a esse critério de 

atualização até a implantação do plano de custeio e benefícios referidos no artigo 

seguinte.  

Parágrafo único. As prestações mensais dos benefícios atualizadas de acordo 

com este artigo serão devidas e pagas a partir do sétimo mês a contar da 

promulgação da Constituição. 

 

 

 

 

 

 

 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
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EMENDAS APRESENTADAS POR FASE2 

FASE B 

   EMENDA:00118 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Capítulo Seguridade Social  
Inclua-se o artigo 8 nas Disposições Transitórias:  
Art. 8 A Previdência Social ressarcirá, no  
prazo de 90 dias, devidamente corrigidas, as  
diferenças devidas nas prestações continuadas já  
pagas sem a observância da sistemática de cálculo  
prevista nesta Constituição. 
Justificativa: 
No cálculo dos reajustes dos valores das aposentadorias, efetuados entre 1979 e 1984, foram 
tomados como base os salários-mínimos anteriores ao da época dos reajustes, com flagrantes 
prejuízos para os inativos. 
Além disso, a sistemática de reajustes com base em salário referência tem sido invariavelmente 
desfavorável aos inativos. 
Nas Disposições Transitórias da nova Constituição, pode esta soberana Assembleia corrigir esta 
distorção – triste retrato do Brasil atual – salvaguardando direitos de milhões de brasileiros. 
Parecer:   
   Acolhida, no mérito. Ver 1o. dispositivo das "disposições transitórias". Aprovada. 
 

________________________________________________________________ 

FASE E 

 

   EMENDA:00400 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Disposições transitórias:  
Inclua-se no capítulo da Seguridade  
Art. 32 ............................. 
Parágrafo único - A União pagará, no prazo de  
120 dias, devidamente corrigidas, as diferenças  
nas prestações continuadas já pagadas sem a  
observância da sistemática de cálculo prevista  
nesta Constituição. 

                                                      
2 As emendas foram reproduzidas sem revisão, conforme constam nas bases de dados da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal. Além disso, o texto das JUSTIFICATIVAS das emendas foi digitado e não houve conferência do trabalho. Os 
documentos originais poderão ser consultados em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte 
 
 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
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Justificativa: 
Nos cálculos dos reajustes dos valores das aposentadorias, efetuadas entre 1979 e 1984, foram 
tomados como base os salários mínimos anteriores ao da época dos reajustes, com flagrantes 
prejuízos para os inativos. 
Além disso, a sistemática de reajustes com base em salário referência tem disso invariavelmente 
desfavorável aos inativos. 
Nas Disposições Transitórias da nova Constituição, pode esta soberana Assembleia Corrigir esta 
distorção – triste retrato do Brasil atual – salvaguardando direitos de milhões de brasileiros. 
O pagamento deve ser feito pela União, já que, nestes últimos anos, constatou-se: 
a) falta de cumprimento pela União, da sua obrigação de contribuir para a Previdência. Na lei que 
criou a Previdência Social, ficou estipulado que seu financiamento seria dividido em três partes iguais 
entre assalariados, empregados e Governo. O Governo nunca chegou a cumprir integralmente a sua 
parte. Aliás, mesmo a Constituição atualmente em vigor prescreve a obrigatoriedade da contribuição 
da União para a Previdência Social; 
b) queima de reserva da Previdência, nos Governos anteriores, em projetos nababescos; 
c) enxugamento, de eventuais “superávits”, da Previdência, pela mudança das regras. Assim, por 
exemplo, até 1982 a Previdência recebia um percentual sobre o valor de cada litro de gasolina ou 
diesel vendido. Naquele ano, foi abolida a regra, com promessa (não cumprida) de ressarcimento da 
diferença da União. 
Nada mais justo que o ressarcimento dos prejuízos causados aos aposentados, pela União, que 
deverá alocar à Previdência os recursos necessários. 
Parecer:   
   Parcialmente Aprovada.  
A questão da revisão dos valores dos benefícios previdenciários acha-se previstas no texto do 
Anteprojeto, que não cuida, porém, de efeitos retroativos que obriguem a previdência a pagar 
diferenças atrasadas, fato que sobrecarregaria sobremaneira as finanças da entidade. 
   
   
   EMENDA:00930 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JORGE UEQUED (PMDB/RS) 
Texto:   
   As diferenças dos valores de prestação  
continuada pagas pela Previdência Social a partir  
de 1969 devem ser devolvidos, devidamente  
corrigidos aos aposentados e pensionistas.  
§ 1o. - Não se aplica ao disposto acima o  
princípio da prescrição previsto na constituição. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Prejudicada. O anteprojeto já prevê a correção monetária dos benefícios de prestação continuada 
concedidos antes da data de promulgação da futura Constituição. 
   
   EMENDA:01142 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao artigo 20, inciso IX:  
Os benefícios de prestação continuada  
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concedidos até a data da promulgação desta  
Constituição serão revistos, a fim de que seja  
restabelecido o valor real, calculado em salários  
mínimos à data de sua concessão. 
Justificativa: 
A emenda visa dar maior alcance ao dispositivo constitucional. 
Parecer:  
   Rejeitada. A amplitude que o autor propõe implica em custo insuportável para a estabilidade 
econômico-financeira do sistema. Além disso, a lei número 7.604, de 26 de maio de l987, já 
estabelece, em seu artigo segundo, a atualização dos benefícios em face das perdas ocorridas no 
período l979/l984, o que vem ao encontro de antiga reivindicação das entidades representativas dos 
aposentados e pensionistas. 
 

________________________________________________________________ 

FASE G 

  

   EMENDA:00144 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   Inclua-se no Substitutivo do Relator; em disposições transitórias;  
Art. - Os benefícios de prestação continuada  
concedidos até a data de promulgação desta  
Constituição serão revistos, a fim de que seja  
reestabelecido o valor real, calculado em salários  
mínimos, que tinham em novembro de 1979, ou à data  
de sua concessão, se posterior àquela. 
Justificativa: 
A emenda visa a reincorporar esse dispositivo no anteprojeto do Relator da Comissão, por ele não 
considerado, embora aprovado na subcomissão após longos debates. No encaminhamento da 
votação se terá nova oportunidade de justificar-se a necessidade de inclusão da medida na futura 
Carta Maior. 
Parecer:   
   Aprovada.  
Mesmo texto das Emendas nos. 7s0622-8, do Constituinte Eduardo Jorge, e 7s1276-7, do 
Constituinte Mendes Thame, que consideramos procedentes. 
   
