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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 

Art. 201. Os planos de previdência social, mediante contribuição, atenderão, nos termos 

da lei, a:  

      I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte, incluídos os resultantes de 

acidentes do trabalho, velhice e reclusão; 

      II - ajuda à manutenção dos dependentes dos segurados de baixa renda;  

      III - proteção à maternidade, especialmente à gestante;  

      IV - proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário;  

      V - pensão por morte de segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e 

dependentes, obedecido o disposto no § 5º e no art. 202.  

      § 1º Qualquer pessoa poderá participar dos benefícios da previdência social, 

mediante contribuição na forma dos planos previdenciários.  

      § 2º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter 

permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei.  

      § 3º Todos os salários de contribuição considerados no cálculo de benefício serão 

corrigidos monetariamente.  

      § 4º Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao 

salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em 

benefícios, nos casos e na forma da lei.  

      § 5º Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do 

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
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trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. 

      § 6º A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos 

proventos do mês de dezembro de cada ano. 

      § 7º A previdência social manterá seguro coletivo, de caráter complementar e 

facultativo, custeado por contribuições adicionais.  

      § 8º É vedado subvenção ou auxílio do poder público às entidades de previdência 

privada com fins lucrativos.  

  

1 – Sugestões localizadas1  

   SUGESTÃO:00181 DT REC:31/03/87 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   SUGERE QUE O VALOR DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES DEVE SER EQUIVALENTE  
AO SALÁRIO PERCEBIDO PELO SEGURADO QUANDO EM ATIVIDADE E VEDADO  
MONTANTE INFERIOR AO DO SALÁRIO MÍNIMO. 
   
   SUGESTÃO:00227 DT REC:31/03/87 
Autor:   
   ASDRUBAL BENTES (PMDB/PA) 
Texto:   
   SUGERE QUE A UNIÃO ASSEGURE À CRIANÇA DIREITO AOS BENEFÍCIOS DA  
PREVIDÊNCIA SOCIAL DESDE A FASE INTRA-UTERINA. 
   
   SUGESTÃO:00328 DT REC:02/04/87 
Autor:   
   ANTÔNIO CÂMARA (PMDB/RN) 
Texto:   
   SUGERE SEJA PROIBIDA A ESTIPULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE  
PRESTAÇÃO CONTINUADA, EM VALOR INFERIOR AO DO SALÁRIO MÍNIMO. 
   
   SUGESTÃO:00359 DT REC:02/04/87 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE SALVAGUARDAS PROTETORAS DO PODER AQUISITIVO DOS PROVENTOS E  
PENSÕES DOS SEGURADOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:00418 DT REC:07/04/87 
Autor:   
   DAVI ALVES SILVA (PDS/MA) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE GARANTAM À MULHER GESTANTE O DIREITO AO  

                                                      
1 O inteiro teor de cada sugestão pode ser consultado no Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação 
 Portal da Constituição Cidadã  Processo Constituinte  Sugestões dos Constituintes, no seguinte endereço:  
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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ACOMPANHAMENTO MÉDICO E ATENDIMENTO HOSPITALAR, DO INÍCIO DA GESTAÇÃO  
ATÉ 30 DIAS APÓS O PARTO, INDEPENDENTE DE SER SEGURADA DA PREVIDÊNCIA  
SOCIAL, FICANDO O PODER EXECUTIVO INCUMBIDO DE DESTINAR RECURSOS DO  
FINSOCIAL PARA REEMBOLSO DAS DESPESAS ESTIPULADAS PELO INAMPS. 
   
   SUGESTÃO:00720 DT REC:09/04/87 
Autor:   
   MARIA DE LOURDES ABADIA (PFL/DF) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE ASSEGURE A TODOS O DIREITO À SEGURIDADE SOCIAL,  
CABENDO AO ESTADO ORGANIZAR, COORDENAR E MANTER UM SISTEMA DE  
PREVIDÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTINADO À MATERNIDADE E ÀS  
GESTANTES; À APONSENTADORIA ÀS DONAS DE CASA; AOS TRABALADORES RURAIS  
E DOMÉSTICAS E ASSISTÊNCIA MÉDICA E PSICOLÓGICA À MULHER VÍTIMA DE  
VIOLÊNCIAS SEXUAIS. 
   
   SUGESTÃO:00776 DT REC:13/04/87 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADA A PREVIDÊNCIA SOCIAL POR MORTE DO TRABALHADOR,  
GARANTIDA À VIÚVA, ENQUANTO SE MANTIVER NESSA CONDIÇÃO, PENSÃO MUNCIA  
INFERIOR AO QUE PERCEBIA O CÔNJUGE À DATA DO FALECIMENTO, DEDUZIDAS 
AS PARCELAS A QUE TIVEREM DIREITO OS FILHOS DO CASAL, DEVENDO ESSA  
MEDIDA ALCANÇAR AS PENSIONISTAS JÁ EM GOZO DO BENEFÍCIO. 
   
   SUGESTÃO:00879 DT REC:14/04/87 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   SUGERE, NO CAPÍTULO DA SAÚDE E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUE ESTA SEJA  
MONOPÓLIO DO PODER PÚBLICO, SENDO PROIBIDO A EMPRESAS NACIONAIS OU 
ESTRANGEIRAS EXPLORAÇÃO, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, DE CAIXAS DE  
APOSENTADORIA OU SEGURO SOCIAL, ENTRE OUTRAS MEDIDAS. 
   
   SUGESTÃO:00898 DT REC:13/04/87 
Autor:   
   ANTÔNIO CÂMARA (PMDB/RN) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS DISPONDO SOBRE A SEGURIDADE SOCIAL, QUE É DIREITO DE  
TODOS E DEVER DO ESTADO. A PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
DESTINAM-SE A ASSEGURAR DIREITOS E GARANTIAS À MATERNIDADE E ÀS  
GESTANTES; APOSENTADORIA ÀS DONAS DE CASA, DENTRE OUTROS DIREITOS 
QUE ENUMERA. 
   
   SUGESTÃO:00911 DT REC:14/04/87 
Autor:   
   CARLOS VIRGÍLIO (PDS/CE) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE ASSEGUREM CABER AO PODER PÚBLICO MANTER DIFERENTES  
PROGRAMAS SOCIAIS NA ÀREA DA SEGURIDADE SOCIAL; OS RECURSOS DE  
PARTICIPAÇÃO QUE COMPLEMENTEM AS CONTRIBUIÇÕES DAS EMPRESAS E DOS  
TRABALHADORES; PROÍBE NOVA PRESTAÇÃO NO ÂMBITO DA SEGURIDADE SOCIAL  
SEM CORRESPONDENTE FONTE DE CUSTEIO; PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTES  
DOS EMPREGADORES E DOS TRABALHADORES NA DIREÇÃO DAS INSTITUIÇÕES E  
ASSEGURA A EXISTÊNCIA DA PREVIDÊNCIA PRIVADA ALTERNATIVA. 
   
   SUGESTÃO:01041 DT REC:15/04/87 
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Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE ASSEGURE A CORREÇÃO AUTOMÁTICA, A CADA REAJUSTE  
SALARIAL DOS TRABALHADORES, DOS BENEFÍCIOS PAGOS PELA PREVIDÊNCIA SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:01166 DT REC:22/04/87 
Autor:   
   GERSON MARCONDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE SEJA FIXADO EM 2 SALÁRIOS MÍNIMOS, O VALOR DO MENOR BENEFÍCIO  
DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, PAGO PELA PREVIDÊNCIA SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:01416 DT REC:23/04/87 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   SUGERE QUE A CONSTITUIÇÃO ASSEGURE PENSÃO AOS DEPENDENTES DO SEGURADO  
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E AO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. 
   
   SUGESTÃO:01442 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ALBÉRICO CORDEIRO (PFL/AL) 
Texto:   
   SUGERE QUE, EM NENHUMA HIPÓTESE, O APOSENTADO PELO SISTEMA  
PREVIDENCIÁRIO OU PELO PODER PÚBLICO POSSA PERCEBER PROVENTOS  
INFERIORES AO SALÁRIO MÍNIMO. 
   
   SUGESTÃO:01470 DT REC:23/04/87 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADO AO CIDADÃO O DIREITO DE OPTAR PELO SISTEMA 
PÚBLICO OU PRIVADO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:01622 DT REC:23/04/87 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   SUGERE QUE AQUELE QUE TENHA CONTRIBUÍDO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL EM  
QUALQUER ÉPOCA, MESMO PERDENDO O VÍNCULO, BENEFICIE-SE DE UMA  
APOSENTADORIA PROPORCIONAL AO PERÍODO DE RECOLHIMENTO, NA FORMA 
QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:01897 DT REC:28/04/87 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE NENHUM TRABALHADOR SEJA APOSENTADO COM VENCIMENTOS  
INFERIORES AO SALÁRIO MÍNIMO. 
   
   SUGESTÃO:02086 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   FERNANDO BEZERRA COELHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE QUE NENHUMA VIÚVA PERCEBA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DA UNIÃO, DOS  
ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS PENSÃO INFERIOR AOS VENCIMENTOS QUE SEU  
CÔNJUGE PERCEBIA POR OCASIÃO DO FALECIMENTO, DEDUZINDO-SE OS QUINHÕES  
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DOS FILHOS, INCLUINDO-SE NESSE DISPOSITIVO AS PENSIONISTAS JÁ EM GOZO DO 
BENEFÍCIO. 
   
   SUGESTÃO:02166 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   SERGIO NAYA (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE NORMA ASSEGURANDO QUE TODA CRIANÇA, ATÉ ATINGIR A IDADE DE  
DOZE ANOS COMPLETOS, TENHA DIREITO A TODOS OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA  
PREVIDÊNCIA SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:02171 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   JOÃO DA MATA (PFL/PB) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL  
DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:02174 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   JOÃO DA MATA (PFL/PB) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE OS VALORES DOS BENEFÍCIOS PAGOS PELA  
PREVIDÊNCIA SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:02342 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   OSVALDO MACEDO (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE QUE O EXCEPCIONAL, MANTIDO SOB OS CUIDADOS DIRETOS DE  
FAMÍLIA COMPROVADAMENTE POBRE, TENHA DIREITO A BENEFÍCIO PECUNIÁRIO DA 
PREVIDÊNCIA SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:02343 DT REC:23/04/87 
Autor:   
   OSVALDO MACEDO (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE QUE NENHUM BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SEJA INFERIOR A 1 (UM) 
SALÁRIO MÍNIMO. 
   
   SUGESTÃO:02397 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   WILSON CAMPOS (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE QUE A UNIÃO, OS EMPREGADOS E OS EMPREGADORES CONTRIBUAM, EM  
IGUALDADE DE CONDIÇÕES, PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:02471 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE O VALOR DAS PENSÕES E DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA NÃO  
SEJA INFERIOR A UM SÁLARIO MÍNIMO. 
   
   SUGESTÃO:02476 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
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   SUGERE NORMAS DISPONDO SOBRE A PENSÃO A SER RECEBIDA PELOS  
DEPENDENTES DE SEGURADOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:02577 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS MAIORES DE 65 ANOS E OS INVÁLIDOS PASSEM A SER  
AMPARADOS PELA PREVIDÊNCIA SOCIAL, NOS TERMOS E CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:02779 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE AS PENSÕES E OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA NÃO SEJAM 
INFERIORES AO SALÁRIO MÍNIMO. 
   
   SUGESTÃO:02813 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   SAMIR ACHÔA (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE O CÁLCULO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA E  
SOBRE A INSTITUIÇÃO DE UM SISTEMA DE CONTROLE PARA PROTEÇÃO DA PREVIDÊNCIA 
SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:02923 DT REC:04/05/87 
Entidade:   
   CENTRO INFORMAÇÃO MULHER - SP 
VÂNIA F DEBS - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: SÃO PAULO CEP: 01000 UF: SP) 
Texto:   
   SUGERE SEJA DEVER DO ESTADO ORGANIZAR E MANTER SISTEMA DE SEGURIDADE  
SOCIAL, NAS CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:03556 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE O VALOR DA PENSÃO DAS VIÚVAS E DOS DEPENDENTES DE  
CONTRIBUINTES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CORRESPONDA A PERCENTUAL DO  
SALÁRIO - DE - BENEFÍCIO QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:03712 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   JOAQUIM BEVILÁCQUA (PTB/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE TODA GESTANTE TENHA DIREITO A TRATAMENTO  
MÉDICO-AMBULATORIAL E QUE A CRIANÇA TENHA DIREITO A SERVIÇOS  
PRESTADOS PELA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM QUALQUER HIPÓTESE. 
   
   SUGESTÃO:03720 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   JOFRAN FREJAT (PFL/DF) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL URBANA NÃO SEJAM  
INFERIORES AOS VALORES RECEBIDOS PELO FUNCIONÁRIO EM ATIVIDADE. 
   
   SUGESTÃO:03882 DT REC:05/05/87 
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Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS DISPONDO SOBRE O VALOR DAS PRESTAÇÕES PAGAS PELA 
PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS. 
   
   SUGESTÃO:03959 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE QUE TODOS TENHAM DIREITO À SEGURIDADE SOCIAL E QUE O ESTADO  
DEVA ORGANIZAR, COORDENAR E MANTER UM SISTEMA DE PREVIDÊNCIA E  
ASSITÊNCIA SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:04146 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   SUGERE MODIFICAÇÕES NO SISTEMA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:04165 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   SUGERE QUE NO CASO DE MORTE DO SEGURADO OU SEGURADA DA PREVIDÊNCIA  
SOCIAL O CÔNJUGE SOBREVIVENTE TENHA DIREITO À CORRESPONDENTE PENSÃO. 
   
   SUGESTÃO:04388 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   SUGERE A CONCESSÃO DE SEGURO PREVIDENCIÁRIO A TODA CLASSE 
DE TRABALHADOR. 
   
   SUGESTÃO:04492 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   GONZAGA PATRIOTA (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADO A TODOS O DIREITO À SEGURIDADE SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:04759 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JORGE UEQUED (PMDB/RS) 
Texto:   
   SUGERE QUE A PREVIDÊNCIA SOCIAL SEJA PRIVATIVA DA UNIÃO. 
   
   SUGESTÃO:04764 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JORGE UEQUED (PMDB/RS) 
Texto:   
   SUGERE QUE A PREVIDÊNCIA SOCIAL TENHA ADMINISTRAÇÃO TRIPARTITE ENTRE  
GOVERNO, EMPREGADOS E EMPREGADORES. 
   
   SUGESTÃO:04987 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE SE ESTABELEÇA SALVAGUARDA CONSTITUCIONAL PARA GARANTIR  
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OS REAJUSTES PERIÓDICOS E NECESSÁRIOS DOS BENEFÍCIOS PAGOS PELA  
PREVIDÊNCIA SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:05209 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJAM CONCEDIDOS OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL A 
BRASILEIROS E A ESTRANGEIROS RESIDENTES NO PAÍS. NAS CONDIÇÕES 
QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:05260 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JORGE UEQUED (PMDB/RS) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE AS FONTES DE CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:05579 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CHAGAS DUARTE (PFL/RR) 
Texto:   
   SUGERE QUE TODA GESTANTE TENHA DIREITO A TRATAMENTO MÉDICO E  
HOSPITALAR, MESMO NÃO SENDO BENEFICIÁRIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:05715 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE NENHUM PROVENTO DE APOSENTADORIA E DE PENSÕES SEJA  
INFERIOR AO MAIOR SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NO PAÍS. 
   
   SUGESTÃO:05716 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE A PENSÃO AOS DEPENDENTES DO SEGURADO 
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:05735 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE FILIAÇÃO DO CIDADÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL OFICIAL. 
   
   SUGESTÃO:05855 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ARNALDO MARTINS (PMDB/RO) 
Texto:   
   SUGERE QUE NENHUM BRASILEIRO ADULTO PERCEBA REMUNERAÇÃO INFERIOR AO  
SALÁRIO MÍNIMO, INCLUSIVE OS APOSENTADOS E OS QUE PERCEBEM PENSÕES. 
   
   SUGESTÃO:05935 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE ASSEGUREM A TODOS O DIREITO À PREVIDÊNCIA E SEGURIDADE 
SOCIAL. 
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   SUGESTÃO:06009 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   IBERÊ FERREIRA (PFL/RN) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE REGULAMENTEM OS DEVERES DO ESTADO NA PREVIDÊNCIA E  
ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:06014 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   IBERÊ FERREIRA (PFL/RN) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS QUE REGULAMENTEM A SEGURIDADE SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:06028 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SEJAM FIXADOS EM  
EQUIVALÊNCIA COM O SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. 
   
   SUGESTÃO:06370 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE A PREVIDÊNCIA SOCIAL SEJA MONOPÓLIO DO PODER PÚBLICO. 
   
   SUGESTÃO:06538 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE AS PENSÕES PAGAS PELA PREVIDÊNCIA SOCIAL SEJAM FIXADAS EM  
DOIS TERÇOS DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DO SEGURADO. 
   
   SUGESTÃO:06547 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SEJAM BASEADOS NA  
MAIOR REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO EMPREGADO. 
   
   SUGESTÃO:06559 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FERNANDO CUNHA (PMDB/GO) 
Texto:   
   SUGERE A UNIFICAÇÃO DOS SISTEMAS PREVIDENCIÁRIOS URBANO E RURAL. 
   