   EMENDA:00452 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JORGE UEQUED (PMDB/RS) 
Texto:   
   Art. 22 - A lei disporá sobre o financiamento  
do sistema de seguridade social, estabelecendo,  
entre outras, as seguintes fontes de custeio:  
I - Contribuição dos empregadores calculada  
com base em percentuais incidentes sobre a folha  
de salários e sobre o faturamento ou receita;  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 9  

 

II - Contribuição direta ou indireta dos trabalhadores;  
III - Recursos provenientes de dotações  
específicas do orçamento da União, Estados e Municípios;  
IV - Contribuição incidente sobre a renda da  
atividade agrícola;  
V - Contribuição sobre a exploração de  
concursos de prognósticos;  
VI - Adicional sobre os prêmios dos seguros  
privados.  
Os benefícios de prestação continuada  
concedidas até a data de promulgação desta  
Constituição serão revistos, a fim de que seja  
restabelecido a valor real, calculado em salários  
mínimo, que tinham em novembro de 1979, ou à data  
de sua concessão, se posterior àquela. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
O relator dispõe de dados técnicos que comprovam que o faturamento é inadequado como indicador 
de capacidade contributiva, além de pressionar os mecanismos inflacionários por seu efeito 
cumulativo.  
Com relação à participação dos Estados e Municípios no custeio do sistema, reportamos ao teor do 
parecer oferecido à emenda no. 7s0585-0,de autoria do constituinte Eduardo Jorge. 
   
   EMENDA:00593 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   Acrescentar Artigo na Seção IV, Disposições Transitórias:  
Art. Os benefícios de prestação continuada  
concedidos até a data de promulgação desta  
Constituição serão revistos a fim de que seja  
estabelecido o valor real calculado em salários  
mínimos que tinham a data de sua concessão num  
limite máximo de 20 salários mínimos. 
Justificativa: 
O senhor Relator no seu artigo 23 prevê interessante mecanismo de recomposição salarial um prazo 
de 10 anos visando corrigir injustiças e arrochos salariais das últimas décadas. No caso dos 
aposentados, porém, eles não podem esperar tanto. É necessário que o cruel achatamento de suas 
aposentadorias seja revisto imediatamente para que possam ter um conforto merecido no final da 
vida.  
Estabelecemos um limite de recomposição em 20 salários mínimos. 
Sugerimos os princípios de seletividade e distributiva. 
Parecer:   
   Prejudicada.  
Preferimos optar pela sugestão do mesmo autor, contida na Emenda no. 7s1622-8, Eduardo Jorge. 
   
   EMENDA:00622 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
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Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   - Emenda aditiva ao capítulo II, da  
Seguridade Social, seção IV, das disposições transitórias -  
* - Acrescer às disposições transitórias,  
seção IV, da seguridade social o seguinte artigo:  
Art. (...) - Os benefícios de prestação  
continuada concedida até a data de promulgação  
desta Constituição serão revistos, a fim de que  
seja restabelecido o valor real, calculado em  
salários mínimos, que tinham em novembro de 1979,  
ou à data de sua concessão, se posterior àquela. 
Justificativa: 
Este dispositivo foi aprovado praticamente por unanimidade na Subcomissão de Saúde, Seguridade e 
do Meio Ambiente, era o artigo de nº 32 do anteprojeto final da subcomissão. 
É visto como essencial para reparar o cruel achatamento de que foram vítimas os aposentados 
brasileiros nos últimos anos. Será na verdade uma reparação parcial, pois não está repondo o que o 
Poder Público de forma aética retirou anos após anos desses trabalhadores. 
   
   EMENDA:00986 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se na Seção IV ("Das disposições  
transitórias") do Capítulo II do Substitutivo do  
relator o seguinte artigo:  
"Art. ... Os benefícios de prestação  
continuada concedidos até a data de promulgação  
desta Constituição serão revistos, a fim de que  
seja restabelecido o valor real, calculado em  
salários mínimos, que tinham em novembro de 1979,  
ou à data de sua concessão, se posterior àquele. 
Justificativa: 
O teor da emenda corresponde a dispositivo incluído no anteprojeto aprovado na Subcomissão da 
Saúde, Seguridade e Meio Ambiente, e corresponde a antiga e justa reivindicação das associações 
de aposentados de todo o país. 
Parecer:   
   Prejudicada.  
A Lei 7.604, de 26 de maio de 1987, já autorizou a providência sugerida nesta emenda. 
   
   EMENDA:01065 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Artigo 64 incluir o seguinte parágrafo:  
Os benefícios de prestação continuada  
concedidos até a data da promulgação desta  
Constituição serão revistos, a fim de que seja  
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restabelecido o valor real, calculado em salários  
mínimos a data de sua concessão. 
Justificativa: 
A emenda visa dar maior alcance ao dispositivo constitucional. 
Parecer:   
   Prejudicada.  
A Lei 7.604, de 26 de maio de 1987, já autorizou o reajustamento sugerido pelo autor da emenda. 
   
   EMENDA:01184 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS  
Inclua-se no Capítulo da Seguridade  
Art. ............................ 
Parágrafo único - A União pagará, no prazo de  
120 dias, devidamente corrigidas, as diferenças  
nas prestações continuadas já pagas sem a  
observância da sistemática de cálculo prevista  
nesta Constituição. 
Justificativa: 
Nos cálculos dos reajustes dos valores das aposentadorias, efetuadas entre 1979 e 1984, foram 
tomados como base os salários mínimos anteriores ao da época dos reajustes, com flagrantes 
prejuízos para os inativos. 
Além disso, a sistemática de reajustes com base em salário referência tem disso invariavelmente 
desfavorável aos inativos. 
Nas Disposições Transitórias da nova Constituição, pode esta soberana Assembleia Corrigir esta 
distorção – triste retrato do Brasil atual – salvaguardando direitos de milhões de brasileiros. 
O pagamento deve ser feito pela União, já que, nestes últimos anos, constatou-se: 
a) falta de cumprimento pela União, da sua obrigação de contribuir para a Previdência. Na lei que 
criou a Previdência Social, ficou estipulado que seu financiamento seria dividido em três partes iguais 
entre assalariados, empregados e Governo. O Governo nunca chegou a cumprir integralmente a sua 
parte. Aliás, mesmo a Constituição atualmente em vigor prescreve a obrigatoriedade da contribuição 
da União para a Previdência Social; 
b) queima de reserva da Previdência, nos Governos anteriores, em projetos nababescos; 
c) enxugamento, de eventuais “superávits”, da Previdência, pela mudança das regras. Assim, por 
exemplo, até 1982 a Previdência recebia um percentual sobre o valor de cada litro de gasolina ou 
diesel vendido. Naquele ano, foi abolida a regra, com promessa (não cumprida) de ressarcimento da 
diferença da União. 
Nada mais justo que o ressarcimento dos prejuízos causados aos aposentados, pela União, que 
deverá alocar à Previdência os recursos necessários. 
Parecer:   
   Prejudicada.  
Estamos propensos a acatar a sugestão contida na Emenda no. 7s0622-8 que propõe a revisão do 
valor dos benefícios de prestação continuada concedidas antes da data de promulgação da futura 
Constituição. 
   
   EMENDA:01276 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
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Texto:   
   Inclua-se na Seção IV (das Disposições  
Transitórias) do Capítulo II (Da Seguridade  
Social) o que segue:  
Art. Os benefícios de prestação continuada  
concedidas até a data da promulgação desta  
Constituição serão revistas, a fim de que seja  
restabelecido o valor real, calculado em salários  
mínimos, que tinham em novembro de 1979, ou à data  
de sua concessão, se posterior àquela.  
Parágrafo único - A União pagará, no prazo de  
120 dias, devidamente corrigidas, as diferenças  
devidas nas prestações continuadas já pagas sem a  
observância da sistemática de cálculos prevista  
nesta Constituição. 
Justificativa: 
O “caput” deste artigo já foi aprovado na subcomissão da Saúde, Seguridade e Meio Ambiente. 
Cumpre ressaltar que nos cálculos dos reajustes dos valores das aposentadorias, efetuadas entre 
1979 e 1984, foram tomados como base os salários mínimos anteriores ao da época dos reajustes, 
em flagrante prejuízo para os inativos. 
Além disso, a sistemática de reajustes com base em salário referência tem disso invariavelmente 
desfavorável aos inativos. 
Nas Disposições Transitórias da nova Constituição, pode esta soberana Assembleia Corrigir esta 
distorção – triste retrato do Brasil atual – salvaguardando direitos de milhões de brasileiros. 
O pagamento deve ser feito pela União, já que, nestes últimos anos, constatou-se: 
a) falta de cumprimento pela União, da sua obrigação de contribuir para a Previdência. Na lei que 
criou a Previdência Social, ficou estipulado que seu financiamento seria dividido em três partes iguais 
entre assalariados, empregados e Governo. O Governo nunca chegou a cumprir integralmente a sua 
parte. Aliás, mesmo a Constituição atualmente em vigor prescreve a obrigatoriedade da contribuição 
da União para a Previdência Social; 
b) queima de reserva da Previdência, nos Governos anteriores, em projetos nababescos; 
c) enxugamento, de eventuais “superávits”, da Previdência, pela mudança das regras. Assim, por 
exemplo, até 1982 a Previdência recebia um percentual sobre o valor de cada litro de gasolina ou 
diesel vendido. Naquele ano, foi abolida a regra, com promessa (não cumprida) de ressarcimento da 
diferença da União. 
Nada mais justo que o ressarcimento dos prejuízos causados aos aposentados, pela União, que 
deverá alocar à Previdência os recursos necessários. 
Parecer:   
   Aprovada.  
Mostramo-nos favoráveis à aprovação desta Emenda que possui a mesma redação da Emenda no. 
7s0622-8 (Eduardo Jorge). 
 

__________________________________________________________________ 

FASES J e K 

  

   EMENDA:02257 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADTIVA  
Dispositivo emendado: artigo 362  
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Inclua-se no artigo 362:  
Parágrafo único: Os benefícios de prestação  
continuada já concedidos pela previdência social  
na data de promulgação desta Constituição terão  
seus valores revistos, para assegurar a isonomia  
entre o regime de aposentadoria anterior e o  
previsto nesta Constituição 
Justificativa: 
Cumpre ressaltar que nos cálculos dos reajustes dos valores das aposentadorias, efetuadas entre 
1979 e 1984, foram tomados como base os salários mínimos anteriores ao da época dos reajustes, 
em flagrante prejuízo para os inativos. 
Além disso, a sistemática de reajustes com base em salário referência tem disso invariavelmente 
desfavorável aos inativos. 
Deve esta soberana Assembleia corrigir esta distorção – triste retrato do Brasil atual – 
salvaguardando direitos de milhões de brasileiros. 
   
   EMENDA:02321 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE UEQUED (PMDB/RS) 
Texto:   
   Os benefícios de prestação continuada já  
concedidos pela Previdência Social à data de  
promulgação desta constituição terão seus valores  
revistos, a fim de que seja restabelecido o poder  
aquisitivo que ostentavam à época de sua  
concessão, calculado em salário mínimo. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
   
   EMENDA:05595 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JULIO COSTAMILAN (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 479  
Inclua-se no art. 479 do anteprojeto, o  
seguinte Parágrafo Único:  
Art. 479 - ..................................  
Parágrafo único - O mesmo prazo não se aplica  
aos benefícios de prestação continuada concedidas  
até a promulgação desta Constituinte, os quais  
serão imediatamente revistos, a fim de que seja  
restabelecido o valor real, calculado em salários  
mínimos à data de sua concessão, e iniciado o  
pagamento dos valores atualizados no prazo de  
90 dias. 
Justificativa: 
A presente emenda objetiva restaurar o valor real das aposentadorias e pensões e demais benefícios 
de prestação continuada, que ao longo das últimas décadas sofreram considerável defasagem, 
acarretando imensos prejuízos aos segurados da previdência social. 
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Com objetivo de ressarcir a milhões de aposentados e pensionistas que tiveram seus ganhos 
reduzidos durante tantos anos é que esta proposta estabelece a revisão imediata de todos benefícios, 
tão logo seja promulgada a nova Constituição, devendo o pagamento dos valores atualizados ser 
iniciado no prazo de 90 dias. 
Parecer:   
   O alcance da emenda é superior ao que foi definido nas Comissões Temáticas.  
Pela rejeição. 
 

_________________________________________________________________ 

FASE M 

   

   EMENDA:02125 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADTIVA  
Dispositivo emendado: artigo 356  
Inclua-se no artigo 356:  
Parágrafo único: Os benefícios de prestação  
continuada já concedidos pela previdência social  
na data de promulgação desta Constituição terão  
seus valores revistos, para assegurar a isonomia  
entre o regime de aposentadoria anterior e o  
previsto nesta Constituição 
Justificativa: 
Cumpre ressaltar que nos cálculos dos reajustes dos valores das aposentadorias, efetuadas entre 
1979 e 1984, foram tomados como base os salários mínimos anteriores ao da época dos reajustes, 
em flagrante prejuízo para os inativos. 
Além disso, a sistemática de reajustes com base em salário referência tem disso invariavelmente 
desfavorável aos inativos. 
Deve esta soberana Assembleia corrigir esta distorção – triste retrato do Brasil atual – 
salvaguardando direitos de milhões de brasileiros. 
Parecer:   
   A matéria contida na emenda comportaria, no máximo, tratamento constitucional a nível de 
disposições transitórias.  
Tendemos a acatar a ideia dessa forma. 
   
   EMENDA:02187 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE UEQUED (PMDB/RS) 
Texto:   
   Disposições Transitórias  
Os benefícios de prestação continuada já  
concedidos pela Previdência Social à data de  
promulgação desta constituição terão seus valores  
revistos, a fim de que seja restabelecido o poder  
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aquisitivo que ostentavam à época de sua  
concessão, calculado em salário mínimo. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A nosso ver, a proposta contida na emenda deve ser aprovada, a fim de se garantir a adequação 
dos benefícios previdenciários já concedidos à nova sistemática adotada pela futura Constituição. 
   