   SUGESTÃO:06672 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT/MG) 
Texto:   
   SUGERE A EQUIPARAÇÃO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA AOS SALÁRIOS DA  
ATIVIDADE; E SEJA ESTABELECIDO O PISO DE UM SALÁRIO MÍNIMO PARA AS  
APOSENTADORIAS E PENSÕES. 
   
   SUGESTÃO:06721 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
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   SUGERE ALTERAÇÕES NO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:06734 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   KOYU IHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE ALTERAÇÃO NO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E EXTENSÃO DOS 
BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA PRIVADA A TODO BRASILEIRO. 
   
   SUGESTÃO:06964 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE QUE A SEGURIDADE SOCIAL SEJA UM DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO 
PROMOVÊ-LA. 
   
   SUGESTÃO:07034 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   WALMOR DE LUCA (PMDB/SC) 
Texto:   
   SUGERE SEJA MONOPÓLIO DO PODER PÚBLICO E RESPONSABILIDADE DO ESTADO A  
PREVIDÊNCIA SOCIAL, SENDO PROIBIDA A SUA EXPLORAÇÃO, COM OU SEM 
FINSLUCRATIVOS. 
   
   SUGESTÃO:07110 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE A UNIÃO, OS EMPREGADORES E OS EMPREGADOS SEJAM OBRIGADOS  
A CONTRIBUIR PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:07119 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   WALMOR DE LUCA (PMDB/SC) 
Texto:   
   SUGERE QUE NENHUM BENEFÍCIO, APOSENTADORIA OU AUXÍLIO-DOENÇA PAGO  
PELA PREVIDÊNCIA SOCIAL SEJA INFERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO. 
   
   SUGESTÃO:07213 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS GERAIS SOBRE A SAÚDE E SOBRE A AMPLIAÇÃO DOS  
BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:07216 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS DISPONDO SOBRE MODIFICAÇÕES NO SISTEMA NACIONAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL E A TRANSFERÊNCIA DO INSTITUTO NACIONAL DE  
ASSISTÊNCIA MÉDICA DA JURISDIÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA A DO  
MINISTÉRIO DA SAÚDE. 
   
   SUGESTÃO:07429 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
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   SUGERE QUE O VALOR DA APOSENTADORIA OU DA PENSÃO NÃO SEJA INFERIOR 
AO SALÁRIO MÍNIMO. 
   
   SUGESTÃO:07496 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOFRAN FREJAT (PFL/DF) 
Texto:   
   SUGERE QUE A RENDA MENSAL VITALÍCIA SEJA ASSEGURADA PELA PREVIDÊNCIA  
SOCIAL E TENHA SEU CUSTEIO GARANTIDO PELO FINSOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:07553 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   GUILHERME PALMEIRA (PFL/AL) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE O SISTEMA PREVIDENCIÁRIO BRASILEIRO. 
   
   SUGESTÃO:07984 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   HOMERO SANTOS (PFL/MG) 
Texto:   
   SUGERE A EQUIPARAÇÃO PLENA ENTRE A PREVIDÊNCIA SOCIAL URBANA E RURAL. 
   
   SUGESTÃO:08115 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MARIA DE LOURDES ABADIA (PFL/DF) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE A SEGURIDADE SOCIAL, A SAÚDE E O MEIO AMBIENTE. 
   
   SUGESTÃO:08203 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   SUGERE SEJA EFETUADA A REVISÃO DOS CÁLCULOS DOS BENEFÍCIOS DEVIDOS  
AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CONFORME ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:08313 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   SUGERE QUE TODOS TENHAM DIREITO À SEGURIDADE SOCIAL E QUE SEJA DEVER  
DO ESTADO ORGANIZAR, COORDENAR E MANTER UM SISTEMA DE PREVIDÊNCIA E  
ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:08337 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE TODOS TENHAM DIREITO À PROTEÇÃO DA SAÚDE E AOS BENEFÍCIOS  
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, NOS LIMITES E NA FORMA QUE A LEI ESTABELECER. 
   
   SUGESTÃO:08346 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SEJAM ESTENDIDOS AOS  
MAIORES DE 65 (SESSENTA E CINCO) ANOS, CONFORME ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:08436 DT REC:06/05/87 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 13  

 

Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   SUGERE QUE NENHUM BENEFÍCIO DA SEGURIDADE SOCIAL TENHA VALOR INFERIOR  
A UM SALÁRIO MÍNIMO. 
   
   SUGESTÃO:08837 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE A PREVIDÊNCIA SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:09090 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE A SEGURIDADE SOCIAL SEJA DIREITO DE TODOS E DEVER DO  
ESTADO E QUE SEUS BENEFÍCIOS SEJAM AMPLIADOS. 
   
   SUGESTÃO:09163 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   SUGERE QUE A PREVIDÊNCIA E A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO PROTEJAM OS  
CIDADÃOS NAS DIFERENTES SITUAÇÕES QUE ENUMERA. 
   
   SUGESTÃO:09255 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE QUE A SEGURIDADE SOCIAL SEJA BASEADA NOS PRINCÍPIOS QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:09382 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ROSE DE FREITAS (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE SEJAM AMPLIADOS OS BENEFÍCIOS DA SEGURIDADE SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:09383 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ROSE DE FREITAS (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE A SEGURIDADE SOCIAL SEJA UM DIREITO DE TODOS E UM DEVER DO 
ESTADO. 
   
   SUGESTÃO:09481 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   SUGERE SEJA DEVER DO ESTADO ORGANIZAR, COORDENAR E MANTER UM SISTEMA  
DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTINADO A ASSEGURAR OS DIREITOS  
QUE ESTABELECE. (SGC). 
   
   SUGESTÃO:09615 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   SUGERE QUE A PREVIDÊNCIA SOCIAL SE DESTINE AOS CONTRIBUINTES QUE  
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RECEBAM ATÉ TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. 
   
   SUGESTÃO:09697 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SEJAM  
GRADATIVAMENTE REAJUSTADOS ATÉ QUE SEUS VALORES ATINJAM OS NÍVEIS DE  
REMUNERAÇÃO ATUAL DAS CATEGORIAS CORRESPONDENTES. 
   
   SUGESTÃO:10138 DT REC:18/05/87 
Entidade:   
   ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA 
JOSÉ FERNANDES DE LIMA - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : JOÃO PESSOA CEP : 58000 UF : PB) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE O APERFEIÇOAMENTO DA LEGISLAÇÃO SOBRE A PREVIDÊNCIA 
SOCIAL E RUARAL. 
   
   SUGESTÃO:10145 DT REC:25/05/87 
Entidade:   
   CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA MULHER 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
MUNICÍPIO: SÃO PAULO CEP: 01000 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE TODOS TENHAM DIREITO À SEGURIDADE SOCIAL E CAIBA AO  
ESTADO ORGANIZAR, COORDENAR E MANTER UM SISTEMA DE PREVIDÊNCIA E  
ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICA. 
   
   SUGESTÃO:10171 DT REC:25/05/87 
Entidade:   
   ASSOCIAÇÃO DE CARDÍACOS DO PAM SÃO FRANCISCO XAVIER, RJ 
ERALDO BERNARDO DE MELO - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO CEP: 20000 UF : RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NÃO PERCEBAM SALÁRIO  
INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
   
   SUGESTÃO:10352 DT REC:18/05/87 
Entidade:   
   FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS TRAB.EM ESTAB.DE ENSINO 
WELLIGTON TEIXEIRA GOMES - PRESIDENTE 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE ASSEGUREM O DIREITO À SAÚDE E À PREVIDÊNCIA SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:10374 DT REC:20/05/87 
Entidade:   
   FED. DAS ASSOC. DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS DA BAHIA 
GILSON IRENIO MAGALHÃES 
Texto:   
   SUGERE A CRIAÇÃO DE UM SISTEMA ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NA FORMA QUE 
MENCIONA. 
   
   SUGESTÃO:10915 DT REC:04/07/87 
Entidade:   
   CÍRCULO DE TRABALHADORES CRISTÃOS DE BOTUCATU - SP 
JOÃO AMARAL - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO: BOTUCATU CEP: 18600 UF : SP) 
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Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE APOSENTADORIA DOS IDOSOS NÃO FILIADOS À PREVIDÊNCIA 
SOCIAL. 

2 – Audiências públicas 

Consulte na 8ª reunião, da Subcomissão de Saúde, Seguridade e do Meio Ambiente, notas taquigráficas da 
Audiência Pública realizada em 22/4/1987.  
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 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 2º - 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. 

[...] 

Art. 4º - Nenhum benefício de prestação continuada pago pela Previdência Social 

será de valor inferior ao do salário mínimo.  

 

Nota: o Anteprojeto do Relator desta Subcomissão – VIIb está dividido em três 

partes temáticas: Da Saúde, Da Seguridade Social, Do Meio Ambiente. Os artigos 

são numerados por parte. Assim, estes são os artigos 2º e 4º da parte referente à 

Seguridade Social. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 19.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase B ao final deste documento.) 

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 17 - Os planos de seguro e assistência social do sistema atenderão, nos 

termos da lei, aos seguintes preceitos:  

I - cobertura dos eventos de doença, invalidez e morte, incluídos os casos de 

acidente de trabalho e velhice;  

II - ajuda à manutenção dos dependentes;  

III - proteção à maternidade, notadamente à gestante, assegurado descanso antes 

e após o parto, com remuneração igual à percebida em atividade;  

IV - proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário;  

V - aposentadoria por tempo de serviço e por invalidez permanente, com salário 

integral.  

Parágrafo único - Quando o segurado exercer atividade profissional penosa, 

insalubre ou perigosa, o tempo de contribuição exigido para habilitação à 

aposentadoria por tempo de serviço será reduzido proporcionalmente, de acordo 

com critérios a serem estabelecidos em lei. 

Art. 18 - Nenhum benefício de prestação continuada terá valor mensal inferior a um 

salário mínimo. 

[...] 

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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Art. 21 - A seguridade social manterá plano de seguro coletivo de caráter 

complementar, facultativo aos segurados cujos rendimentos do trabalho 

ultrapassem o limite máximo de salário de contribuição fixado em lei, observado o 

disposto no parágrafo único do artigo seguinte. 

[...] 

Art. 26 - É vedada a subvenção ou incentivo fiscal dos poderes públicos às 

entidades de previdência privada. 

 

Consulte na 23ª e 24ª reunião da Subcomissão de Saúde, Seguridade e do Meio 

Ambiente, a votação da redação final do Substitutivo do relator e Anteprojeto da 

Subcomissão.  

Publicação: DANC de 23/7/1987, suplemento, p. 124 e DANC de 25/7/1987, 

suplemento, 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: 24.  

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

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 56 - Os planos de previdência social do Sistema de Seguridade Social 

atenderão, nos termos da lei, aos seguintes preceitos:  

I - cobertura dos eventos de doença, invalidez e morte - incluídos os casos de 

acidente do trabalho - e velhice;  

II - ajuda à manutenção dos dependentes;  

III - proteção à maternidade e à paternidade, naturais e adotivas, notadamente à 

gestante, assegurado descanso antes e após o parto;  

IV - proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, inclusive 

mediante programa de seguro que proporcione auxílio de valor compatível com o 

último salário, por período correspondente à média de duração de desemprego no 

País. 

[...] 

Art. 58 - A previdência social manterá seguro coletivo de caráter complementar, 

custeado exclusivamente por contribuições adicionais dos segurados a ele filiados. 

Parágrafo único - O seguro referido no caput é facultativo aos segurados cujos 

rendimentos de trabalho ultrapassem o limite máximo do salário de contribuição 

fixado em lei. 

Art. 59 - Nenhum benefício de prestação continuada terá valor mensal inferior ao 

menor salário legal do adulto. 

[...] 

Art. 61 - É vedada a aplicação de recursos públicos, inclusive as receitas de 

empresas estatais, para constituição ou manutenção de entidades de previdência 

privada. 

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 G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 59.  

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

. 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 63 - Os planos de previdência social do Sistema de Seguridade Social 

atenderão, nos termos da lei, aos seguintes preceitos:  

I - cobertura dos eventos de doença, invalidez e morte - incluídos os casos de 

acidente do trabalho - velhice, reclusão, ofensa criminal e desaparecimento;  

II - ajuda à manutenção dos dependentes;  

III - proteção à maternidade e à paternidade, naturais e adotivas, notadamente à 

gestante, assegurado descanso antes e após o parto;  

IV - proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, inclusive 

mediante programa de seguro que proporcione auxílio de valor compatível com o 

último salário, por período correspondente à média de duração de desemprego no 

País. 

[...] 

Art. 65 - Nenhum benefício de prestação continuada terá valor mensal inferior ao 

salário mínimo. 

[...] 

Art. 67 - A previdência social manterá seguro coletivo de caráter complementar, 

custeado por contribuições adicionais dos segurados e dos empregadores a ele 

filiados.  

Parágrafo único - O seguro referido no caput é facultativo aos segurados cujos 

rendimentos de trabalho ultrapassem o limite máximo do salário de contribuição 

fixado em lei. 

[...] 

Art. 69 - É vedada a subvenção ou incentivo fiscal do Poder Público às entidades 

de previdência privada com fins lucrativos. 

 

Consulte na 9ª reunião da Comissão da Ordem Social, a votação do Substitutivo 

do relator.  

Publicação: DANC, 5/8/1987, suplemento, p. 120, disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7 .  

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 361 - Os planos de previdência social do Sistema de Seguridade Social 

atenderão, nos termos da lei, aos seguintes preceitos: 

I - cobertura dos eventos de doença, invalidez e morte - incluídos os casos de 

acidente do trabalho - velhice, reclusão, ofensa criminal e desaparecimento;  

II - ajuda à manutenção dos dependentes;  

III - proteção à maternidade e à paternidade, naturais e adotivas, notadamente à 

gestante, assegurado descanso antes e após o parto;  

IV - proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, inclusive 

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
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mediante programa de seguro que proporcione auxílio de valor compatível com o 

último salário, por período correspondente à média de duração de desemprego no 

País. 

[...] 

Art. 363 - Nenhum benefício de prestação continuada terá valor mensal inferior ao 

salário mínimo. 

[...] 

Art. 365 - A previdência social manterá seguro coletivo de caráter complementar, 

custeado por contribuições adicionais dos segurados e dos empregadores a ele 

filiados.  

Parágrafo único - O seguro referido no caput é facultativo aos segurados cujos 

rendimentos de trabalho ultrapassem o limite máximo do salário de contribuição 

fixado em lei. 

[...] 

Art. 367 - É vedada a subvenção ou incentivo fiscal do Poder Público às entidades 

de previdência privada com fins lucrativos. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 19.  

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

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 355 - Os planos de previdência social do Sistema de Seguridade Social 

atenderão, nos termos da lei, aos seguintes preceitos:  

I - cobertura dos eventos de doença, invalidez e morte - incluídos os casos de 

acidente do trabalho - velhice, reclusão, ofensa criminal e desaparecimento;  

II - ajuda à manutenção dos dependentes;  

III - proteção à maternidade e à paternidade, naturais e adotivas, notadamente à 

gestante, assegurado descanso antes e após o parto;  

IV - proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, inclusive 

mediante programa de seguro que proporcione auxílio de valor compatível com o 

último salário, por período correspondente à média de duração de desemprego no 

País. 

[...] 

Art. 357 - Nenhum benefício de prestação continuada terá valor mensal inferior ao 

salário mínimo. 

[...] 

Art. 359 - A previdência social manterá seguro coletivo de caráter complementar, 

custeado por contribuições adicionais dos segurados e dos empregadores a ele 

filiados.  

Parágrafo único - O seguro referido no "caput" é facultativo aos segurados cujos 

rendimentos de trabalho ultrapassem o limite máximo do salário de contribuição 

fixado em lei. 

[...] 

Art. 361 - É vedada a subvenção ou incentivo fiscal do Poder Público às entidades 

de previdência privada com fins lucrativos. 
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FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 103.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 264 - Os planos de previdência social, custeados pelo sistema contributivo e 

pelo orçamento da seguridade social, atenderão, nos termos da lei, aos seguintes 

preceitos:  

I - cobertura dos eventos de doença, invalidez e morte, acidentes do trabalho e 

reclusão; e  

II - proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário. 

Art. 265 - É assegurada aposentadoria, nos termos da lei, garantido o 

reajustamento para preservação de seu valor real, calculando-se a concessão do 

benefício sobre a média dos trinta e seis últimos salários do trabalhador corrigidos 

mês a mês, de acordo com a lei, obedecidas as seguintes condições: 

a) após trinta e cinco anos de trabalho para o homem e trinta anos para a mulher, 

desde que contem pelo menos, respectivamente, cinquenta e três e quarenta e 

oito anos de idade;  

b) com tempo inferior, pelo exercício de trabalho rural, noturno, de revezamento, 

penoso, insalubre ou perigoso;  

c) por velhice aos sessenta e cinco anos de idade;  

d) por invalidez.  

§ 1º - Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo 

de serviço, na administração pública ou na atividade privada rural e urbana.  