   EMENDA:05205 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JÚLIO COSTAMILAN (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 472  
Inclua-se no art. 472 do anteprojeto, o  
seguinte Parágrafo Único:  
Art. 472 - ..................................  
Parágrafo único - O mesmo prazo não se aplica  
aos benefícios de prestação continuada concedidas  
até a promulgação desta Constituinte, os quais  
serão imediatamente revistos, a fim de que seja  
restabelecido o valor real, calculado em salários  
mínimos à data de sua concessão, e iniciado o  
pagamento dos valores atualizados no prazo de 90 dias. 
Justificativa: 
A presente emenda objetiva restaurar o valor real das aposentadorias e pensões e demais benefícios 
de prestação continuada, que ao longo das últimas décadas sofreram considerável defasagem, 
acarretando imensos prejuízos aos segurados da previdência social. 
Com objetivo de ressarcir a milhões de aposentados e pensionistas que tiveram seus ganhos 
reduzidos durante tantos anos é que esta proposta estabelece a revisão imediata de todos benefícios, 
tão logo seja promulgada a nova Constituição, devendo o pagamento dos valores atualizados ser 
iniciado no prazo de 90 dias. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:05713 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE UEQUED (PMDB/RS) 
Texto:   
   DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS  
Os benefícios de prestação continuada já  
concedidos pela Previdência Social à data de  
promulgação desta constituição terão seus valores  
revistos, a fim de que seja restabelecido o poder  
aquisitivo que ostentavam à época de sua  
concessão, calculado em salário mínimo. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Com base no texto do projeto sob exame, podemos prever que a futura Constituição atribuirá novos 
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e pesados encargos à Previdência Social. Desta forma, consideramos mais sensato observarmos 
como a entidade se comportará, após os primeiros meses de promulgação da nova carta magna, 
para, então, através de lei ordinária, promovermos as correções que se nos afigurarem necessárias. 
   
   EMENDA:06101 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva ao Projeto de Constituição.  
 - Acrescentar Artigo ao Título X, Disposições Transitórias:  
"Art. Os benefícios de prestação continuada  
concedidos até a data de promulgação desta  
Constituição serão revistos a fim de, que sejam  
estabelecidos o valor real calculado em salário  
mínimos, que tinham a data de sua concessão num  
limite máximo de 20 salário mínimos." 
Justificativa: 
O senhor relator no seu artigo 472 prevê interessante mecanismo de recomposição salarial um prazo 
de 10 anos visando corrigir injustiças e arrochos salariais das últimas décadas. No caso dos 
aposentados, porém eles não podem esperar tanto. É necessário que o cruel achatamento de suas 
aposentadorias seja revisto imediatamente para que possam ter um conforto merecido no final da 
vida.  
Estabelecemos um limite de recomposição em 20 salários mínimos seguindo os princípios de 
seletividade e distributividade. 
Parecer:   
   A sugestão contida na emenda já encontra-se parcialmente atendido por lei recentemente 
promulgada, com a finalidade de propiciar a reposição gradual, das perdas sofridas pelos benefícios 
previdenciários no período de 1979 a 1984. 
   
   EMENDA:09142 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Inclua-se no Título X, nas Disposições Transitórias, onde couber:  
Artigo: Os benefícios de prestação continuada  
já concedidos pela Previdência Social, na data de  
promulgação desta Constituição, terão seus valores  
revistos, para assegurar a isonomia entre o regime  
de aposentadoria anterior e o previsto nesta  
Constituição. 
Justificativa: 
Nos cálculos dos reajustes dos valores das aposentadorias concedidas entre 1979 e 1984, foram 
tomados como base os salários mínimos anteriores aos da época dos reajustes. Além disso, a 
sistemática de reajustes neste período baseou-se no salário referência. 
Estes dois critérios resultaram em aposentadorias cujos valores reais foram diminuindo ano a ano. 
Cumpre-nos nesta Constituinte resgatar os direitos destes trabalhadores brasileiros que contribuíram 
normalmente durante sua vida profissional para a Previdência e esperam, com toda justiça, a correta 
contrapartida. 
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Parecer:   
   Consideramos justa a medida proposta nesta emenda. Preceito dessa índole deverá, realmente, 
garantir a adequação dos benefícios já concedidos às novas diretrizes da futura constituição. 
   
   EMENDA:12137 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao  
Título IX,  
Capítulo II, da Seguridade Social, o seguinte artigo:  
Art. Os benefícios de prestação continuada,  
já concedidos pela previdência Social à data da  
promulgação desta Constituição terão seus valores  
revistos, a fim de que seja restabelecido o poder  
aquisitivo que ostentavam a época de sua  
concessão. 
Justificativa: 
A emenda visa corrigir uma das maiores injustiças existente. Faz parte do resgate da dívida social da 
Previdência Social para com a sociedade brasileira. 
Parecer:   
   Preceito como esse deve realmente ser inserido no texto da futura constituição, como forma de se 
garantir a adequação dos benefícios previdenciários à nova sistemática adotada pela futura carta 
Magna. O dispositivo correspondente, porém, não deve figurar no texto permanente da Constituição, 
mas, sim em suas disposições transitórias. 
   
   EMENDA:12139 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao  
Título IX, Capitulo II, da Seguridade  
Social, o seguinte artigo:  
Art. Os benefícios de prestação continuada,  
pagos pela Previdência Social, serão reajustados  
sempre que ocorrer a depreciação da moeda, a fim  
de que os seus valores conservem, permanentemente,  
a expressão monetária da data de sua concessão. 
Justificativa: 
Nossa proposta visa resgatar, por parte da Previdência Social, sua dívida social para com a 
sociedade brasileira. Será corrigida uma das maiores injustiças existentes em relação àqueles que 
trabalharam, continuadamente, anos e anos, e ao obterem a aposentadoria viram diluir-se, 
rapidamente, o poder aquisitivo dos seus proventos. 
Parecer:   
   A proposta contida na emenda é meritória. Entretanto, face à adoção dos princípios da 
distributividade e prioridade, que visam promover melhor distribuição dos recursos da seguridade 
social, o reajustamento dos benefícios não poderá ser igual para todos, sob pena de anular a eficácia 
da nova sistemática. 
   
   EMENDA:14118 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JÚLIO COSTAMILAN (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva.  
Dispositivo Emendado: art. 472  
Inclua-se no art. 472 do Projeto de  
Constituição o seguinte parágrafo único:  
Art. 472. ..................................  
Parágrafo único - O mesmo prazo não se aplica  
aos benefícios de prestação continuada concedidos  
até a promulgação desta Constituição, os quais  
serão imediatamente revistos, a fim de que seja  
restabelecido o valor real, calculado em salários  
mínimos à data de sua concessão, e iniciado o  
pagamento dos valores atualizados no prazo de 90 dias. 
Justificativa: 
A presente emenda, ora reiterada, objetiva restaurar o valor real das aposentadorias, pensões e 
demais benefícios de prestação continuada, que ao longo das últimas décadas sofreram considerável 
defasagem, acarretando imensos prejuízos aos segurados da previdência social. 
Visando ressarcir a milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários que tiveram seus ganhos 
reduzidos durante tantos anos é que esta proposta estabelece a revisão imediata de todos benefícios, 
tão logo seja promulgada a nova Constituição, devendo o pagamento dos valores atualizados ser 
iniciado no prazo de 90 dias. 
Parecer:   
   Com base no texto do projeto sob exame, podemos prever que a futura Constituição atribuirá novos 
e pesados encargos à Previdência Social. Desta forma, consideramos mais sensato observarmos 
como a entidade se comportará, após os primeiros meses de promulgação da nova carta magna, 
para, então, através de lei ordinária, promovermos as correções que se nos afigurarem necessárias. 
   