§ 2º - Nenhum benefício de prestação continuada dos regimes contributivos terá 

valor mensal inferior ao salário mínimo, vedada a acumulação de aposentadorias, 

ressalvado o disposto no artigo 64 e o direito adquirido. 

Art. 266 - É vedada a subvenção ou incentivo fiscal do Poder Público às entidades 

de previdência privada com fins lucrativos. 

 

FASE O – 
Emendas (ES) ao 

primeiro substitutivo 
do relator 

Total de emendas localizadas: 76.  

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

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 229 - Os planos de previdência social atenderão, nos termos da lei, a:  

I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte, inclusive os resultantes de 

acidentes de trabalho, velhice e reclusão;  

II - aposentadoria por tempo de serviço;  

III - ajuda à manutenção dos dependentes dos segurados de renda baixa;  

IV - proteção à maternidade, notadamente à gestante;  

V - proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário;  

VI - pensão por morte do segurado, aos dependentes, na forma da lei.  

Parágrafo único - É garantido o reajustamento dos benefícios de modo a preservar 

os seus valores. 

Art. 230 - É assegurada aposentadoria, garantido o reajustamento para 

preservação de seu valor, calculando-se a concessão do benefício sobre a média 

dos trinta e seis últimos salários do trabalhador, corrigido mês a mês, de acordo 

com a lei, obedecidas as seguintes condições:  

a) após trinta e cinco anos de trabalho para o homem e trinta para a mulher;  

b) com tempo inferior, pelo exercício de trabalho rural, noturno, de revezamento, 

penoso, insalubre ou perigoso, conforme definido em lei;  
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c) aos sessenta e cinco anos de idade;  

d) por invalidez.  

§ 1º - Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo 

de serviço, na administração pública ou na atividade privada rural ou urbana.  

§ 2º - Nenhum benefício de prestação continuada terá valor mensal inferior ao 

salário-mínimo.  

§ 3º - Lei complementar assegurará aposentadoria às donas de casa, que deverão 

contribuir para a seguridade social.  

§ 4º - É vedada a subvenção do Poder Público às entidades de previdência 

privada com fins lucrativos. 

 

Discussão e votação: 

Destaque(s) apresentado(s) nº 5871-87 (referente à emenda 31056); nº 3691-87 

(referente à emenda 28138); nº 4570/87, (referente à emenda 32847); nº 730-87 

(referente à emenda 28850); nº 2299-87 (referente à emenda 10430).  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 27/1/1988, Supl. C, a 

partir da p. 2158.  

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 236. Os planos de previdência social compreenderão, nos termos da lei:  

I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte, inclusive os resultantes de 

acidentes de trabalho, velhice e reclusão;  

II - aposentadoria por tempo de serviço;  

III - ajuda à manutenção dos dependentes dos segurados de baixa renda;  

IV - proteção à maternidade, notadamente à gestante;  

V - proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário;  

VI - pensão aos dependentes, por morte do segurado, na forma da lei.  

§ 1º É reconhecido ao marido ou companheiro o direito aos benefícios 

previdenciários decorrentes da contribuição da esposa ou companheira.  

§ 2º É garantido o reajustamento dos benefícios de modo a preservar-lhes os 

valores. 

Art. 237. É assegurada aposentadoria com salário integral, garantido o 

reajustamento para preservação, em caráter permanente, de seu valor real, 

obedecidas as seguintes condições:  

I - após trinta e cinco anos de trabalho, ao homem, e, após trinta, à mulher, 

facultado àquele requerer, nos termos da lei, aposentadoria proporcional aos trinta 

anos de trabalho e a esta, aos vinte e cinco;  

II - após trinta anos de efetivo exercício em funções de magistério, ao professor, e, 

após vinte e cinco, à professora;  

III - com tempo inferior ao estabelecido no inciso I, pelo exercício de trabalho rural, 

noturno, de revezamento, penoso, insalubre ou perigoso, conforme definido em lei; 

IV - aos sessenta e cinco anos de idade, ao homem, e, aos sessenta, à mulher;  

V - por invalidez.  

§ 1º Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de 

serviço na administração pública e na atividade privada, rural ou urbana.  

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
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§ 2º Aplica-se aos trabalhadores autônomos, aos desempregados e aos 

empregadores o disposto no "caput", com base no valor do salário de contribuição.  

§ 3º Lei complementar assegurará aposentadoria às donas de casa, que deverão 

contribuir para a seguridade social.  

§ 4º Nenhum benefício de prestação continuada terá valor mensal inferior ao salário 

mínimo.  

§ 5º É vedada a subvenção do Poder Público às entidades de previdência privada 

com fins lucrativos. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 26. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 2044, art. 233, 234, 235 e 236. 

 

Requerimento de fusão de emendas e destaques.  Foram apresentados vários 
destaques e fusões, referentes aos artigos 236 e 237 do Projeto A.  
Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 18/5/1988, a partir da 
p. 10477, e no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 19/5/1988, a partir da 
p. 10518. 

 

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

2º) 

Art. 206. Os planos de previdência social atenderão, nos termos da lei, a:  

I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte, inclusive os resultantes de 

acidentes do trabalho, velhice e reclusão;  

II - ajuda à manutenção dos dependentes dos segurados de baixa renda;  

III - proteção à maternidade, especialmente à gestante; 

IV - proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário;  

V - pensão por morte de segurado de qualquer sexo, ao cônjuge ou companheiro e 

dependentes, obedecido o disposto no § 4º e no art. 207.  

§ 1º Qualquer cidadão poderá participar dos benefícios da previdência social, 

mediante contribuição na forma dos planos previdenciários.  

§ 2º É assegurado o reajustamento dos benefícios, de modo a preservar-lhes, em 

caráter permanente, seu valor real, conforme critérios definidos em lei.  

§ 3º Todos os salários de contribuição considerados no cálculo de benefício serão 

corrigidos monetariamente.  

§ 4º Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao 

salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em 

benefícios.  

§ 5º Nenhum benefício de prestação continuada terá valor mensal inferior ao salário 

mínimo.  

§ 6º A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor 

dos proventos do mês de dezembro de cada ano.  

§ 7º A previdência social manterá seguro coletivo, de caráter complementar e 

facultativo, custeado por contribuições adicionais.  

§ 8º É vedada subvenção, auxílio ou incentivo fiscal do Poder Público às entidades 

de previdência privada com fins lucrativos. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

Total de emendas localizadas: 6.  

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

                                                      
2 Emendas do Centrão: grupo de parlamentares conhecido como Centrão apresentou emendas, que foram posteriormente 
aprovadas em Plenário, com exceção do Capítulo III da emenda nº 02043, e tornaram-se substitutivos ao Projeto A. 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/244anc18mai1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/245anc19mai1988.pdf
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Requerimento de destaque nº 1503, referente à emenda 00043. A emenda foi 

aprovada. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 31/8/1988, a partir da 

p. 13783. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 201. Os planos de previdência social, mediante contribuição, atenderão, nos 

termos da lei, a:  

I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte, inclusive os resultantes de 

acidentes do trabalho, velhice e reclusão;  

II - ajuda à manutenção dos dependentes dos segurados de baixa renda;  

III - proteção à maternidade, especialmente à gestante;  

IV - proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário;  

V - pensão por morte de segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro 

e dependentes, obedecido o disposto no § 5º e no art. 202.  

§ 1º Qualquer cidadão poderá participar dos benefícios da previdência social, 

mediante contribuição na forma dos planos previdenciários.  

§ 2º É assegurado o reajustamento dos benefícios, de modo a preservar-lhes, em 

caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei.  

§ 3º Todos os salários de contribuição considerados no cálculo de benefício serão 

corrigidos monetariamente.  

§ 4º Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao 

salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em 

benefícios, nos casos e na forma da lei.  

§ 5º Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do 

trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo.  

§ 6º A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor 

dos proventos do mês de dezembro de cada ano.  

§ 7º A previdência social manterá seguro coletivo, de caráter complementar e 

facultativo, custeado por contribuições adicionais.  

§ 8º É vedado subvenção ou auxílio do Poder Público às entidades de previdência 

privada com fins lucrativos. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 3.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase W, ao final deste documento). 

 

Na Comissão de Redação, foi aprovado novo texto para o art. 201, § 1º. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Suplemento B, de 

23/9/1988, p. 197. 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 201. Os planos de previdência social, mediante contribuição, atenderão, nos 

termos da lei, a:  

I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte, incluídos os resultantes de 

acidentes do trabalho, velhice e reclusão;  

II - ajuda à manutenção dos dependentes dos segurados de baixa renda;  

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/304anc31ago1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
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III - proteção à maternidade, especialmente à gestante;  

IV - proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário;  

V - pensão por morte de segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou 

companheiro e dependentes, obedecido o disposto no § 5º e no art. 202.  

§ 1º Qualquer pessoa poderá participar dos benefícios da previdência social, 

mediante contribuição na forma dos planos previdenciários.  

§ 2º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em 

caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei.  

§ 3º Todos os salários de contribuição considerados no cálculo de benefício serão 

corrigidos monetariamente.  

§ 4º Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao 

salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em 

benefícios, nos casos e na forma da lei.  

§ 5º Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do 

trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo.  

§ 6º A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor 

dos proventos do mês de dezembro de cada ano.  

§ 7º A previdência social manterá seguro coletivo, de caráter complementar e 

facultativo, custeado por contribuições adicionais.  

§ 8º É vedado subvenção ou auxílio do Poder Público às entidades de previdência 

privada com fins lucrativos. 

 

Prevaleceu alteração redacional proposta pelo Professor Celso Cunha para Art. 

201, I e Art. 201, § 2º. 

Nota: Prevaleceu alteração redacional proposta pelo Professor Celso Cunha para 

Art. 201, I e Art. 201, § 2º. 

(Consulte quadro comparativo das propostas de redação, fl. 157). 

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
 

___________________________________________________________________ 

FASE B 

EMENDA:00016 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 

                                                      
3 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/comissoes-e-subcomissoes/comissao-de-redacao/proposta-de-redacao-celso-cunha-parte2
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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Texto:   
   Emenda ao capítulo da Seguridade Social do anteprojeto.  
"Substituir as expressões" assistência social  
e previdência social", em todos os artigos que  
constarem por Seguridade Social.  
Artigos 1o., 2o., 3o., 4o. e 6o." 
Justificativa: 
Visa adequar o texto, dando-lhe homogeneidade e garantindo a maior abrangência que o termo 
Seguridade Social, em relação à previdência e assistência social. 
Inclusive isso foi ponto de discussão durante a elaboração do Regimento Interno da Constituinte e na 
qual prevaleceu a expressão Seguridade Social.  
Parecer:   
   O anteprojeto acata integralmente a proposta contida nesta Emenda, vez que adotou a expressão 
seguridade social, em substituição a "previdência social". Aprovada. 
   
   EMENDA:00028 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOFRAN FREJAT (PFL/DF) 
Texto:   
   De acordo com o art. 23 § 2o. do Regimento  
Interno da Assembleia Nacional Constituinte  
proponho emendas aos arts. 2o. e 4o. do capítulo  
"da Seguridade Social" que passam a ter a seguinte redação:  
"Art. Os benefícios da Previdência Social  
Urbana, de pensão por morte em seu valor global,  
de aposentadoria e de auxílio-doença não poderão  
ser inferiores aos valores recebidos quando em  
atividade, fixando-se o auxílio-reclusão em 1 (um)  
salário mínimo.  
§ 1o. O reajuste dos benefícios de prestação  
continuada far-se-á na data base de reajuste  
salarial da categoria correspondente.  
§ 2o.Os reajustes dos benefícios, em  
dinheiro, e daqueles cuja referência seja o  
salário mínimo, far-se-ão sempre que for alterado  
o salário mínimo e devidos a contar da data em que  
este entrar em vigor." 
Justificativa: 
Os atuais métodos de concessão e reajuste dos benefícios têm feito cair o poder aquisitivo daqueles 
que necessitam da Previdência Social. 
Tanto aposentados como pensionistas têm sido obrigados a buscar fontes alternativas de renda, para 
manter o sustento familiar, após anos de contribuição rigorosa ao seguro social. 
Da mesma forma que o pensionista, o aposentado vê-se na contingência de procurar de procurar 
novo emprego, sacrificando o período reservado ao justo descaso, após anos de labuta, a fim de 
evitar a queda do padrão de vida que, quando em atividade, era capaz de proporcionar a si e a sai 
família.  
Por outro lado, o retorno ao trabalho ocorre de maneira perversa. Não só porque aceitam salários 
mais baixos que, na verdade, são apenas complemento do que perderem com a aposentadoria ou 
pensão, como disputam, de maneira desigual, o emprego com quase dois milhões de jovens que o 
buscam pela primeira vez. 
A Concessão de proventos de aposentadoria e pensão, bem como de auxílio-doença, em níveis 
integrais, representa um ato de justiça para com os que desses benefícios têm direito, como para 
com os jovens brasileiros que lutam para ingressar no mercado de trabalho.   
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Parecer:   
   O anteprojeto prevê o reajuste dos benefícios, mas não vincula essa alteração ao salário mínimo. 
Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00042 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Inclua-se o seguinte artigo no capítulo da Seguridade Social  
Art. É assegurado ao marido ou companheiro o  
direito de usufruir os benefícios previdenciários  
decorrentes da contribuição da esposa ou companheira. 
Justificativa: 
Devemos ter presente a igualdade de todos perante a lei. Atualmente o marido ou companheiro 
somente pode usufruir de benefícios previdenciários se for válido, o que não ocorre relativamente à 
sua esposa ou companheira. Devemos fixar esse comando a nível constitucional para evitar a 
permanência dessa discriminação.  
Parecer:   
   O assunto versado na Emenda, concernente à conceituação de dependente de segurado do 
sistema, constitui matéria de lei ordinária. Prejudicada. 
   
   EMENDA:00062 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ONOFRE CORRÊA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Acrescente-se parágrafo único ao art. 5o. da Seguridade Social.  
"Art. 5o. ..................................  
Parágrafo Único. A aposentadoria poderá ser  
concedida a mais de um membro da unidade familiar  
e não poderá ser inferior a um salário mínimo." 
Justificativa: 
Todo aquele que trabalha na terra deve ter direito à aposentadoria. Atualmente, cria-se muita 
dificuldade para que mais alguém da unidade familiar possa receber a pensão prevista em lei. 
Ora, se todos trabalhassem, por que apenas o chefe da família recebe o benefício? É tratamento 
iníquo que a Constituinte deve afastar. 
Parecer:   
   Pelo projeto, todos os trabalhadores são segurados da previdência, e nenhum benefício terá valor 
inferior ao do salário mínimo. 
 
   
   EMENDA:00072 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
   Estabelece salvaguarda constitucional para a  
manutenção do poder aquisitivo dos benefícios  
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previdenciários.  
Inclua-se no anteprojeto de texto  
constitucional na parte relativa à ordem social,  
os seguintes dispositivos:  
'da ordem social'  
Art. os benefícios de prestação continuada  
pagos pela previdência social serão reajustados  
sempre que ocorrer a depreciação da moeda, a fim  
de que seus valores mantenham, permanentemente, a  
expressão monetária da data de sua concessão.  
...........................................  
Art. o valor dos benefícios de prestação  
continuada pagos pela previdência social não  
poderá ser, em hipótese alguma, inferior ao salário mínimo.' 
Justificativa: 
A partir do momento em que, no início deste Século, a filosofia do Estado Providência passou a 
inspirar, de forma dominante, os sistemas de governo das principais nações civilizadas do Globo, a 
previdência social foi erigida à condição de instituição fundamental. 
E, de acordo com as pregações de Maurice Diverger, Georges Burdeau e Leon Duguit, bem como de 
conformidade com a concepção hoje predominante na consciência coletiva de todos os povos, 
previdência social é, acima de tudo, seguridade, pessoal e familiar, identificada com a possibilidade 
de qualquer um, ante qualquer evento adverso, poder recorrer a um socorro que, na forma de 
contraprestação ou de dever do Estado, lhe garanta uma sobrevivência condigna. 
No Brasil, a previdência social não ostenta essa característica, porque é defasagem existente entre o 
valor de seus benefícios e o do salário de contribuição do segurado não propicia a este ou à sua 
família, nos casos de velhice, invalidez ou morte, a possibilidade de proverem à sua subsistência, nas 
condições que lhes eram habituais à época em que o trabalhador mantinha-se na atividade. 
Várias são as causas dessa distorção. O sistema incorreto e, por que não dizer, capcioso de 
reajustamento dos valores dos benefícios, no entanto, é, ao nosso ver, o principal fator desses 
problemas. Por isso, assumimos a presente iniciativa, objetivando inserir no texto da futura 
constituição salvaguarda que impeça o legislador ordinário ou o Poder Executivo, através de meros 
atos administrativos, de proporem reajustamentos de benefícios mediante a utilização de índices 
inferiores aos da inflação real verificada em determinado período. 
Parecer:   
   Acolhida no mérito, com pequenos alterações de redação. Aprovada. 
 