   EMENDA:15663 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Inclua-se, onde couber, no Título IX,  
Capítulo II, Seção II - DA PREVIDÊNCIA SOCIAL  
Art. Os benefícios de prestação continuada  
mantidos pela Previdência Social e concedidos até  
a data de promulgação desta Constituição serão  
revistos, a fim de que seja restabelecido o valor  
real que tinham à data de sua concessão, calculado  
em salários-mínimos. 
Justificativa: 
Emenda de nossa autoria com a mesma redação foi aprovada por unanimidade na Comissão da 
Ordem Social, a qual, entretanto, não constou do texto do anteprojeto do relator, por razões que 
desconhecemos. 
Parecer:   
   A medida proposta através desta emenda deve ser acatada.  
Entretanto, a disposição em apreço não deve figurar no texto do Título IX, como dispositivo 
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permanente, mas, sim, na parte relativa às disposições transitórias. Pela aprovação, nos termos do 
substitutivo que oferecemos a casa. 
   
 
   EMENDA:20087 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   Da Seguridade Social  
Dá nova redação ao Capítulo da Seguridade Social  
e ordenação com a criação do Capítulo III "Da  
Saúde" no Título IX "Da Ordem Social", o Capítulo  
II "Da Seguridade Social" passa a englobar as  
Seções II "Da Previdência Social" e Seção III da  
"Assistência Social".  
Capítulo II  
Da Seguridade Social  
[...] 
Art. 364 - Os benefícios de prestação  
continuada concedidos até a data de promulgação  
desta Constituição serão revistos a fim de que  
seja restabelecido o valor real calculado em  
salários mínimos que tenham a data de sua  
concessão num limite máximo de 20 salários  
mínimos.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A sugestão foi acolhida parcialmente no mérito, nos termos do Substitutivo do Relator. 
 

_________________________________________________________________ 

FASE O 

  

   EMENDA:27251 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE UEQUED (PMDB/RS) 
Texto:   
   INCLUA NAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS, TÍTULO  
X, ONDE COUBER:  
Os benefícios de prestação continuada já  
concedidos pela Previdência Social à data de  
promulgação desta constituição terão seus valores  
revistos, a fim de que seja restabelecido o poder  
aquisitivo que ostentavam à época de sua  
concessão, calculado em salário mínimo. 
Justificativa: 
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Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Revisão dos valores dos benefícios previdenciários, de forma que se restabeleça o poder adquirido 
que ostentavam à época de sua concessão.  
Medida temerária, vez que poderia inviabilizar o orçamento da previdência social.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22486 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Inclua-se, onde couber, no Título IX,  
Capítulo II, Seção II - Da Previdência Social.  
Art. .... Os benefícios de prestação  
continuada mantidos pela Previdência Social e  
concedidos até a data da promulgação desta  
Constituição serão revistos, a fim de que seja  
restabelecido o valor real que tinham à data de  
sua concessão, calculado em salários-mínimos. 
Justificativa: 
Emenda de nossa autoria com a mesma redação foi aprovada por unanimidade na Comissão da 
Ordem Social, a qual, entretanto, não constou do texto do primeiro projeto nem do atual substitutivo 
do relator, por razões que desconhecemos. 
Parecer:   
   Os benefícios previdenciários mostram-se de fato defasados, vez que não expressam o mesmo 
valor de sua data de concessão. Entretanto, revisão como a proposta na emenda, inteiramente à 
revelia da real situação financeira da Previdência Social, poderia comprometer a sobrevivência dessa 
entidade.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29423 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JÚLIO COSTAMILAN (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado:  
Disposições Transitórias  
Acrescente-se à Disposições Transitórias,  
Título X, onde couber:  
Art. ... - Os benefícios de prestação  
continuada concedidos pela previdência social até  
a promulgação desta Constituição, serão  
imediatamente revistos, a fim de que seja  
restabelecido o valor real, calculado em salários  
mínimos à data de sua concessão, e iniciado o  
pagamento dos valores atualizados no prazo de  
noventa dias. 
Justificativa: 
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A presente emenda objetiva restaurar o valor real das aposentadorias e pensões e demais benefícios 
de prestação continuada, que ao longo das últimas décadas sofreram considerável defasagem, 
acarretando imensos prejuízos aos segurados da previdência social. 
Visando ressarcir a milhões de aposentados e pensionistas que tiveram seus ganhos reduzidos 
durante tantos anos é que esta proposta estabelece a revisão imediata de todos benefícios, tão logo 
seja promulgada a nova Constituição, devendo o pagamento dos valores atualizados ser iniciado no 
prazo de noventa dias. 
Parecer:   
   Os benefícios previdenciários mostram-se de fato defasados, vez que não expressam o mesmo 
valor de sua data de concessão. Entretanto, revisão como a proposta na emenda, inteiramente à 
revelia da real situação financeira da Previdência Social, poderia comprometer a sobrevivência dessa 
entidade.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34285 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
(SUBSTITUTIVO EMENDADO: DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS  
* - Acrescentar ao Título X às Disposições  
Transitórias o seguinte artigo:  
Art. (...) os benefícios de prestação  
continuadas concedidos até a data da promulgação  
desta contribuição serão revistos a fim de que  
seja restabelecido seu valor calculado em salários  
mínimos que tinham a data de sua concessão  
observando-se um limite máximo de 20 salários mínimos. 
Justificativa: 
É o resgate de uma dívida histórica. 
Verdadeira anistia para os aposentados que viram seus benefícios serem depreciados por uma 
política social perversa. 
Parecer:   
   A pretensão do autor é complexa e de difícil execução na atual conjuntura econômica brasileira.  
Pela rejeição. 
 