   
   EMENDA:00086 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Que seja incluída a seguinte norma:  
- É vedado onerar proventos e pensões com  
qualquer tributo ou contribuição compulsória.  
- Nenhuma viúva, enquanto mantiver-se em  
estado de viuvez, perceberá pensão inferior ao que  
o de cujos percebia quando do seu falecimento,  
deduzidos os quinhões a que tiverem direito os  
filhos, devendo esta medida atingir as  
pensionistas já em gozo do benefício.  
- aos inativos de nível superior, não serão  
pagos proventos inferiores ao mínimo determinado  
por Lei para a categoria que pertençam, devendo  
esta medida retroagir à data de lei que instituiu  
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o mínimo regional e profissional.  
- Os inativos são dispensados da contribuição  
para a previdência social.  
- Os aumentos concedidos aos da ativa, sob  
qualquer modalidade, deverão ser atribuídos também  
aos inativos e pensionistas, com o mesmo  
percentual. 
Justificativa: 
A Associação dos Profissionais Inativos de Pernambuco encaminhou à Assembleia Nacional 
Constituinte essas sugestões para o estudo e analise afim de incluí-las na Nova Constituição.  
Parecer:   
   Os proventos de aposentadoria deverão ter o mesmo tratamento tributário dispensado aos salários. 
Não é desejável estipular critérios comparativos para a fixação de valor de benefício. A isenção de 
contribuição previdenciária para os inativos já é assegurada em lei, não sendo apropriada tratar da 
matéria a nível constitucional. Não é justo corrigir os proventos de forma diferenciada, segundo a 
categoria de origem do beneficiário. É mais justo garantir um critério uniforme, que incorpore inclusive 
os ganhos médios de produtividade a nível nacional. Rejeitada. 
   
   EMENDA:00090 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Substitutivo ao anteprojeto do Relator:  
DA SEGURIDADE SOCIAL  
"Art. É assegurada previdência social aos  
trabalhadores e seus dependentes contra as  
consequências da doença, da velhice, da invalidez,  
da morte e do desemprego.  
Art. A Previdência Social é monopólio da União Federal.  
§ A Previdência Social poderá criar plano  
complementar de aposentadoria.  
Art. A Previdência Social manterá o poder  
aquisitivo dos aposentados com o reajuste dos  
proventos nos mesmos períodos em que ocorrer o  
reajuste da respectiva classe ou categoria.  
Art. A lei disporá sobre a incorporação,  
pela União, das instituições compulsórias e  
complementares de Previdência Social.  
Art. Nenhum benefício será inferior ao  
salário mínimo vigente no País.  
Art. A Previdência Social será uniforme e  
equivalente a todos os seus associados e  
dependentes urbanos e rurais.  
Art. Fica assegurada à dona-de-casa que  
trabalha na cidade, os benefícios da Previdência  
Social, inclusive a aposentadoria.  
Art. A receita da Previdência Social será  
formada mediante contribuição tripartite da União,  
do empregador e do empregado.  
Art. A falta de recolhimento, à época  
própria, de contribuição previdenciária devida  
pelas empresas, importará em crise de sonegação  
fiscal, inafiançável, contra o titular da firma  
individual, os gerentes, os diretores e os  
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administradores das empresas e entidades de  
qualquer natureza.  
Art. O titular da firma individual, os  
gerentes, os diretores e os administradores das  
empresas e entidades de qualquer natureza, são  
solidariamente responsáveis pelo principal e  
acessórios decorrentes da falta de recolhimento da  
contribuição previdenciária.  
Art. Os gerentes, os diretores e  
administradores das empresas e entidades públicas,  
federais, estaduais e municipais, serão  
responsáveis pelos acréscimos legais decorrentes  
de recolhimento de contribuições previdenciárias  
efetuadas com atraso.  
Art. O contribuinte em débito com a  
Previdência Social não poderá transacionar com os  
poderes públicos, inclusive receber verba de  
qualquer natureza.  
Art. A administração dos órgãos de direção,  
em nível regional e nacional, da Previdência  
Social, serão compostos de forma colegiada e  
paritária, com representantes da União, da classe  
operária e dos empregadores.  
Art. O seguro obrigatório de danos pessoais  
causados por veículos automotores de via  
terrestre, constitui monopólio da Previdência Social.  
Art. A Previdência Social celebrará  
convênios com os Estados para a instalação de  
laboratórios, destinados ao fabrico de  
medicamentos essenciais às camadas mais carentes  
da sociedade brasileira.  
Art. Nenhuma prestação de serviço de  
assistência ou de benefício compreendidos na  
Previdência Social será criada, majorada ou  
estendida, sem a correspondente fonte de custeio total." 
Justificativa: 
O presente substitutivo acolhe, praticamente, o ponto central das ideias do Sr. Relator, mas 
sobremodo visa: 

a- Tornar a Previdência Social monopólio da União Federal; 
b- Incorpora todas as instituições compulsórias e complementares de previdência social, 

aliviando sensivelmente as responsabilidades dos Estados e dos Municípios; 
c- Estabelece a equivalência entre trabalhador urbano e rural; 
d- Assegura direitos à dona de casa; 
e- Torna obrigatória a participação da União, na receita previdenciária; 
f- Cria sanções contra os inadimplentes; 
g- Estabelece responsabilidade solidária pela falta de recolhimento das contribuições; 
h- Impede transacionar com a Fazenda Pública aquele que não estiver em dia com a 

Previdência Social. 
i- Torna monopólio o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos; 
j- Estimula o fortalecimento de laboratórios Estaduais; 
k- Assegura fonte de receita, para novos serviços e benefícios. 

Parecer:   
   A Emenda configura, em realidade, autêntico substituto para a questão da seguridade social. 
Assim, a maioria de seus dispositivos constam do Anteprojeto, outros, porém, não mereceram o 
acatamento do Relator. Prejudicada. 
   
   EMENDA:00091 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se, onde couber, no Capítulo da Seguridade Social, os seguintes artigos:  
"Art. Todos têm direito à seguridade social.  
Art. É dever do Estado organizar, coordenar  
e manter um sistema de previdência e assistência  
social destinado a assegurar:  
I - direitos e garantias à maternidade e às gestantes;  
II - a aposentadoria às donas-de-casa.  
Art. Os trabalhadores e as trabalhadoras rurais e domésticas terão assegurados todos os  
direitos previdenciários.  
Art. É assegurada a assistência médica e psicológica à mulher vítima de violências sexuais,  
cabendo à rede hospitalar pública a  
responsabilidade por tais serviços." 
Justificativa: 
Na promoção do bem-estar e na elevação da qualidade de vida, é fundamental a existência de um 
programa de seguridade social que traduza a efetivação dos direitos econômicos e sociais, 
eliminando desigualdades graves. 
Quanto mais aperfeiçoados os equipamentos de seguridade social, mais eficazmente atuará o Estado 
na absorção de impactos de origem econômica. 
Se ao Estado e ao cidadão importa a existência de uma adequada seguridade social, à mulher é 
imprescindível, no que tange à sua saúde pessoal na gestação, no parto, no aleitamento e nos 
cuidados com a prole.  
A lei ordinária exclui as donas-de-casa dos benefícios da Previdência Social, limitando-se aos 
trabalhos que exercem atividades economicamente mensuráveis.  
É indubitável a contribuição do trabalho doméstico na geração de renda familiar, embora constitua 
uma economia invisível, ignorada pelas estatísticas oficiais.  
No que diz respeito aos trabalhadores rurais e domésticos, o atual regime previdenciário e injusto e 
discriminatório sob vários aspectos.  
Aos primeiros, por exemplo, é negado o direito à aposentadoria enquanto que os segurados deixam 
de gozar de benefícios concedidos aos demais assegurados.  
Os crimes sexuais previstos na legislação penal têm direitos distintos em relação à mulher, ensejando 
situações que requerem providencias imediatas, a fim de evitar consequências insanáveis.  
Além das sequelas de ordem psicológica e social uma das consequências práticas diz respeito ao 
não cumprimento da lei penal que estabelece a legalidade do aborto em gravidez resultante do 
estupro.  
A mulher dos segmentos menos favorecidos da sociedade tem sido impelida pela burocracia legal de 
valer-se de atendimento por parte da rede hospitalar pública. Esta é mais uma penalização imposta à 
vítima pobre, que deve ser evitada pela Lei Magna.  
Parecer:   
   A universalização e a equalização dos acessos aos benefícios, como princípios do sistema, 
garantem os direitos das donas de casa e trabalhadores rurais. É assegurada a proteção à 
maternidade e à gestante. O último item será mais apropriadamente tratado em lei ordinária. 
Aprovada parcialmente. 
 
 
   EMENDA:00106 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
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Texto:   
   Emenda ao capítulo da seguridade social do anteprojeto.  
Dá nova redação ao art. 2o. e suprime o art.  
4o. que está incluso nesta emenda substitutiva.  
Art. 2o. Toda pessoa tem direito, em caso de  
acidente, doença, invalidez, tempo de serviço,  
velhice, desemprego involuntário e licença médica,  
à seguridade, tendo assegurado benefício  
equivalente aos rendimentos do seu trabalho.  
§ 1o. A atualização dos benefícios será  
sempre efetuada simultaneamente e na mesma  
proporção das atualizações salariais.  
§ 2o. Os benefícios previstos neste artigo  
não poderão ser inferiores ao salário mínimo,  
devendo também serem pagos aos beneficiários não  
contribuintes.  
§ 3o. Cabe à seguridade social assegurar a  
efetiva estabilidade econômica e social do  
beneficiário vítima de doenças graves adquiridas  
durante o exercício profissional, doenças  
ocupacionais e acidentes do trabalho." 
Justificativa: 
A emenda mantém basicamente o conteúdo dos artigos 2º e 4º do anteprojeto do relator da 
subcomissão, dando-lhe uma redação e um ordenamento que julgamos mais adequado. 
Além disso, achamos importante que os benefícios mais fundamentais fossem explicitados na nova 
constituição. 
Finalmente, no nosso § 3º, colocamos dispositivo de importância fundamental para a proteção do 
trabalhador afetado por doenças e acidentes do trabalho. 
Parecer:   
   O anteprojeto incorpora a aposentadoria por tempo de serviço com salário integral e o piso de um 
salário mínimo para os benefícios prestação continuada. A preservação do valor real dos benefícios é 
princípio dos sistemas. A generalização do benefício equivalente ao salário da atividade não é 
possível, pois geraria situações de iniquidade e oneraria excessivamente o sistema. O critério de 
reajuste de acordo com cada categoria de origem tornaria o sistema inadministrável, além de ser 
injusto. Aprovada parcialmente. 
 
   
   EMENDA:00128 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   LUIZ SALOMÃO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Substituir, no art. 2o., da seção Seguridade Social do anteprojeto, o trecho:  
"... a fim de que os seus valores conservem,  
permanentemente, a expressão monetária da data de  
sua concessão;"  
por  
"a fim de que suas expressões monetárias  
conservem, permanentemente, o valor real à data de  
sua concessão." 
Justificativa: 
Houve, obviamente, um equívoco de redação, perfeitamente compreensível no ritmo dos trabalhos do 
Relator, mas que é necessário corrigir. O que varia ao longo do tempo, em virtude da inflação, é a 
expressão monetária ou o valor nominal do benefício. E o que se deseja conservar não é essa 
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expressão monetária (necessariamente feita em moeda corrente e, portanto, variável), mas sim seu 
valor real. 
Parecer:   
   A emenda melhora acentuadamente a clareza e a precisão da redação do dispositivo. Aprovada. 
   
   EMENDA:00133 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   WALMOR DE LUCA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa do art. 2o. do Capítulo Seguridade Social do Anteprojeto da Subcomissão de  
Saúde, Seguridade e Meio Ambiente.  
"Art. 2o. É monopólio do poder público e  
responsabilidade do Estado e Previdência Social,  
sendo proibido a exploração desta com ou sem fins lucrativos.  
§ 1o. Os benefícios de prestação continuada  
pagos pela Previdência Social serão reajustadas  
sempre que ocorrer a depreciação da moeda, a fim  
de que os seus valores conservem permanentemente,  
a expressão monetária da data de sua concessão.  
§ 2o. A União na forma como a lei dispuser  
poderá autorizar sistema complementar da  
Previdência Privada Fechada, somente quando  
reunidos em grupos, empregados ou funcionários de  
órgãos ou empresas da mesma natureza." 
Justificativa: 
A Previdência Social Privada tem demonstrado no País sua ineficiência e irresponsabilidade, 
contribuindo para grandes escândalos financeiros, tendo inclusive, favorecido a formação de 
verdadeiras quadrilhas que tomaram, durante anos, dinheiro de cidadãos que, de boa-fé, aplicaram 
suas economias e posteriormente não receberam os benefícios a que fariam jus pela contribuição 
efetuada.  
A CAPEMI, p G.B.O.E. e o Montepio da Família Militar são exemplos fragrantes destes esbulhos de 
fraude e do engodo.  
Daí porque, para impedir a repetição destes verdadeiros crimes contra a economia popular, reservar 
ao Estado o exercício e a responsabilidade da Previdência Social.  
Parecer:   
   Acolhida a proposta de preservação do valor dos benefícios. Quanto ao monopólio do Estado, 
optou-se por uma solução intermediária entre o que hoje existe e a estatização total da previdência.  
O Anteprojeto prevê a unificação dos sistemas públicos e proíbe a subvenção ou incentivo fiscal dos 
poderes públicos às entidades de previdência privada com fins lucrativos, deixando para a lei 
ordinária a regulação da previdência privada fechada ou "fundos de pensão". Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00226 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JAIRO AZI (PFL/BA) 
Texto:   
   Inclua-se, onde couber, no Capítulo ou Seção  
que trata da Seguridade Social, o dispositivo a seguir:  
Art. Os benefícios da Previdência Social,  
urbana ou rural, de pensão por morte, em seu valor  
global, de aposentadoria, de auxílio-doença ou de  
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auxílio-reclusão não poderão ser inferiores,  
mensalmente, ao salário mínimo. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   O anteprojeto estabelece que nenhum benefício de seguro social será de valor inferior ao de um 
salário mínimo. 
   
   EMENDA:00230 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOAQUIM SUCENA (PMDB/MT) 
Texto:   
   Emenda Modificativa para o Ato 2o.  
"Os benefícios de prestação continuada, pagos  
pela Previdência Social, serão concedidos em  
valores equivalentes ao salário de contribuição e  
reajustados sempre que ocorrer a depreciação da  
moeda, a fim de que seus valores conservem  
permanentemente a expressão monetária da data de  
sua concessão." 
Justificativa: 
Manutenção do poder aquisitivo ao momento da aposentadoria, evitando com isso, a marginalização 
do segurado, após a sua saída da atividade.  
Parecer:   
   O item V do anteprojeto determina a correção monetária dos proventos. Quanto à forma de cálculo 
dos benefícios que exige desdobramentos incompatíveis com a concisão do texto constitucional, 
optamos por deixar para a legislação ordinária. Aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:00258 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ADYLSON MOTTA (PDS/RS) 
Texto:   
   Inclua-se onde couber o seguinte dispositivo:  
"Art. A previdência privada, em caráter  
complementar à previdência social, em todas as  
suas áreas e em especial os seus planos de seguro  
social ou a eles assemelhados, será regulada por lei." 
Justificativa: 
“A proposta ora apresentada identifica-se com os conceitos mais modernos de previdência, 
acompanhado a realidade do que existe nas sociedades mais evoluídas e particularmente a realidade 
brasileira, onde o governo e iniciativa privada agem paralelamente, um suplemento do outro, um 
cobrindo os espações pelo outro deixado, dando assim vigor e mais autenticidade ao modelo de 
previdência social. 
O texto que se submete aos preclaros Constituintes, tem como alcance: 
a – consagrar a previdência privada no corpo constitucional, já que se tem ela mostrado como 
mecanismo de forte conteúdo socioeconômico;  
b – preservar a prioridade de ação governamental no campo previdenciário, caracterizando a 
iniciativa privada como complementar à oficial; 
c – assegurar-lhe o conveniente embasamento jurídico, submetendo-se à disciplina de lei”.  
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Parecer:   
   A previdência privada já é objeto de lei ordinária, que disciplinou satisfatoriamente a questão. 
Prejudicada. 
 
 
   EMENDA:00261 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CARLOS CARDINAL (PDT/RS) 
Texto:   
   Modifica-se o art. 4o.:  
"Art. 4o. Nenhum benefício pago pela  
Previdência Social, será de valor inferior ao do salário mínimo." 
Justificativa: 
Para descontar em favor da previdência o percentual incide sobre o salário mínimo vigente. 
Nada mais justo, que o trabalhador, em qualquer circunstância, na hora de receber, também, receba 
o salário mínimo. 
Por outro lado, a definição Constitucional estabelece que o salário mínimo corresponde ao valor 
necessário para que uma família possa viver razoavelmente. 
Desta forma a aposentadoria, o auxílio doença, o auxílio maternidade, o auxílio funeral, o auxílio de 
reclusão e outros, devem ser pagos com valores nunca inferiores ao salário mínimo. 
Parecer:   
   O art. 4o. do anteprojeto estatui que nenhum benefício de prestação continuada terá valor inferior 
ao de um salário  
mínimo. Aprovada. 
 