________________________________________________________________ 

FASE S 

   

   EMENDA:00006 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se, onde couber, no Ato das  
Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias:  
"Art. Os benefícios de prestação continuada  
já concedidas pela Previdência Social à data de  
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promulgação desta Constituição terão seus valores  
revistos, a fim de que seja restabelecido o poder  
aquisitivo que ostentavam à época de sua  
concessão." 
Justificativa: 
Face às dificuldades financeiras enfrentadas pela Previdência Social, permanentemente envolvida 
com problemas de incompetência administrativa e corrupção, os responsáveis pela condução da 
entidade, pressionados, adotaram, de formas e em épocas diferentes, expedientes capciosos que 
resultaram em sensível achatamento do valor dos benefícios em manutenção. 
Daí a grita geral que vimos ouvindo de parte da massa de beneficiários da autarquia que, em 
uníssono, denuncia o estado de penúria em que vive e reivindica urgente revisão dos valores das 
prestações que recebe. 
Entendemos que a situação desses aposentados e pensionistas, além de extremamente iníqua e 
constrangedora, é grave e preocupante, porque a deterioração do valor de seus benefícios 
previdenciários compromete a subsistência de grande número de segurados e dependentes que, em 
última análise, compõem parcela ponderável de nossa sociedade. 
A medida ora sugerida, revisão dos valores dos proventos e pensões defasados, constitui, a nosso 
ver, a única forma para se evitar a completa e definitiva desmoralização de um sistema que, em 
qualquer nação civilizada, deve responder, de forma eficiente e segura, pela cobertura dos principais 
riscos sociais que ameaçam o homem. 
Parecer:   
   O autor desta Emenda objetiva assegurar a revisão do valor de todos os benefícios previdenciários 
já concedidos até a promulgação da nova constituição.  
O autor alega que, face a expedientes capciosos, os responsáveis pela Previdência Social acabaram 
promovendo o achatamento do valor dos benefícios em manutenção, criando, com isso, entre os 
aposentados e pensionistas, verdadeira classe de indigentes.  
Entendemos que, sem a medida ora sugerida, as inovações que a Constituinte vem procurando 
inserir no texto da Seguridade Social resultariam inócuas no tocante ao objetivo maior de imprimir 
equidade ao sistema, porque a nova Carta Magna mostrar-se-á voltada, exclusivamente, para o 
futuro, desprezando várias gerações de velhos e doentes que, não conseguindo sobreviver com os 
inexpressivos proventos que recebem, continuariam a comprometer a imagem de nossa legislação 
social.  
Pela aprovação da presente Emenda. 
   
   EMENDA:00096 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Inclua-se nas Disposições Transitórias:  
Art. O valor das aposentadorias e pensões já  
concedidas até a data da promulgação desta  
Constituição será revisto, nos termos do artigo 237. 
Justificativa: 
Nos cálculos dos reajustes dos valores das aposentadorias concedidas entre 1979 e 1984, foram 
tomados como base os salários mínimos anteriores aos da época dos reajustes. Além disso, a 
sistemática de reajustes neste período baseou-se no salário referência. 
Estes dois critérios resultaram em aposentadorias cujos valores reais foram diminuindo ano a ano. 
Cumpre-nos nesta Constituinte resgatar os direitos destes trabalhadores brasileiros que contribuíram 
normalmente durante sua vida profissional para a Previdência e esperam, com toda justiça, a correta 
contrapartida. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do parecer emitido à Emenda no. 2P00006-1. 
   
   EMENDA:00321 APROVADA 
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Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADIDIVA  
Acrescente-se ao ATO DAS DISPOSIÇÕES  
CONSTITUCIONAIS GERAIS E TRANSITÓRIAS o seguinte artigo:  
"Art. O valor das aposentadorias e pensões  
já concedidas será revisto, nos termos do Artigo  
237, passando a produzir efeitos financeiros a  
partir da promulgação desta Constituição"". 
Justificativa: 
Os direitos assegurados na Constituição a ser promulgada produzirão seus efeitos “ex nunc”, ou seja, 
prevalecerão para as aposentadorias e pensões futuras. Todavia, grande massa de assalariados vem 
sendo sacrificada com a percepção de aposentadorias cada vez mais irrisórias e cada vez mais 
distantes dos valores da aposentadoria inicial, o mesmo acontecendo com as pensões. É necessária 
uma revisão desses valores, no sentido de restabelecer-se, doravante, o poder aquisitivo de 
aposentados e pensionistas. A aposentadoria, neste País, tem sido um castigo e não, como deveria 
ser, um justo prêmio ao trabalhador aposentado. Nenhuma classe tem sofrido mais do que a dos 
aposentados. A maioria retorna à atividade para tentar recuperar a perda salarial crescente a que se 
submete, diante de uma política salarial cruel e perversa ante o processo inflacionário que corrói os 
valores reais dos serviços e dos benefícios previdenciários. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do parecer emitido à Emenda no. 2P00006-1. 
   
   EMENDA:00803 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JÚLIO COSTAMILAN (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO – DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS  
Acrescente-se às Disposições Transitórias do  
Projeto de Constituição (A), onde couber:  
"Art. Os benefícios de prestação continuada  
concedidos pela Previdência social até a  
promulgação desta Constituição, serão revistos num  
prazo de seis meses, para restabelecimento do  
valor real, verificada a proporção representada  
PELO GANHO FIXADO à época da concessão do  
benefício, efetivado o pagamento dos valores  
atualizados no prazo de 18 meses, na forma que a  
lei estabelecer. 
Justificativa: 
A presente emenda objetiva restaurar o valor real dos benefícios de prestação continuada, como 
aposentadorias, pensões e outros, que ao longo das últimas décadas sofreram considerável 
defasagem, acarretando imensos prejuízos aos segurados da previdência social. A proporção 
representada pelo ganho fixado à época da concessão do benefício, a nosso ver mais correta, se 
efetivará entre o número de salários mínimos então percebidos e igual número de Pisos Nacionais de 
Salários. 
A previdência social terá seis meses para os levantamentos necessários, após o que terá dezoito 
meses para a efetivação do pagamento respectivo. 
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Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do disposto na Emenda no. 00836-4. 
   
   EMENDA:00836 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE UEQUED (PMDB/RS) 
Texto:   
   INCLUA NAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS  
Os benefícios de prestação continuada já  
concedidos pela Previdência Social à data de  
promulgação desta constituição terão seus valores  
revistos nos termos da lei, a fim de que seja  
restabelecido o poder aquisitivo, que ostentavam a  
época de sua concessão. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do parecer emitido à Emenda No. 2P 00006 - 1. 
   
   EMENDA:00891 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Incluir o dispositivo abaixo nas Disposições Gerais e Transitórias.  
Art. Os benefícios de prestação continuada já  
concedidos pela Previdência Social à data da  
promulgação desta Constituição terão seus valores  
revistos, a fim de que seja restabelecido o poder  
aquisitivo da época de sua concessão. A revisão de  
que trata este artigo deverá ser feita no prazo de  
120 dias da data da promulgação desta Constituição. 
Justificativa: 
Uma das grandes dívidas sociais do Estado é a recomposição do valor das aposentadorias e 
pensões dos mais de 12 milhões de brasileiros aposentados pela Previdência Social. Fruto do 
descalabro e da falta de seriedade dos diversos governos, estes brasileiros vivem em condições 
críticas em face da desvalorização das suas aposentadorias e pensões. Cumpre a Constituinte 
reparar essa dívida, que é um dos grandes compromissos que temos com a nação. 
Parecer:   
   Pela rejeição, face à aprovação da Emenda no. 339-7, que ostenta conteúdo e redação mais 
consentâneos com a matéria em questão. 
   
   EMENDA:01198 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Ato das Disposições  
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Constitucionais Gerais e Transitórias do Projeto  
de Constituição da Comissão de Sistematização o  
seguinte artigo:  
"Art. Os benefícios de prestação continuada  
já concedidos pela Previdência Social à data da  
promulgação desta Constituição terão seus valores  
revistos, nos termos da lei, a ser votada no prazo  
máximo de 6 meses, a fim de que seja restabelecido  
o valor real da época de sua concessão,  
respeitando-se sempre o limite máximo de salários  
de contribuição fixado em lei." 
Justificativa: 
A emenda proposta tem um alcance social de importância para milhões de brasileiros. Todos têm 
conhecimento das defasagens que corroeram os valores das aposentadorias e pensões. 
Por isso ao prevermos sua atualização, respeitando os diferentes aspectos que a matéria envolve, e 
que deverão ser tratados em lei ordinária estaremos contribuindo para a solução dessas injustiças. 
Parecer:   
   Pela rejeição, face à aprovação da Emenda no. 2p00339-7. 
   
   EMENDA:01368 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Inclua-se onde couber no capítulo das  
Disposições Transitórias do Projeto de  
Constituição o seguinte artigo:  
"Art. - Os benefícios de prestação continuada  
já concedidos pela Previdência Social na data de  
promulgação desta Constituição terão seus valores  
revistos restabelecendo-se o poder aquisitivo que  
possuía à época de sua concessão, estendendo-se a  
estes beneficiários todos os direitos dispostos  
nesta Constituição:" 
Justificativa: 
A correção dos valores das atuais pensões e aposentadorias é um ato de justiça que não pode ser 
negado a estes brasileiros, tão sacrificados pela política recessionista dos últimos governos. 
Parecer:   
   Intenta o autor, Constituinte Eduardo Bonfim, incluir no Ato das Disposições Constitucionais Gerais 
e Transitórias artigo dispondo que os benefícios de prestação continuada já concedidos pela 
Providência Social na data de promulgação da Constituição terão seus valores revistos, 
restabelecendo-se o poder aquisitivo que possuía à época de sua concessão, estendendo-se a estes 
beneficiários todos os direitos dispostos na Constituição.  
Inobstante a preocupação demonstrada por S. Exa., entendemos que no texto constitucional devem 
figurar apenas os princípios gerais, reservada à legislação ordinária ou complementar a sua 
regulamentação da matéria.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01379 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Altera a redação do caput do art. 231, seus incisos e parágrafos:  
Art. 231 - A Seguridade Social será  
financiada compulsoriamente por toda a sociedade,  
de forma direta e indireta, mediante contribuições  
sociais e recursos provenientes da receita  
tributária da União, dos Estados, dos Territórios,  
do Distrito Federal e dos Municípios, na forma da lei.  
§ 1o. - As contribuições sociais a que se  
refere o "caput' deste artigo são as seguintes:  
I - dos empregadores, incidente sobre a folha  
de salários, ressalvadas as contribuições  
compulsórias dos empregadores sobrea folha de  
salários, destinadas à manutenção das entidades de  
serviço social e de formação profissional;  
II - dos trabalhadores;  
III - sobre o faturamento, a receita e o lucro;  
IV - sobre a receita de atividade agrícola;  
V - sobre o pagamento de qualquer espécie ou  
natureza, a título de gratificação, vantagem ou  
adicional ao salário ou pró-labore ou rendimento a  
pessoa física ou jurídica;  
VI - sobre a receita de concursos de prognósticos.  
§ 2o. - Nenhuma entidade ou sociedade poderá  
ficar isenta da contribuição destinada a manter a  
Seguridade Social.  
§ 3o. - A lei poderá instituir outras fontes  
destinadas a garantir a manutenção ou expansão da  
Seguridade Social, observado o disposto no art. 174.  
§ 4o. - Os benefícios de prestação continuada, já  
concedidos pela Previdência Social à data da  
promulgação desta Constituição, terão seus valores  
revistos, para estabelecer o poder aquisitivo que  
detinham à época de sua concessão.  
§ 5o. - Nenhuma prestação de benefício ou  
serviço compreendidos na Seguridade Social poderá  
ser criada, majorada ou estendida sem a  
correspondente fonte de custeio.  
§ 6o. - A falta de recolhimento, à época  
própria, de contribuição previdenciária devida  
pelas empresas, entidades ou qualquer  
contribuinte, importará em crime de sonegação  
fiscal, inafiançável, contra o titular da firma  
individual, os gerentes, os diretores, os  
administradores e os gestores das empresas,  
entidades ou contribuintes:  
[...] 
Justificativa: 
A presente emenda resguarda os interesses da Seguridade Social inscrevendo na Carta Magna os 
dispositivos que viabilizam-na. 
Parecer:   
   Pela rejeição, face à aprovação da Emenda no 2p01946-3. 
   
   EMENDA:01473 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva:  
Inclua-se, onde couber, em disposições transitórias:  
Art. Os benefícios de prestação continuada  
mantidos pela Previdência social e concedidos até  
a data da promulgação desta Constituição serão  
revistos, afim de que seja restabelecido o valor  
real que tinham à data de sua concessão.  
§ 1o. O pagamento dos benefícios já  
reajustados será iniciado, no máximo, até 150  
(cento e cinquenta) dias após a promulgação desta  
Constituição.  
§ 2o. O montante, devidamente corrigido, dos  
prejuízos financeiros que tiveram os beneficiários  
em decorrência da defasagem verificada nos  
sucessivos reajustes será indenizado e pago em 48  
(quarenta e oito) prestações mensais, sucessivas e  
atualizadas, com início imediatamente após  
esgotar-se o prazo previsto no parágrafo anterior.  
§ 3o. Dentro de 60 (sessenta) dias da promulgação  
desta Constituição, o Poder Executivo encaminhará  
ao Congresso Nacional projeto de lei complementar  
indicando os recursos financeiros destinados a  
atender aos encargos decorrentes da aplicação  
deste artigo, vedado o aumento da taxa de  
contribuição dos segurados ativos, bem como  
qualquer desconto sobre os benefícios revistos. 
Justificativa: 
A presente emenda objetiva não só a restabelecer o valor real dos benefícios de prestação 
continuada (aposentadorias e pensões) como a indenizar os prejuízos que tiveram os aposentados e 
pensionistas da Previdência Social que há muito vem lutando para a obtenção de proventos 
compatíveis com as suas necessidades e com a dignidade que devem ter tantos quantos passaram 
parte da vida no trabalho, na expectativa de um futuro menos difícil. 
O que conseguiram até aqui foram promessas, e isto não basta para aliviar a frustração de ver os 
valores de seus proventos ser injusta e ilegalmente defasados a cada final de mês. 
Parecer:   
   Pela rejeição, face à aprovação da Emenda no 2p00339-7. 
   