   
   EMENDA:00264 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ALARICO ABIB (PMDB/PR) 
Texto:   
   Inclua-se no anteprojeto do relator da  
Subcomissão da Saúde, Seguridade e Meio Ambiente o seguinte dispositivo:  
"Art. São garantidos serviços sociais para  
proteção à maternidade, às gestantes, aos pais  
adotantes, bem como a todas as crianças, sendo ou  
não seus genitores contribuintes do sistema previdenciário." 
Justificativa: 
A saúde é um direito de todos e dever do Estado, que deve assegurar prerrogativas dignas de vida e 
acesso indiscriminado, independentemente de diferenças sociais, aos serviços de promoção, 
proteção e recuperação da saúde, de acordo com suas necessidades. A proteção à maternidade, às 
gestantes, aos pais adotantes, bem como a todos as crianças, sendo ou não seus genitores 
contribuintes da previdência social, deve ser plena, irrestrita, como dever indeclinável do Estado.  
Parecer:   
   O anteprojeto substitui o conceito de previdência social pelo de seguridade social, para que a 
cobertura dos riscos sociais não se limite ao contribuinte do sistema, mas, ao contrário, alcance todos 
os indivíduos, inclusive aqueles em situação de falta ou diminuição de meios de subsistência. 
   
   EMENDA:00293 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
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Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   - Dê-se ao art. 1o. a 6o. do capítulo da  
Seguridade Social, as seguintes redações.  
Art. 1o. É garantida, na forma estabelecida  em lei, seguridade social, mediante planos de  
seguro social, com a contribuição da União e, conforme os casos, das empresas e segurados:  
I - para cobertura dos eventos de doença, invalidez e de morte, inclusive nos casos de  
acidentes de trabalho e dos de velhice, de desemprego e de ajuda à manutenção dos dependentes;  
II - proteção à maternidade, notadamente à gestante, conforme o disposto na alínea X do  
art...;  
III - serviços médicos, compreendendo os de natureza preventiva e curativa;  
IV - serviços sociais, segundo as necessidades da pessoa da família;  
V - previdência privada, de caráter complementar aos planos de seguro social.  
Art. 2o. Serão criadas colônias de férias e  
clínicas de recuperação e convalescença, mantidas  
pela União, Estados e Municípios, pelos organismos  
de seguridade e assistência social, conforme dispuser a lei.  
Art. 3o. Nenhuma prestação de benefícios ou  
de serviços compreendidos na seguridade social  
poderá ser criada, majorada ou estendida, sem a  
correspondente fonte de custeio total.  
Art. 4o. Os órgãos de direção das  
instituições de seguridade social serão compostos  
de forma colegiada, com representantes da União,  
dos empregadores e dos trabalhadores, conforme dispuser a lei.  
Art. 5o. Serão criados contenciosos  
administrativos para a decisão de questões  
previdenciárias, inclusive relativas a acidentes  
do trabalho, cabendo recurso de sua decisão para o  
Tribunal Federal competente.  
Art. 6o. O orçamento da União consignará  
obrigatoriamente dotações específicas, a título de  
participação, em complemento ao montante da  
contribuição de empregadores e trabalhadores para  
cobertura das necessidades de custeio dos planos  
de Seguridade Social. 
Justificativa: 
Praticamente o proponente desta emenda, só está colocando de forma harmônica o que já existe no 
texto atual da Carta vigente e da legislação ordinária brasileira. Nas suas diversas alíneas contem-se 
as prestações e os benefícios atualmente fornecidos pela seguridade social, em sentido amplo, nela 
incluídas as medidas do seguro social, propriamente dito, e as de assistência e serviços sociais.  
Não foi dado destaque a cada uma das prestações, não só porque tornaria muito prolixo o texto 
constitucional, como, igualmente, porque tal regulação caberá à lei ordinária. O seguro ou a 
prestação de desemprego, por exemplo, fica garantido, de forma expressa e inequívoca, de maneira 
ampla, cabendo ser tecnicamente disposto em regulamentação próprias, mas nunca negando ou 
omitindo.  
As atuais alíneas XIX e XX do art. 165, que já são grandes conquistas, ainda não estão devidamente 
confirmadas.  
Aproveitando, na integra, o disposto na alínea XVII do atual art. 165, mas lhe acrescentando, quanto 
às fontes mantenedoras, a obrigação da contribuição dos Estados, dos Municípios e dos organismos 
de seguridade e assistência social. Incluem-se nestes, como é natural, as entidades de previdência 
social, da LBA, do SESC e do SESI, para exemplificar somente com os atualmente existentes.  
Aperfeiçoando a redação do mandamento já constante do parágrafo único do art. 165. Só assim se 
manterá o necessário equilíbrio econômico-financeiro do sistema de seguridade social, prevenindo-se 
planos aventureiros ou demagógicos, altamente deficitários, sem a indispensável coberta.  
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Também com esta proposta será atendida uma antiga reivindicação dos contribuintes da 
Previdências Social, explicitada no art. 4º, satisfazendo tanto empregados, como empregadores.  
Parecer:   
   Dentre as propostas desta Emenda, o anteprojeto somente não encampa as relativas à criação de 
colônias de férias e de contencioso administrativo para reclamação de questões previdenciárias. A 
legislação ordinária, entretanto, já regula satisfatoriamente a matéria e, seguramente, continuará a 
fazê-lo. 
   
   EMENDA:00300 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MARIA DE LOURDES ABADIA (PFL/DF) 
Texto:   
   Da Seguridade Social:  
"Art. Os aposentados em nenhuma hipótese  
poderão receber benefícios inferiores aos salários  
percebidos no tempo de sua atividade, devendo ser  
corrigidos de acordo com os reajustes salariais de  
sua respectiva categoria profissional." 
Justificativa: 
A Legislação Social vigente no Brasil é carregada de profunda injustiça além de não cumprida.  
A discriminação do trabalhador rural, da dona de casa é vergonhosa.  
O desrespeito aos aposentados, aos inválidos, aos órfãos, a mulher, ao deficiente, ao desempregado 
involuntário se figura na falta de cumprimento pela União de sua obrigação de contribuir para a 
Previdência bem como de não cumprir com o seu dever de promover a seguridade aos contribuintes. 
O injusto cálculo dos valores e dos reajustes das aposentadorias não levando em conta o valor real 
das últimas contribuições, rotula a nossa Previdência como umas das mais injustas, exatamente nos 
momentos mais difíceis da vida do cidadão.  
A Previdência é um direito adquirido e temos que resgatar esta dívida social.  
Parecer:   
   O anteprojeto sugere a instituição de plano de seguro complementar para garantir a integralidade 
dos proventos, ao tempo em que prevê a correção monetária dos mesmos. Aprovada parcialmente. 
   
 
   EMENDA:00303 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   O art. 2o. do anteprojeto passa a ter a seguinte redação, acrescida de um parágrafo único:  
"Art. 2o. Os benefícios de prestação  
continuada pagos pela Seguridade 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.  
Parágrafo único. Tais benefícios serão  
proporcionais à contribuição do beneficiário  
enquanto na ativa, e atualizados nas mesmas  
proporções do aumento salarial para os  
pensionistas e aposentados." 
Justificativa: 
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Consideramos importante constar em nossa Constituição uma linha básica de orientação para a 
proporcionalidade e atualização dos benefícios de pensionistas e aposentado.  
Parecer:   
   O anteprojeto cuida da preservação do valor real dos benefícios, mas cometeu à legislação 
ordinária, exceto nos casos de aposentadoria por tempo de serviço e licença remunerada da mulher, 
antes e depois do parto, a incumbência de dispor sobre a forma de cálculo dos proventos. 

  

________________________________________________________________ 

FASE E 

  EMENDA:00102 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   - Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão de Saúde, seguridade e do Meio Ambiente -  
- Acrescer mais parágrafo ao art. 17 com a seguinte redação:  
Art. 17................................... 
..............................................  
V - ........................................  
§ 1o - ....................................  
§ 2o - Nos casos de aposentadoria por tempo  
de serviço, considerar-se-á qualquer tempo de  
serviço comprovado, não concomitante, de qualquer  
natureza, assegurando-se, ainda, ao beneficiário,  
igual remuneração à do trabalhador em atividade. 
Justificativa: 
Este mecanismo garante a manutenção de uma conquista da classe trabalhadora e que não foi 
contemplada no texto do Capítulo da Seguridade. 
Parecer:   
   Rejeitada. O autor da emenda sugere: 

a) que qualquer tempo de serviço, desde que não concomitante com outro, seja computado  
para efeito de concessão de aposentadoria;  

b) b) que os proventos sejam de valor igual aos da atividade.  
Não concordamos com a proposição, porque o tempo de serviço deve ser examinado com a 
maior acuidade, a fim de que a aposentadoria por tempo de serviço, exatamente a mais 
onerosa para a entidade de seguro social, não contribui para a definitiva inviabilização 
financeira do seguro social. 

   
   EMENDA:00107 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   EMENDA DO ANTEPROJETO DA SUBCOMISSÃO DE SAÚDE, SEGURIDADE E DO MEIO 
AMBIENTE  
* - Acrescer ao inciso I do art. 17 do anteprojeto a expressão: "aos sessenta anos", que  
passará a ter a seguinte redação final:  
Art. 17.............................  
.......................................  
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I - cobertura dos eventos de doença,  
invalidez e morte, incluídos os casos de acidente  
do trabalho e velhice aos sessenta anos. 
Justificativa: 
A emenda visa incorporar reivindicação das entidades dos trabalhadores. 
No seu conteúdo já foi aprovada na subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores 
Públicos, porém, julgo que é neste Capítulo da Seguridade que deve estar previsto. Desta forma sua 
aplicação fica universalizada.  
Além disso, a emenda contribui para sintetizar o relatório tanto no caos referido acima, como no caso 
do artigo 19 do capítulo Seguridade que, com o respaldo previsto pelo artigo 18, ficaria praticamente 
incorporada ao novo inciso I. Apenas reduziremos de 65 para 60 anos que é mais compatível com 
expectativa de vida dos setores pobres da população, que são o alvo desse dispositivo.  
Parecer:   
   Rejeitada. O autor da emenda objetiva conferir aos segurados da Previdência Social direito a 
aposentadoria aos 60 anos de idade. Consideramos a expectativa de vida do brasileiro e 
as condições financeiras da entidade de seguro social, deixamos de acolher essa sugestão. 
   
   EMENDA:00117 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOFRAN FREJAT (PFL/DF) 
Texto:   
   Emenda ao Inciso V do art. 17 do anteprojeto da Subcomissão de Saúde, Seguridade e 
Meio Ambiente.  
Art. 17 .................... 
inciso V - inclua-se "e pensões por morte" 
Justificativa: 
Os atuais métodos de concessão e reajuste dos benefícios têm feito cair o poder aquisitivo aqueles 
que necessitam da Previdência Social. 
Tanto aposentados como pensionistas têm sido obrigados a buscar fontes alternativas de renda, para 
manter o sustento familiar, após anos de contribuição rigorosa ao seguro social.  
Da mesma forma que o pensionista, o aposentado vê-se na contingência de procurar novo emprego, 
sacrificando o período reservado ao justo descanso, após anos de labuta, a fim de evitar a queda do 
padrão de vida que, quando em atividade, era capaz de proporcionar a sai e a sua família.  
Por outro lado, o retorno ao trabalho ocorre de maneira perversa. Não só porque aceiram salários 
mais baixos que, na verdade, são apenas complemento do que perderam com a aposentadoria ou 
pensão, como disputam, de maneira desigual, o emprego com quase dois milhões de jovens que o 
buscam pela primeira vez.  
A concessão de proventos de aposentadoria a pensão, por morte, em níveis integrais, representa um 
ato de justiça para com os que desses benefícios têm direito, com para com os jovens brasileiros que 
lutam para ingressar no mercado de trabalho.  
Parecer:   
   Prejudicada. A especificação sugerida pelo autor da emenda não é compatível com a opção 
adotada pelo relator, no sentido de não acolher disposições que mencionem tipos de benefícios, pois 
a nomenclatura em vigor é meramente circunstancial, podendo ser alterada de acordo com as novas 
configurações do plano de benefícios. 
   
   EMENDA:00244 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
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Texto:   
   Estabelece salvaguarda constitucional para a  
manutenção do poder aquisitivo dos benefícios  
previdenciários.  
Inclua-se no anteprojeto do texto  
constitucional, na parte relativa à Ordem Social,  
os seguintes dispositivos:  
"DA ORDEM SOCIAL"  
Art. - Os benefícios de prestação continuada  
pagos pela previdência social serão reajustados  
sempre que ocorrer a depreciação da moeda, a fim  
de que seus valores mantenham, permanentemente, a  
expressão monetária da data de concessão.  
............................................  
Art. - O valor dos benefícios de prestação  
continuada pagos pela previdência social não  
poderá ser, em hipótese alguma, inferior ao  
salário mínimo. 
Justificativa: 
A partir do momento em que, no início deste Século, a filosofia do Estado Providencia passou a 
inspirar, de forma dominante, os sistemas de governo das principais nações civilizadas do Globo, a 
providência social foi erigida à condição de instituição fundamental. 
E, de acordo com as pregações de Maurice Diverger, Georges Burdeau e Leon Duguit, bem como de 
conformidade com a concepção hoje predominante na consciência coletiva de todos os povos, 
previdência social é, acima de tudo, seguridade, pessoal e familiar, identificada com a possibilidade 
de qualquer um, ante qualquer evento adverso, poder recorrer a um socorro que, na forma de 
contraprestação ou de dever do Estado, lhe garanta uma sobrevivência condigna. 
No Brasil, a previdência social não ostenta essa característica, porque a defasagem existente entre o 
valor de seus benefícios e o do salário de contribuição do segurado não propicia a este ou à sua 
família, nos casos de velhice, invalidez ou morte, a possibilidade de proverem à sua subsistência, nas 
condições que lhes eram habituais à época em que o trabalhador mantinha-se na atividade. 
Várias são as causas dessa distorção. O sistema incorreto e, por que não dizer, capcioso de 
reajustamento dos valores dos benefícios, no entanto, é, ao nosso ver, o principal fator desses 
problemas. Por isso, assumimos a presente iniciativa, objetivando inserir no texto da futura 
constituição salvaguarda que impeça o legislador ordinário ou o Poder Executivo, através de meros 
atos administrativos, de proporem reajustamentos de benefícios mediante a utilização de índices 
inferiores aos da inflação real verificada em determinado período. 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. A emenda coincide, no mérito, com disposições explícitas da proposta do 
relator. 
   
   EMENDA:00309 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   Emenda aditiva ao anteprojeto da área de  
"Saúde, Seguridade e Meio Ambiente".  
Inclua-se no art. 17 o seguinte inciso:  
"VI - prestação de serviços médicos,  
compreendendo os de natureza preventiva e curativa". 
Justificativa: 
A emenda procura suprir a omissão do anteprojeto no que tange à abrangência dos benefícios e 
serviços a serem abertos pelo sistema de seguridade social.  
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Não há dúvida de que a assistência médica está indissoluvelmente ligada ao conceito de seguridade 
social, já que a doença é uma das principais contingencias cobertas pelo conceito. O fato de se 
prever a instituição do sistema único de saúde não desmerece este entendimento, já que os serviços 
médicos previdenciários deverão ser articulados ao sistema único no que respeita às suas diretrizes e 
prioridades.  
Esta emenda é parte de um conjunto de itens oferecidos em complementação aos incisos do artigo 
17, cuja apresentação em separado decorre do disposto no § 2° do art. 23 do Regimento Interno da 
A.N.C.  
Parecer:   
   Aprovada.  
A Emenda foi aprovada no mérito. 
   
   EMENDA:00310 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao anteprojeto da área de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente.  
Dê-se ao "caput" do art. 17 a seguinte redação:  
"Art. 17. A Constituição garante à população,  
na forma estabelecida em lei, Seguridade Social,  
mediante planos de seguro social, com a  
contribuição da União e, conforme os casos, das  
empresas e dos segurados, observados os seguintes  
preceitos". 
Justificativa: 
A redação é inspirada no anteprojeto da Comissão de Estudos Constitucionais e apresenta a 
vantagem de conter, de forma sinótica, os principais elementos do conceito de seguridade social, 
inclusive as fontes de financiamento.  
Esta emenda é parte de um conjunto de itens que estão sendo oferecidos em complementação aos 
incisos do artigo 17, cuja apresentação em separado decorre do disposto no § 2º do art. 23. Do 
Regimento Interno A.N.C. 
Parecer:   
   Prejudicada. Em seu contexto, o anteprojeto contempla todo o disposto na emenda, não adotando, 
porém, a mesma técnica e redação. 
   
   EMENDA:00311 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao anteprojeto da  
Subcomissão da área de "Saúde, Seguridade e Meio Ambiente".  
Dê-se ao inciso III do art. 17 a seguinte redação:  
"Proteção à maternidade, notadamente à  
gestante, assegurando-lhe descanso antes e depois  
do parto, num total de 120 dias, com remuneração  
igual ao salário da atividade e garantia de  
estabilidade no emprego desde o início da gravidez  
até 180 dias após o parto". 
Justificativa: 
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A nova redação incorpora o preceito que estende para 120 dias a licença-maternidade, atualmente de 
12 semanas, e garante com o princípio de proteção à maternidade, como valor fundamental. 
Esta emenda é parte de um conjunto de itens que estão sendo oferecidos em complementação aos 
incisos do artigo 17, cuja apresentação em separado decore do disposto no § 2° do art. 23 do 
Regimento interno da Assembleia Nacional Constituinte.  
Parecer:   
   Parcialmente aprovada.  
A Emenda trata de proteção à maternidade, especificamente que o descanso da trabalhadora, antes 
e depois do parto, será de 120 dias, e que a mesma gozará de estabilidade no emprego, desde o 
início da gravidez até 180 dias após o parto. A nosso ver, a proposta está parcialmente atendida, não 
podendo, entretanto, ser acolhida integralmente, porque a questão da estabilidade não é matéria de 
seguridade social, mas, sim, de legislação trabalhista. 
   
   EMENDA:00315 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   Emenda ao anteprojeto da área 7b - Saúde, Seguridade e Meio Ambiente.  
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 17,  
renumerando-se o atual "parágrafo único".  
- 2o. No caso de morte do segurado ou  
segurada, é garantido ao cônjuge sobrevivente,  
companheiro ou companheira o direito à  
correspondente pensão. 
Justificativa: 
Como é sobejamente sabido, gênese da forma de produção capitalista deu-se com a larga utilização 
de trabalhadora do sexo feminino e de crianças. Assim ocorreu em vista de o mercado de força de 
trabalho, àquela altura, não ter-se ainda estruturado, quer do ponto de vista quantitativo, quer do 
quantitativo, para satisfazer as necessidades de uma nova de produção em, progressiva expansão e 
em continua necessidade de braços para o trabalho.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
A Emenda intenta garantir ao cônjuge, companheiro ou companheira, o direito à pensão. Trata-se, a 
nosso ver, de especificidade que deve ser remetida ao legislador ordinário. 
   
   EMENDA:00317 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   Emenda aditiva ao Anteprojeto da área de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente.  
1 - Inclua-se no art. 17 os seguintes incisos:  
"VII - prestação de serviços sociais, segundo as necessidades da pessoas e da família;  
VIII - licença-adoção, sem prejuízo da remuneração e com garantia de estabilidade no  
emprego, conforme dispuser a lei;  
IX - Auxílio-natalidade e auxílio-adoção, quando a criança adotada tiver menos de 1 ano de idade."  
2 - Inclua-se onde couber:  
Art. O sistema de seguridade manterá os  
seguinte serviços sociais, prestados  
obrigatoriamente e independentemente de prestação  
securitária a todos que se encontrem em situação  
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de comprovada carência Socioeconômica:  
I - suplementação alimentar para mães gestantes e nutrizes e crianças até seis anos de idade;  
II - creches e escolas maternais;  
III - amparo integral à criança órfã;  
IV - amparo à velhice;  
V - educação especial e gratuita, tratamento, reabilitação e reintegração do deficiente físico e  
mental na vida social e econômica. 
Justificativa: 
A presente emenda visa preencher importante lacuna no anteprojeto, que menciona de passagem 
(caput do art. 17) a vertente de “assistência social” da seguridade, sem, no anteprojeto, definir as 
linhas básicas desse tipo de cobertura.  
Nesse sentido, a proposta não somente inclui os serviços sociais no âmbito de cobertura do sistema, 
mas também preserve benefícios especiais em favor dos pais adotivos e especifica os serviços 
sociais, incluindo a clientela coberta.  
O teor da emenda parte da perspectiva de que a seguridade significa uma ruptura com as bases 
securitárias do conceito de “previdência”, que implica na obrigação de contribuir diretamente para o 
sistema como requisito para aos benefícios e serviços.  
Ora, a verdadeira seguridade deve prover a proteção universal contra todas as carências de natureza 
econômica, obrigando também as pessoas que não podem contribuir diretamente, já que, 
indiretamente, essas pessoas também contribuem como consumidores, via sistema de preços.  
Trata-se, portanto de ampliar a cobertura do sistema de seguridade para acolher em seu seio as 
tradicionais prestações de “beneficência”, redefinindo estas como obrigação estatal elevada ao plano 
da exigibilidade jurídica.  
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. A proteção aos pais adotivos é explícita no âmbito de cobertura do 
segmento previdencial da seguridade. Quanto à especificação dos serviços sociais, optou-se por não 
tratar o segmento assistencial da seguridade nesse nível de detalhamento, por se tratar de um campo 
bastante vasto de atuação das políticas públicas, cuja delimitação poderia cercear, por omissão, um 
ou outro programa que viesse a se fazer necessário em determinadas circunstâncias. 
   
   EMENDA:00323 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Subcomissão da Saúde, Seguridade e Meio Ambiente - Art. 17 § 1o., 2o., 3o., 4o. e 5o.  
Sejam incluídas as seguintes normas:  
Art. É vedado onerar proventos e pensões com  
qualquer tributo ou contribuição compulsória.  
Art. Nenhuma viúva, enquanto nesse estado,  
perceberá pensão inferior ao que o de cujos 
percebia quando do seu falecimento, deduzidos os  
quinhões a que tiverem direito os filhos, devendo  
esta medida atingir pensionistas já em gozo do benefício.  
Art. Aos inativos de nível superior não  
serão pagos proventos inferiores ao mínimo  
estabelecido por Lei para a categoria profissional  
a que pertençam, devendo esta medida retroagir à  
data de lei que instituiu o mínimo regional e profissional.  
Art. Os inativos são dispensados de  
contribuição para a previdência social.  
Art. Os aumentos concedidos aos da ativa,  
sob qualquer modalidade deverão ser atribuídos  
também aos inativos e pensionistas com o mesmo percentual. 
Justificativa: 
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A presente emenda visa sanar uma grande injustiça aos aposentados.  
Parecer:   
   Rejeitada. É entendimento do relator que as aposentadorias e pensões deverão ter o mesmo 
tratamento tributário dispensado aos rendimentos do trabalho assalariado. A isenção da contribuição 
previdenciária para os aposentados e pensionistas já é objeto de disposição legal. No que concerne à 
vinculação dos proventos ao juízo da categoria de origem, não parece adequado fazer tal 
diferenciação de caráter corporativista no âmbito das normas de regulação do Sistema de 
Seguridade, que deverão ter alcance geral e uniforme para todos os segurados. 
   
   EMENDA:00327 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Subcomissão da Saúde, Seguridade e Meio Ambiente - Art. 18.  
Seja incluída a seguinte norma:  
Art. Nenhuma pensão poderá ser inferior a  
80% do que percebia o segurado ou aposentado. 
Justificativa: 
Muitas são as queixas contra o sistema atual da previdência social que determinam um brusco corte 
nos rendimentos dos pensionistas. Alegam que, graças a esses cálculos muitas vezes o pensionista 
vive à mingua, sem qualquer dignidade, principalmente as viúvas que têm de valer-se da caridade de 
parentes e amigos.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
A Emenda propõe que o valor mínimo dos benefícios previdenciários corresponda a 80% do salário 
de contribuição do segurado. Trata-se de matéria relativa à forma de cálculo dos benefícios que, a 
nosso ver, deve ser regulada pela lei. 
   
   EMENDA:00381 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ONOFRE CORRÊA (PMDB/MA) 
Texto:   
   No anteprojeto da Subcomissão de Saúde, Seguridade e do Meio Ambiente, acrescente-se item  
VI ao art. 17:  
Art. 17 ....................................  
VI - A aposentadoria rural poderá ser  
concedida a mais de um membro da unidade familiar  
e não poderá ser inferior a um salário-mínimo. 
Justificativa: 
Todo aquele que trabalha na terra deve ter direito à aposentadoria. Atualmente, cria-se muita 
dificuldade para que mais alguém da unidade familiar possa receber a pensão prevista em lei. Ora, se 
todos trabalharam, por que apenas o chefe da família recebe o benefício? E tratamento iníquo que a 
Constituinte deve afastar.  
Parecer:   
   Aprovada.  
A plena equiparação entre as previdências urbana e rural será atendida através da unificação de 
todos os sistemas de previdência social, prevista no Anteprojeto. 
   
   EMENDA:00430 REJEITADA 
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Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 26 do anteprojeto aprovado  
pela Subcomissão da Saúde, Seguridade e Meio  
Ambiente, a seguinte redação:  
"Art. 26 - A Seguridade Social é monopólio do  
Poder Público sendo vedada a exploração com fins  
lucrativos de caixas de assistência, de  
aposentadoria ou qualquer serviço de natureza previdenciária." 
Justificativa: 
A apresentação de serviços de previdência é dever do Estado e sua exploração só deverá ser feita 
por ele sob pena do desvirtuamento da própria Seguridade Social. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
A Emenda estatui que todos e qualquer serviço previdenciário será vedado a entidades privadas. Não 
concordamos com a proposta, porque entendemos que somente os sistemas compulsórios devem 
constituir monopólio do Poder Público, permanecendo liberados à iniciativa privada, dentro dos limites 
estabelecidos em lei, a exploração de regimes abertos ou fechados, destinados a complementação 
dos benefícios e serviços prestados pela seguridade estatal. 
   
   EMENDA:00466 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FÁBIO FELDMANN (PMDB/SP) 
Texto:   
   Art. 17 - Parágrafo único (VII-B)  
O parágrafo único terá a redação:  
Quando o segundo exercer atividade  
profissional, insalubre, perigosa ou de comprovado  
desgaste físico e emocional, o tempo de  
contribuição exigido para habitação à  
aposentadoria por tempo de serviço será reduzido  
proporcionalmente, de acordo com critérios a serem  
estabelecidos por lei. 
Justificativa: 
A ADIÇÃO DE comprovado desgaste físico e emocional, na redenção do referido parágrafo, prende-
se ao sentido de garantir também à artistas que atuam em espetáculos de diversões, aposentadoria 
por tempo de serviço reduzido, considerando-se que: 
- artistas, em especial os que atuam nas Artes Cênicas (áreas de Dança, Circo e Ópera), como os 
BAILARINOS e os de inúmeras funções CIRCENSES, iniciam a aprendizagem da profissão na mais 
tenta idade e, a preparação técnica para o exercício da mesma exige extenuante trabalho diário;  
- pelas peculiaridades dessa profissão esses artistas sofrem inusitado desgaste físico e emocional; 
- esses artistas, como igualmente os cantores de ópera (ATORES LÍRICOS), por força da 
necessidade de se manterem em plenas condições par apresentação em cena, mesmo no período de 
férias, obrigam-se a realizar exercícios diários;  
- esses artistas têm limitado tempo para o exercício de sua carreira profissional, quando a 
elasticidade dos músculos, a flexibilidade e leveza do corpo, ficam prejudicadas; o enrijecimento das 
articulações; o envelhecimento e a calosidade das cordas vocais, entre outros impedem a atuação 
em espetáculo, consequentemente, comprometendo a atividade profissional.  
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Assim sendo, justifica-se a necessidade de garantir a aposentadoria a esses artistas, a esses 
trabalhadores, quando em vinte (20) anos de carreira, após grandes sacrifícios pessoais pela sua arte 
e em prol do desenvolvimento cultural de nosso povo, já não se encontram em condição de progredir 
no exercício de sai profissão.  
Parecer:   
   Prejudicada  
O autor da Emenda acrescenta às atividades proporcionadoras de aposentadoria-especial as que 
causem desgaste físico e emocional. Entendemos que, a rigor, tais atividades identificam-se com as 
penosas, insalubres ou perigosas, não havendo, portanto, necessidade do acréscimo ora proposto. 
   
   EMENDA:00542 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   No Anteprojeto da Subcomissão da Saúde, Seguridade e Meio Ambiente dê-se a seguinte  
redação ao art. 21:  
Art. 21. A seguridade social manterá plano de  
seguro de caráter complementar, facultativo aos  
segurados cujos rendimentos do trabalho  
ultrapassem o limite máximo de salário e  
contribuição fixado em lei.  
Parágrafo único. O seguro facultativo  
previsto no "caput" deste artigo será custeado,  
exclusivamente, por contribuições adicionais do segurado. 
Justificativa: 
A nova redação do caput é mais técnica por reunir o texto do parágrafo único do art. 22 do 
Anteprojeto. Como se trata de matéria correlata, deve figurar no mesmo artigo, evitando-se, assim, 
remissões desnecessárias.  
Parecer:   
   Aprovada.  
O autor da Emenda objetiva incluir o custeio do seguro de caráter complementar no mesmo 
dispositivo que trata do assunto.  
Consideramos procedente a proposta. 
   
   EMENDA:00793 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ARNALDO MARTINS (PMDB/RO) 
Texto:   
   Art. - Os cidadãos que contribuem para a  
previdência social, poderão optar pela previdência  
privada, no que concerne aos serviços médicos de  
natureza preventiva, curativa e de reabilitação.  
§ 1o. - A opção referida no presente artigo  
dar-se-á através de escolha voluntária do  
trabalhador, feita ao seu sindicato a associação de classe.  
§ 2o. - Havendo a opção pela previdência  
privada pela maioria absoluta da classe, a  
associação ou sindicato realizará a licitação, a  
fim de ser feita a escolha da empresa privada que  
prestará os serviços médicos aos segurados e seus  
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familiares, podendo posteriormente o contrato ser  
rescindido, caso o atendimento não cumpra as  
cláusulas contratadas.  
§ 3o. - Somente a contribuição do segurado à  
previdência social, é que será utilizada para os  
serviços médicos, ficando a parte relativa ao  
empregador destinada aos demais planos do seguro  
social que os segurados têm direito e que são  
encargos da União.  
§ 4o. - A lei regulamentará as normas para a  
adoção da previdência privada prevista neste artigo. 
Justificativa: 
Aperar de ostentarem orçamentos gigantescos, fontes de custeio praticamente inesgotáveis e um 
monopólio que transforma todos os empregadas, funcionários públicos e trabalhadores autônomos 
em segurados, funcionários públicos e trabalhadoras autônomos em segurados compulsórios, os 
sistemas oficiais de previdência social, seja o Federal, sejam os estaduais e municipais, enfrentam, 
desde lona data, déficits assombrosos e absoluta incapacidade para manterem programas de 
serviços assistenciais e de prestações de benefícios dentro de níveis que possam ser considerados 
toleráveis.  
Exemplo clássico de conjugação de gigantismo orçamentário com ineficiência administrativa e 
corrupção é o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social (SINPAS), que recolheria, em 
1986, 228 trilhões de cruzados e que destinava ao INPS, para pagamento de benefícios, 151 trilhões; 
ao IAPAS, para assistência médico-hospitalar, 55, 2 trilhões; ao IAPAS, para administração 
financeira, 7,5 trilhões; à LBA, para programas assistenciais, 3 trilhões; e à FUNABEM, para 
assistência a menores carentes, 800 bilhões. Nada obstante a grandiosidade desses números, a 
previdência nunca deixou de operar no vermelho e os seus serviços e prestações jamais 
conseguiram atender à massa segurada em suas mais elementares necessidades.  
Enquanto isso ocorre, o sistema privado de previdência, em termos de alcance da população, 
praticamente não existe, vez que sua presença, a título, simplesmente, de complementação do 
sistema oficial, circunscreve-se a poucas e bem organizadas empresas e ao rol de pessoas de ganho 
mais elevado que podem assumir o encargo de contribuir para essas entidades.  
Como se vê, os sistemas oficiais de previdência, além de se mostrarem ineptos para a consecução 
dos transcendentais objetivos a que se propõem, ainda inviabilizam a exploração, pelo setor privado, 
desses serviços, vez que, através da filiação obrigatória, imposta por lei, praticamente assumem o 
monopólio do setor.  
No caso específico da previdência social, cujos cargos gerenciais são providos através de indicações 
políticas, a experiência de longos anos já nos demonstrou que precisa ser, urgentemente, privatizada, 
sob pena de não conseguimos propiciar ao povo brasileiro um sistema de seguridade social que, em 
qualquer parte do mundo civilizado é considerado básico e indispensável, à prestação de serviços de 
saúde e à garantia de proventos e pensões condignos aos velhos, doentes, viúvas e desamparados 
de toda sorte.  
O ideal seria privatizar inteiramente a previdência social. Entretanto, nos restringimos somente aos 
serviços de saúde, tendo em vista no nosso País, que ostenta o título mundial de “campeão da 
corrupção”, estaríamos correndo sérios riscos, pois sendo benefícios a serem pagos no futuro, temos 
dúvidas se os compromissos seriam honrados.  
Parecer:   
   Rejeitada. A emenda proposta contraria os princípios fundamentais do substitutivo. 
   