   EMENDA:01502 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALÉRCIO DIAS (PFL/AC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Inclua-se, onde couber, no Ato das  
Disposições Transitórias, o seguinte artigo.  
"Art.... Os benefícios de prestação  
continuada já concedidos pela Previdência Social à  
data de promulgação desta Constituição serão  
revistos, a pedido dos interessados, a fim de  
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readquirirem a preservação do valor real da data  
da respectiva concessão. 
Justificativa: 
O projeto de constituição, em seu art. 237 (Seção II da Previdência Social), assegura aposentadoria 
com salário integral, garantido o reajustamento para preservação, em caráter permanente, de seu 
valor real, obedecidas certas condições. 
Em obediência ao princípio de isonomia e equidade, propomos a presente Emenda que suscita o 
mesmo tratamento em relação aos aposentados e pensionistas não amparados pelo supracitado 
dispositivo. 
Parecer:   
   Pela rejeição, face à aprovação da Emenda No. 2p00339-7. 
   
   EMENDA:01719 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Artigo 231, § IV.  
Emenda Aditiva  
Inclua-se no ato das disposições  
Constitucionais Gerais e Transitórias, onde  
couber, o seguinte:  
Art. 231 - Os benefícios concedidos pela  
Previdência Social até a data da promulgação desta  
Constituição serão reajustados, dentro dos cento e  
oitenta dias posteriores, para a preservação, em  
caráter permanente, do seu valor real, de  
conformidade com o disposto nos art. 233, § 2o, e 237. 
Justificativa: 
As carências financeiras da Previdência Social dependem fundamentalmente da moralização e 
competência das suas administrações, como vem acontecendo desde a gestão do Ministro Waldir 
Pires. 
Para não deixar os velhos e pobres aposentados morrer de fome, basta seja bem distribuída a 
aplicação dos seus recursos, que podem ser aumentados mediante providências que compatibilizem 
as arrecadações com o volume e valor dos benefícios a cumprir. 
O que não se justifica é perpetuar determinada injustiça social sob o fundamento do parágrafo único 
do art. 665 da Constituição ainda em vigor, repetido no projeto (art.) conforme aconteceu no recente e 
desumano veto do Senhor Presidente da República.  
Parecer:   
   Pela rejeição. Face à aprovação da Emenda no. 2p00339-7. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE U 

 

   EMENDA:00185 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON SABRÁ (PFL/RJ) 
Texto:   
   Disposições Constitucionais Transitórias  
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Dispositivo Emendado: Art. 65, Parágrafo Único.  
Suprimir do Art. 65, parágrafo único, as  
expressões: "e pagas" "do sétimo mês a contar".  
Ficando assim:  
"As prestações mensais dos benefícios  
atualizados de acordo com este artigo serão  
devidas a partir da promulgação da constituição." 
Justificativa: 
Não se compreende estender por mais 7 (sete) meses, a contar da promulgação da Constituição, o 
sofrimento dos atuais aposentados. 
Parecer:   
   As prestações mensais dos benefícios atualizados na forma do art. 65 serão devidas e pagas a 
partir do sétimo mês da promulgação da Constituição, porquanto a Previdência Social carece de 
prazo para organizar os pagamentos, arrecadar recursos e tomar inúmeras outras providências, 
além dos diversos cálculos que a questão exige. Suprimir esse prazo máximo acabaria por inviabilizar 
a própria aplicação do dispositivo e a concretização do seu objetivo.  
Por tais razões, não foi acatada a presente emenda.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:01764 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CID CARVALHO (PMDB/MA) 
Texto:   
   Altere-se o Art. 65, do Ato das Disposições  
Constitucionais Transitórias:  
Art. 65. ..................................  
concessão, ou do primeiro reajuste, conforme  
dispuser a lei, obedecendo-se a esse critério de  
atualização até a implantação do plano de custeio  
e de benefícios referidos no artigo seguinte. 
Justificativa: 
Ao ser mantida a redação aprovada no 2º turno, estar-se-á provocando um tratamento desigual aos 
segurados com diferentes datas de início do seu benefício. 
O salário mínimo, desde a sua instituição, sofreu oscilações marcantes no seu poder aquisitivo, 
principalmente nos meses entre os reajustes, levando a que em algumas revisões seu valor nominal 
fosse duplicado. Isto significa, por exemplo, que um aposentado com direito a um benefício de Cz$ 
1.665.600,00 estaria percebendo 10 salários mínimos se a sua data de início do benefício fosse 
30/04/85 ou somente 5 salários mínimos se tivesse entrado em gozo do benefício no dia seguinte 
(01/05/85). Se não ficar claro na própria Constituição que se deve observar o número de salários 
mínimos que o segurado recebeu ao ter seu benefício reajustado pela primeira vez, é certo que 
surgirão muitas demandas judiciais se apegando estritamente á data da concessão do benefício. 
Parecer:   
   A emenda estabelece matéria aprovada em 1o. turno e, se não acatada, provocará tratamento 
desigual aos segurados com diferentes datas de início para recebimento de benefícios.  
Pela aprovação. 
 
 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

 
   EMENDA:00463 EM ANALISE 
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Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALMIR GABRIEL (PMDB/PA) 
Texto:   
   Ato das Disposições Constitucionais Transitórias  
Substituir a expressão ‘já concedidos’ por ‘mantidos’. 
Justificativa: 
A expressão ‘já concedidos’ permite a interpretação de que serão revistos os valores de benefícios já 
concedidos, a contribuintes ou seus beneficiários, mesmo que tenha cessado o prazo do benefício ou 
extinta a relação do contribuinte com a Previdência. 
A expressão ‘mantidos’ é mais precisa, posto que define com clareza que os valores das 
aposentadorias e pensões que estão sendo pagos pela Previdência Social, à data da promulgação da 
Constituição, serão revistos, de modo a restabelecer o poder aquisitivo que tinham, à data de sua 
concessão. 
 
   EMENDA:00606 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PSDB/RJ) 
Texto:   
   Os benefícios de prestação continuada já  
concedidos pela previdência social, nada data da  
promulgação da Constituição, terão seus valores  
revistos, com a finalidade de se restabelecer o  
poder aquisitivo, expresso em número de salários  
mínimos, que tinham na data de sua concessão,  
obedecendo-se a esse critério de atualização até a  
implantação do plano de custeio e benefícios  
referidos no artigo seguinte. 
Justificativa: 
A alteração da expressão ‘a fim de que seja’ por ‘com a finalidade de se restabelecer’ melhora a 
redação do texto do vencido, dentro da correta técnica legislativa. 
 

_______________________________________________________________ 
 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. 
Centro de Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 58 do ADCT da Constituição Federal de 
1988. [Mensagem institucional]. Disponível em: <colocar link da BD aqui>. Acesso em: colocar a data da 
consulta, por exemplo, 10 nov. 2014.  

 

 