   EMENDA:00801 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Dá nova redação ao inciso V, do art. 17 do  
anteprojeto da Subcomissão da Saúde, Seguridade e  
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Meio Ambiente. (VII - B).  
Inciso V - Aposentadoria por tempo de serviço  
e por invalidez, pensão por morte e auxílio-  
doença, com salário integral.  
Justificativa: 
A redação do artigo 17 dá espaço a interpretação singular no que toca à questão dos benéficos 
decorrentes de acidentes de trabalho.  
No inciso I, diz-se que o plano de seguro e assistência social deve promover a cobertura dos eventos 
de doença, invalidez e morte, incluídos os casos, de acidente do trabalho e velhice. Porém no inciso 
V, vincula-se apenas os eventos de tempo de serviço e de invalidez permanente ao direito à 
aposentadoria com valor equivalente ao salário integral do segurado.  
A inexistência de dispositivos que associem, também, os beneficiários relacionados à morte e a 
doença a valores idênticos ao salário integral do indivíduo vigente no dia do acidente, significa um 
retrocesso em termos de legislação previdenciária. Atualmente, através de lei especifica, é 
assegurado o direito à pensão, à aposentadoria e ao auxílio-doença, com valor igual ao salário de 
contribuição do segurado vigente no dia do acidente nos eventos de morte, invalidez ou doença 
decorrentes de acidentes do trabalho. Na forma do dispositivo no inciso V do art. 17, esse 
procedimento deverá ser mantido apenas para os casos de invalidez.  
Tais omissões poderão induzir à equivalência de tratamento (regras de concessão e cálculo de 
valores) dos benefícios acidentários, exceto invalidez, aos benefícios comuns.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
A proposta do relator optou por não especificar os benefícios dos planos de previdência Social, pois 
este podem ser modificados, inclusive quanto à nomenclatura. O que se considera essencial é 
inscrever no texto constitucional os eventos básicos cobertos pelos sistemas, remetendo-se à 
legislação ordinária a definição dos benefícios. 
   
   EMENDA:01011 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o art. 17 e seu parágrafo único. 
Justificativa: 
Nosso parecer é de que a matéria do artigo acima concerne à política nacional de saúde.  
Parecer:   
   Rejeitada. A ponderação constante da Justificação da emenda encontra, em boa medida, amparo 
na realidade. Algumas das causas que levam à existência de pessoas deficientes, entretanto, não 
são, "stricto sensu", concernentes à política nacional de saúde. Ademais, as projeções estatísticas 
que indicam possuir o Brasil número bastante elevado de portadores de deficiência - cerca de 10% da 
população - estão a exigir medidas concretas de prevenção, motivo que justifica a relevância 
concedida ao dispositivo sob consideração. 
   
   EMENDA:01076 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Anteprojeto da Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente.  
Emenda   
Dispõe sobre os proventos dos aposentados e pensionistas.  
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Inclua-se no Anteprojeto da Subcomissão de  
Saúde, Seguridade e Meio Ambiente o seguinte dispositivo:  
Art. Fica assegurada a irredutibilidade dos  
proventos dos aposentados, garantida a paridade  
com os trabalhadores em atividade da mesma  
categoria profissional, cargo ou função, e o  
direito a reajustes salariais na mesma data e  
percentuais a estes conferidos.  
§ 1o. Na falta de referência à categoria  
profissional, a correção salarial se dará com base  
nos mesmos percentuais dos reajustes do salário mínimo.  
§ 2o. Nenhum benefício da Previdência Social,  
aposentadoria e pensão poderá ser inferior ao  
salário mínimo.  
§ 3o. O disposto neste artigo aplica-se  
também aos funcionários públicos aposentados e  
pensionistas da União, dos Estados e dos Municípios. 
Justificativa: 
A presente realidade dos aposentados e pensionistas brasileiros constitui uma inaceitável injustiça 
social, na medida em que a defasagem dos valores de seus proventos conduz a uma inquietante 
queda do poder aquisitivo e à consequente perda da situação social. 
Os proventos da inatividade não acompanham e nunca acompanharam os segurados, de sorte que, à 
proporção que os anos avançam, mais se acentua a defasagem entre os salários, vencimentos e 
proventos. 
Ademais, essa mesma realidade provoca a compulsória necessidade de busca de novas alternativas 
de trabalho, já que se torna imprescindível, com os irrisórios proventos que recebem como inativos, a 
manutenção dos padrões alcançados ao longo de muitos anos de serviço. 
A decorrência imediata desse tratamento dispensado aos inativos, vítimas de uma legislação precária 
e indigna, é a ocupação de milhares de empregos, que poderiam beneficiar a crescente massa de 
novos trabalhadores, de jovens que estão ingressando no mercado produtivo. 
Os aposentados não querem ser contemplados com pequenos gestos caritativos. Eles reclamam o 
que lhes advém de direito assegurado. A aposentadoria não é favor, constitui, isso sim, a restituição 
de um capital arrecadado compulsoriamente, ao longo de 25, 30 ou 35 anos de serviço, em que o 
trabalhador contribuiu para o progresso da Pátria. 
Dadas estas razões, apresentamos esta sugestão, visando tornar a norma constitucional 
autoaplicável, evitando situações iníquas para os inativos. 
A proposta é, pois, no sentido de que a nova Constituição estabeleça, como princípio rígido, de forma 
clara, sem margem de dúvidas, a irredutibilidade dos proventos dos aposentados, assegurando-lhes 
a equiparação do valor dos seus vencimentos aos dos trabalhadores em atividade, devendo ser, 
sempre, obrigatoriamente, aumentados de acordo com os mesmos índices percentuais e na mesma 
época em que se concederam aumentos para o pessoal da ativa. 
Dispõe, ainda, a presente proposta, que na falta de referência à categoria profissional, a correção 
salarial se dará com base nos mesmos percentuais dos reajustes do salário mínimo e que nenhum 
benefício, aposentadoria ou pensão poderá ser inferior a um salário mínimo, além de estender aos 
funcionários públicos e aposentados e pensionistas da União, dos Estados e dos Municípios todas 
estas disposições. 
Pelas razões expressas, estamos certos de que a presente Emenda merecerá o apoio dos nobres 
Constituintes e que passará a integrar a Lei Magna de nosso País. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
Apenas não acolhemos a indexação dos valores dos proventos aos dos salários das diversas 
categorias profissionais, por considerarmos medida impraticável. Os serviços atuariais do sistema de 
regularidade não teriam condições de acompanhar todas as oscilações salariais ocorridas no país. 
   
   EMENDA:01212 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emendas para a Subcomissão da Saúde, Seguridade e Meio Ambiente.  
Substitua-se o art. 17 pelo que abaixo se segue:  
Art. 17 Os seguros abrangerão a enfermidade,  
invalidez, mortes, proteção aos dependentes, à  
maternidade e ao desempregado, e ainda  
aposentadoria por tempo de serviço.  
Parágrafo único. O direito ao salário  
integral será assegurado no caso de invalidez permanente. 
Justificativa: 
A emenda acima visa definir o seguro da forma que possa alcançar vários setores sociais da vida 
social.  
Parecer:   
   Prejudicada. O anteprojeto já contempla os eventos arrolados na Emenda, prevendo, para cada 
qual, a prestação assistencial da securitária correspondente. 
   
   EMENDA:01237 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OSVALDO BENDER (PDS/RS) 
Texto:   
   Dê-se aos artigos 15, 16, 20, 21, 23, 24, 25,  
27, 28, 29, 30 e 33, do Relatório Final do  
anteprojeto da Subcomissão de Saúde, Seguridade e  
Meio Ambiente, a seguinte redação:  
Art. 15. Todos têm direito à previdência  
social, nos termos da lei.  
Art. 16. Incumbe à União organizar o sistema  
de Previdência Social, com base nos seguintes princípios:  
I - Uniformização e equivalência dos  
benefícios e serviços para todos os segurados e  
dependentes, urbanos e rurais;  
II - equidade na forma de participação do custeio;  
III - distributividade na prestação dos  
benefícios e serviços;  
IV - diversificação da base de financiamento;  
V - preservação do valor real dos benefícios,  
de modo que sua expressão monetária conserve,  
permanentemente, o valor real à data de sua concessão;  
VI - unificação progressiva de todos os  
regimes públicos de previdência.  
Art. 20. Nenhuma prestação de benefício ou  
serviço compreendido na previdência social, e  
poderá ser criada, majorada ou entendida sem a  
correspondente fonte de custeio total.  
Art. 21. A previdência social manterá plano  
de seguro coletivo de caráter complementar,  
facultativo aos segurados cujos rendimentos do  
trabalho ultrapassem o limite máximo de salário de  
contribuição fixado em lei, observado o disposto  
no parágrafo único do artigo seguinte.  
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Art. 23. A gestão das instituições de  
previdência social terá, a nível federal, estadual  
e municipal, participação obrigatória paritária de  
representantes da União, das entidades patronais e  
dos trabalhadores, inclusive inativos, na forma  
estabelecida em lei.  
Art. 24. A lei proverá para que os serviços  
prestados pelo sistema de previdência social sejam  
fiscalizados pela comunidade.  
Art. 25. O orçamento do sistema da  
previdência social será submetido à apreciação do  
Congresso Nacional, obedecidos os prazos e demais  
condições de tramitação do orçamento da União.  
Art. 27. Incorrerá em crime de sonegação  
fiscal inafiançável o titular de firma individual  
e os gerentes, diretores e administradores das  
empresas e entidades de qualquer natureza que  
deixarem de recolher, nos prazos legais, as  
contribuições devidas ao sistema da previdência social.  
Art. 28. O titular e firma individual e os  
gerentes, diretores e administradores das empresas  
e entidades de qualquer natureza são  
solidariamente responsáveis pelo principal e  
acessórios decorrentes da falta de recolhimento da  
contribuição devido ao sistema da Previdência Social.  
Art. 29. Os gerentes, diretores e  
administradores das empresas e entidades públicas  
federais, estaduais e municipais serão  
responsáveis pelos acréscimos legais decorrentes  
de recolhimento de contribuição efetuado com  
atraso para o sistema da Previdência Social.  
Art. 30. O contribuinte em débito com o  
sistema de Previdência Social não poderá  
transacionar com os poderes públicos nem deles  
receber recursos de qualquer natureza.  
Art. 33. O sistema da previdência social  
organizará, no prazo de dois anos a contar da data  
de promulgação desta Constituição, um Cadastro  
Geral de Beneficiários, contendo todas as  
informações necessárias à habilitação, concessão e  
manutenção dos benefícios.  
Parágrafo único. A partir da data de  
implantação do Cadastro, a comprovação dos  
requisitos necessários à habilitação aos diretores  
assegurados pelo sistema será de inteira  
responsabilidade deste. 
Justificativa: 
Os sistemas de seguridade e previdência social são diferentes na sua concepção universal. 
Esclarecem os especialistas e comprova a experiência mundial que a previdência é o estágio inicial 
para se chegar à seguridade social.  
As diferenças básicas entre um sistema e outro são: 
a – a previdência consiste em assegurar a certas classes ou categoria da sociedade, no caso os 
trabalhadores, um seguro social, enquanto a seguridade garante este mesmo seguro a todos os 
cidadãos; 
b – a previdência social, além de só beneficiar preferencialmente os trabalhadores, só atinge os que 
para ele contribuem, através de um cálculo atuarial, enquanto a seguridade atinge a todos 
independentemente de qualquer contribuição por parte dos segurados; 
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c – a previdência social é custeada por contribuição própria para seu financiamento a seguridade é 
custeada pelos impostos gerais.  
Por estas diferenças e que suprimimos o termo “Seguridade social” do anteprojeto substituindo-o por 
“previdência social”.  
Seria ótimo que já pudéssemos possuir no Brasil um sistema de seguridade, mas isto é ainda 
impossível em virtude dos altíssimos custos que traz para o Estado.  
Parecer:   
   Rejeitada. Através dos princípios da equivalência dos benefícios e da distributividade na prestação 
dos mesmos, pode-se perfeitamente, implantar-se um sistema de seguridade 
social, independentemente de contribuição compulsória para uns e de plena gratuidade para outros. 
   
   EMENDA:01263 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   
   - Inclua-se no art. 16, do Capítulo  
Seguridade do Anteprojeto Constitucional da Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente,  
o seguinte Inciso VIII:  
"VIII - monopólio do poder público  
das atividades de seguridade social."  
- Suprima-se o art. 26. 
Justificativa: 
A seguridade social é uma função de natureza pública. Por se constituir em direito social e universal, 
cabe ao Estado a sua execução.  
A supressão do artigo 26 é necessária para a compatibilização da emenda proposta (Art. 23, § 2° do 
Reg. Interno da A.N.C.)  
Parecer:   
   Prejudicada. O anteprojeto já prevê que a seguridade social será organizada pela União. Os 
sistemas de previdência privada é que poderão ser explorados por particulares. 
   
   EMENDA:01268 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   
   Substitua-se o Parágrafo único do Artigo 17  
do Anteprojeto Constitucional da Subcomissão da Saúde, Seguridade e Meio Ambiente, com a 
seguinte redação:  
"Parágrafo único. Quando o segurado exercer  
atividade profissional que acarrete risco de vida  
ou doença do trabalho, o tempo de contribuição  
exigido para habilitação à aposentadoria por tempo de serviço será reduzido proporcionalmente, de  
acordo com critérios a serem estabelecidos em lei." 
Justificativa: 
Os termos “penosa, insalubre ou perigosa” são imprecisos.  
Parecer:   
   Rejeitada. A redação proposta tampouco melhora a precisão do dispositivo, pois omite, por 
exemplo, a doença profissional, que se distingue tecnicamente da doença do trabalho. Além disso, os 
termos utilizados no anteprojeto, embora longe de serem unívocos, já são empregados na legislação 
previdenciária. 
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   EMENDA:01270 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   
   Inclua-se o inciso VI do Art. 17 do  
Anteprojeto Constitucional da Subcomissão da  
Saúde, Seguridade e Meio Ambiente, com a seguinte redação:  
"VI - reconhecimento do direito do marido ou  
companheiro de usufruir dos benefícios  
previdenciários decorrentes da contribuição da  
esposa ou companheira. 
Justificativa: 
A inclusão do dispositivo acima visa corrigir uma situação de desigualdade existente hoje e o 
atendimento ao conjunto de reivindicações dos movimentos de mulheres, que consideramos justas.  
Parecer:   
   Prejudicada. A lei ordinária é que deve dispor sobre a matéria, dizendo quem será considerado 
segurado do sistema ou dependente deste. 
 

_______________________________________________________________ 

FASE G 

   EMENDA:00032 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   RENATO JOHNSSON (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 61, do Substitutivo da Comissão da Ordem Social, elaborado pelo Relator;  
Constituinte Deputado Almir Gabriel, a seguinte redação:  
Art. 61 - É vedada a aplicação de recursos  
públicos, inclusive as receitas de empresas  
estatais, para constituição ou manutenção de  
entidades de previdência privada com fins lucrativos. 
Justificativa: 
A simples proibição de aplicação de receitas das empresas estatais em quaisquer entidades de 
previdência privada irá inviabilizar o atual sistema que tem caráter de complementação.  
Tal sistema tem se mostrado extremamente eficiente, contando inclusive com a participação dos 
empregados, no respectivo gerenciamento.  
A proposta visa limitar a aplicação de recursos tão-somente nas entidades de previdência privada 
com fins lucrativos.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
O Sistema de Seguridade Social, na forma proposta pelo relator, possui uma amplitude de cobertura 
e abrangência capaz de absorver o contingente de trabalhadores de renda média que atualmente 
recorrem à previdência privada por falta de alternativa. Essa é a finalidade do seguro complementar 
aprovado, na Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente e mantido no substitutivo 
submetido à apreciação do Plenário da Comissão.  
Não se trata de pretender inviabilizar a previdência privada, mas sim, de reforçar o sistema oficial, 
que realiza de maneira mais efetiva o princípio da solidariedade social.  
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É evidente que os sistemas privados poderão continuar existindo, desde que se estruturem 
financeiramente em bases consentâneas com seu caráter privado, isto é, desde que não se onere a 
sociedade, via apropriação privada de recursos públicos, para a finalidade particularista de manter 
planos especiais de benefícios complementares de acesso restrito e excludente. 
   
   EMENDA:00136 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao artigo 61:  
"Art. 61 - É vedada a aplicação de recursos  
públicos, inclusive as receitas de empresas  
estatais, para constituição ou manutenção de  
entidades de Previdência Privada de fins lucrativos". 
Justificativa: 
Indiscutíveis propósitos sociais justificam previdência privada sem fins lucrativos, de caráter 
complementar, distinta da previdência social apenas pelos aspectos formais decorrentes da posição 
de cada uma, pois o pensamento doutrinário, fundado nos ideais sociais e na preocupação de poupar 
para prover a sobrevivência, a invalidez e a velhice está igual e uniformemente sistematizado na 
unidade do direito previdenciário brasileiro.  
A sociedade precisa readquirir confiança de que as leis votadas pelo Congresso Nacional, como foi o 
caso da Lei 6.435/77, que regulamenta e fiscaliza as atividades das entidades de previdência privada, 
serão respeitadas. Foi acreditando nesse respeito que um milhão e oitocentos mil trabalhadores 
brasileiros apoiados por setecentas empresas que os empregam, viram concretizar-se um ideal de 
justiça, tranquilidade e paz social tão almejado e conquistado após longos anos de estudos, debates 
e negociações com os empresários e autoridades do país atingindo hoje uma população assistida de 
cerca de seis ou mais milhões de brasileiros. 
A formulação radicalizada não distingue o joio, atingindo instituições de indiscutíveis propósitos 
sociais, que integralizam benefícios securitários, contemplam grandes massas desprotegidas, geram 
poupanças, abrem frentes de emprego e dinamizam o desenvolvimento econômico nacional.  
Daí o acréscimo, ao dispositivo, da expressão: de fins lucrativos.  
Parecer:  
Rejeitada. 
O Sistema de Seguridade Social, na forma proposta pelo relator, possui uma amplitude de cobertura 
e abrangência capaz de absorver o contingente de trabalhadores de renda média que atualmente 
recorrem à previdência privada por falta de alternativa. Essa é a finalidade do seguro complementar 
aprovado, na Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente e mantido no substitutivo 
submetido à apreciação do Plenário da Comissão.  
Não se trata de pretender inviabilizar a previdência privada, mas sim, de reforçar o sistema oficial, 
que realiza de maneira mais efetiva o princípio da solidariedade social.  
É evidente que os sistemas privados poderão continuar existindo, desde que se estruturem 
financeiramente em bases consentâneas com seu caráter privado, isto é, desde que não se onere a 
sociedade, via apropriação privada de recursos públicos, para a finalidade particularista de manter 
planos especiais de benefícios complementares de acesso restrito e excludente. 
 
   
   EMENDA:00138 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
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Texto:   
   Acrescente-se ao art. 56 o seguinte inciso V:  
V - aposentadoria por tempo de serviço e por  
invalidez permanente, com salário integral. 
Justificativa: 
A emenda visa a reincorporar esse dispositivo no anteprojeto do Relator da Comissão, por ele não 
considerado, embora aprovado na subcomissão, por ele não considerado, embora aprovado na 
subcomissão após longos debates. No encaminhamento da votação se terá nova oportunidade de 
justificar-se a necessidade da inclusão da medida na futura Carta Maior.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
Repetimos aqui o que dissemos a propósito da emenda no. 7s0618-0, do Constituinte Eduardo Jorge: 
a expressão "salário integral" é absolutamente destituída de qualquer significado no âmbito da 
legislação social. Por outro lado, o sistema de cálculo dos benefícios, bem como a forma a se utilizar 
para preservação de seus valores, constituem matéria típica de lei ordinária. 
   
   EMENDA:00189 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ALOÍSIO VASCONCELOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Acrescente-se, "in fine", no art. 61 do  
substitutivo do relator, a expressão "de Fins Lucrativos".  
A redação final seria então:  
Art. 61 - É vedada a aplicação de recursos  
públicos, inclusive as receitas de empresas  
estatais, para constituição ou manutenção de  
entidades de Previdências Privada de fins lucrativos. 
Justificativa: 
Indiscutíveis propósitos sociais justificam previdência privada sem fins lucrativos, de caráter 
complementar, distinta da previdência social pelos aspectos formais decorrentes da posição de cada 
uma, pois o pensamento doutrinário, fundado nos ideais sociais e na preocupação de poupar para 
prover a sobrevivência, a invalidez e a velhice está igual e uniformemente sistematizado na unidade 
do direito previdenciário brasileiro.  
A sociedade precisa readquirir confiança de que as leis votadas pelo Congresso Nacional, como foi o 
caso da lei 6.435/77, que regulamenta e fiscaliza as atividades das entidades de previdência privada, 
serão respeitadas. Foi acreditando neste preceito que um milhão e oitocentos mil trabalhadores 
brasileiros apoiados por setecentas empresas que os empregam, viram concretizar-se um ideal de 
justiça, tranquilidade e paz social tão almejado e conquistado após longos anos de estudos, debates 
e negociações com os empresários e autoridades do país atingindo hoje uma população assistida de 
cerca de seis ou mais milhões de brasileiros.  
A formulação radicalizada não distingue o joio do trigo, atingindo instituições de indiscutíveis 
propósitos sociais, que integralizam benefícios securitários, contemplam grandes massas 
desprotegidas geram poupanças, abrem frentes de emprego e dinamizam o desenvolvimento 
econômico nacional.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
O Sistema de Seguridade Social, na forma proposta pelo relator, possui uma amplitude de cobertura 
e abrangência capaz de absorver o contingente de trabalhadores de renda média que atualmente 
recorrem à previdência privada por falta de alternativa. Essa é a finalidade do seguro complementar 
aprovado, na Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente e mantido no substitutivo 
submetido à apreciação do Plenário da Comissão.  
Não se trata de pretender inviabilizar a previdência privada, mas sim, de reforçar o sistema oficial, 
que realiza de maneira mais efetiva o princípio da solidariedade social.  
É evidente que os sistemas privados poderão continuar existindo, desde que se estruturem 
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financeiramente em bases consentâneas com seu caráter privado, isto é, desde que não se onere a 
sociedade, via apropriação privada de recursos públicos, para a finalidade particularista de manter 
planos especiais de benefícios complementares de acesso restrito e excludente. 
   
   EMENDA:00200 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   KOYU IHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Anteprojeto da Subcomissão da Saúde, Seguridade e Meio Ambiente  
Acrescente-se, "in fine", no art. 61 do  
substitutivo da Comissão da Ordem Social, a  
expressão "de Fins Lucrativos.  
A redação final seria então:  
Art. 61 - É vedada a aplicação de recursos  
públicos, inclusive as receitas de empresas  
estatais, para constituição ou manutenção de  
entidades de Previdência Privada de fins lucrativos. 
Justificativa: 
Indiscutíveis propósitos sociais justificam previdência privada sem fins lucrativos, de caráter 
complementar, distinta da previdência social pelos aspectos formais decorrentes da posição de cada 
uma, pois o pensamento doutrinário, fundado nos ideais sociais e na preocupação de poupar para 
prover a sobrevivência, a invalidez e a velhice está igual e uniformemente sistematizado na unidade 
do direito previdenciário brasileiro.  
A sociedade precisa readquirir confiança de que as leis votadas pelo Congresso Nacional, como foi o 
caso da lei 6.435/77, que regulamenta e fiscaliza as atividades das entidades de previdência privada, 
serão respeitadas. Foi acreditando neste preceito que um milhão e oitocentos mil trabalhadores 
brasileiros apoiados por setecentas empresas que os empregam, viram concretizar-se um ideal de 
justiça, tranquilidade e paz social tão almejado e conquistado após longos anos de estudos, debates 
e negociações com os empresários e autoridades do país atingindo hoje uma população assistida de 
cerca de seis ou mais milhões de brasileiros.  
A formulação radicalizada não distingue o joio do trigo, atingindo instituições de indiscutíveis 
propósitos sociais, que integralizam benefícios securitários, contemplam grandes massas 
desprotegidas geram poupanças, abrem frentes de emprego e dinamizam o desenvolvimento 
econômico nacional.  
Parecer:   
Rejeitada.  
O Sistema de Seguridade Social, na forma proposta pelo relator, possui uma amplitude de cobertura 
e abrangência capaz de absorver o contingente de trabalhadores de renda média que atualmente 
recorrem à previdência privada por falta de alternativa. Essa é a finalidade do seguro complementar 
aprovado, na Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente e mantido no substitutivo 
submetido à apreciação do Plenário da Comissão.  
Não se trata de pretender inviabilizar a previdência privada, mas sim, de reforçar o sistema oficial, 
que realiza de maneira mais efetiva o princípio da solidariedade social.  
É evidente que os sistemas privados poderão continuar existindo, desde que se estruturem 
financeiramente em bases consentâneas com seu caráter privado, isto é, desde que não se onere a 
sociedade, via apropriação privada de recursos públicos, para a finalidade particularista de manter 
planos especiais de benefícios complementares de acesso restrito e excludente. 
 
   
   EMENDA:00231 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
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Autor:   
   FELIPE MENDES (PDS/PI) 
Texto:   
   Acrescente-se, "in fine", no art. 61 do  
substitutivo da Comissão da Ordem Social, a  
expressão "de fins lucrativos".  
A redação final seria então:  
Art. 61 - É vedada a aplicação de recursos  
públicos, inclusive as receitas de empresas  
estatais, para constituição ou manutenção de  
entidades de Previdência Privada de fins lucrativos. 
Justificativa: 
Indiscutíveis propósitos sociais justificam previdência privada sem fins lucrativos, de caráter 
complementar, distinta da previdência social pelos aspectos formais decorrentes da posição de cada 
uma, pois o pensamento doutrinário, fundado nos ideais sociais e na preocupação de poupar para 
prover a sobrevivência, a invalidez e a velhice está igual e uniformemente sistematizado na unidade 
do direito previdenciário brasileiro.  
A sociedade precisa readquirir confiança de que as leis votadas pelo Congresso Nacional, como foi o 
caso da lei 6.435/77, que regulamenta e fiscaliza as atividades das entidades de previdência privada, 
serão respeitadas. Foi acreditando neste preceito que um milhão e oitocentos mil trabalhadores 
brasileiros apoiados por setecentas empresas que os empregam, viram concretizar-se um ideal de 
justiça, tranquilidade e paz social tão almejado e conquistado após longos anos de estudos, debates 
e negociações com os empresários e autoridades do país atingindo hoje uma população assistida de 
cerca de seis ou mais milhões de brasileiros.  
A formulação radicalizada não distingue o joio do trigo, atingindo instituições de indiscutíveis 
propósitos sociais, que integralizam benefícios securitários, contemplam grandes massas 
desprotegidas geram poupanças, abrem frentes de emprego e dinamizam o desenvolvimento 
econômico nacional.  
Parecer:   
Rejeitada. 
O Sistema de Seguridade Social, na forma proposta pelo relator, possui uma amplitude de cobertura 
e abrangência capaz de absorver o contingente de trabalhadores de renda média que atualmente 
recorrem à previdência privada por falta de alternativa. Essa é a finalidade do seguro complementar 
aprovado, na Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente e mantido no substitutivo 
submetido à apreciação do Plenário da Comissão.  
Não se trata de pretender inviabilizar a previdência privada, mas sim, de reforçar o sistema oficial, 
que realiza de maneira mais efetiva o princípio da solidariedade social.  
É evidente que os sistemas privados poderão continuar existindo, desde que se estruturem 
financeiramente em bases consentâneas com seu caráter privado, isto é, desde que não se onere a 
sociedade, via apropriação privada de recursos públicos, para a finalidade particularista de manter 
planos especiais de benefícios complementares de acesso restrito e excludente. 
   
   EMENDA:00237 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 61 
Justificativa: 
Em diversas entidades estatais, como é o caso de PETROBRÁS, existe previdência privada com 
apoio da empresa. 
Com a aprovação do texto essas entidades ficariam desprotegidas, tornando-se inviável o 
prosseguimento da assistência prestada.  
Parecer:   
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   Rejeitada.  
O Sistema de Seguridade Social, na forma proposta pelo relator, possui uma amplitude de cobertura 
e abrangência capaz de absorver o contingente de trabalhadores de renda média que atualmente 
recorrem à previdência privada por falta de alternativa. Essa é a finalidade do seguro complementar 
aprovado, na Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente e mantido no substitutivo 
submetido à apreciação do Plenário da Comissão.  
Não se trata de pretender inviabilizar a previdência privada, mas sim, de reforçar o sistema oficial, 
que realiza de maneira mais efetiva o princípio da solidariedade social.  
É evidente que os sistemas privados poderão continuar existindo, desde que se estruturem 
financeiramente em bases consentâneas com seu caráter privado, isto é, desde que não se onere a 
sociedade, via apropriação privada de recursos públicos, para a finalidade particularista de manter 
planos especiais de benefícios complementares de acesso restrito e excludente. 
   
   EMENDA:00301 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   
   Acrescenta item ao art. 56 do Substitutivo.  
Art. 1o. Acrescente-se ao art. 56 do  
substitutivo o seguinte item:  
V - cobertura dos gastos com medicamentos. 
Justificativa: 
É patente que grande parte das ações de saúde empreendidas pelo Poder Público perde sua 
eficácia, dado que muitos dos pacientes não têm possibilidade de adquirir medicamentos prescritos 
para seu tratamento.  
Hoje, no País, estima-se em 104 milhões de brasileiros ou seja 80% da população – o número de 
pessoas de reduzido poder aquisitivo, grupo com salário médio mensal familiar de até cinco salários 
mínimos.  
Grande parte desse contingente “não tem acesso aos medicamentos essenciais, necessários a 
promoção e recuperação de sua saúde que ainda se mantém em níveis absolutamente 
insatisfatórios” conforme atesta a própria CEME. 
O exercício do direito à educação, ao trabalho e à vida digna, pressupõe o exercício do direito à 
saúde, sem o qual, os primeiros se tornam ficções.  
A igualdade de acesso ao medicamento é, assim condição imperiosa para se garantir a plenitude de 
gozo dos direitos do cidadão.  
Parecer:   
   Prejudicada. O propósito da emenda é da maior relevância e está parcialmente contemplado na 
seção relativa à Saúde. O relator entende, entretanto, que o tratamento do assunto no contexto da 
previdência social, como proposto pelo autor, não é apropriado, por não se tratar de cobertura típica 
do segmento presidencial da seguridade. 
   
   EMENDA:00348 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MEIRA FILHO (PMDB/DF) 
Texto:   
   Texto  
Acrescente-se "in fine", no art. 61 do  
substitutivo da Comissão da Ordem Social, a  
expressão "DE FINS LUCRATIVOS".  
Art. 61 - É vedada a aplicação de recursos  
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públicos, inclusive as receitas de empresa  
estatais, para constituição ou manutenção de  
entidades de Previdência Privada de fins  
lucrativos. 
Justificativa: 
Indiscutíveis propósitos sociais justificam previdência privada sem fins lucrativos, de caráter 
complementar, distinta da previdência social apenas pelos aspectos formais decorrentes da posição 
de cada uma, pois o pensamento doutrinário, fundado nos ideais sociais e na preocupação de poupar 
para prover a sobrevivência, a invalidez e a velhice está igual e uniformemente sistematizado na 
unidade do direito previdenciário brasileiro.  
A sociedade precisa readquirir confiança de que as leis votadas pelo Congresso Nacional, como foi o 
caso da Lei 6.435/77, que regulamenta e fiscaliza as atividades das entidades de previdência privada, 
serão respeitadas. Foi acreditando nesse respeito que um milhão e oitocentos mil trabalhadores 
brasileiros apoiados por setecentas empresas que os empregam, viram concretizar-se um ideal de 
justiça, tranquilidade e paz social tão almejado e conquistado após longos anos de estudos, debates 
e negociações com os empresários e autoridades do país atingindo hoje uma população assistida de 
cerca de seis ou mais milhões de brasileiros. 
A formulação radicalizada não distingue o joio, atingindo instituições de indiscutíveis propósitos 
sociais, que integralizam benefícios securitários, contemplam grandes massas desprotegidas, geram 
poupanças, abrem frentes de emprego e dinamizam o desenvolvimento econômico nacional.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
O Sistema de Seguridade Social, na forma proposta pelo relator, possui uma amplitude de cobertura 
e abrangência capaz de absorver o contingente de trabalhadores de renda média que atualmente 
recorrem à previdência privada por falta de alternativa. Essa é a finalidade do seguro complementar 
aprovado, na Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente e mantido no substitutivo 
submetido à apreciação do Plenário da Comissão.  
Não se trata de pretender inviabilizar a previdência privada, mas sim, de reforçar o sistema oficial, 
que realiza de maneira mais efetiva o princípio da solidariedade social.  
É evidente que os sistemas privados poderão continuar existindo, desde que se estruturem 
financeiramente em bases consentâneas com seu caráter privado, isto é, desde que não se onere a 
sociedade, via apropriação privada de recursos públicos, para a finalidade particularista de manter 
planos especiais de benefícios complementares de acesso restrito e excludente. 
   
   EMENDA:00352 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ADROALDO STRECK (PDT/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 61 do anteprojeto a seguinte redação:  
"Art. 61 - É vedada a aplicação de recursos  
públicos, inclusive as receitas de empresas  
estatais, para constituição ou manutenção de  
entidades de Previdência Privada de fins lucrativos." 
Justificativa: 
Indiscutíveis propósitos sociais justificam previdência privada sem fins lucrativos, de caráter 
complementar, distinta da previdência social apenas pelos aspectos formais decorrentes da posição 
de cada uma, pois o pensamento doutrinário, fundado nos ideais sociais e na preocupação de poupar 
para prover a sobrevivência, a invalidez e a velhice está igual e uniformemente sistematizado na 
unidade do direito previdenciário brasileiro.  
A sociedade precisa readquirir confiança de que as leis votadas pelo Congresso Nacional, como foi o 
caso da Lei 6.435/77, que regulamenta e fiscaliza as atividades das entidades de previdência privada, 
serão respeitadas. Foi acreditando nesse respeito que um milhão e oitocentos mil trabalhadores 
brasileiros apoiados por setecentas empresas que os empregam, viram concretizar-se um ideal de 
justiça, tranquilidade e paz social tão almejado e conquistado após longos anos de estudos, debates 
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e negociações com os empresários e autoridades do país atingindo hoje uma população assistida de 
cerca de seis ou mais milhões de brasileiros. 
A formulação radicalizada não distingue o joio, atingindo instituições de indiscutíveis propósitos 
sociais, que integralizam benefícios securitários, contemplam grandes massas desprotegidas, geram 
poupanças, abrem frentes de emprego e dinamizam o desenvolvimento econômico nacional.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
O Sistema de Seguridade Social, na forma proposta pelo relator, possui uma amplitude de cobertura 
e abrangência capaz de absorver o contingente de trabalhadores de renda média que atualmente 
recorrem à previdência privada por falta de alternativa. Essa é a finalidade do seguro complementar 
aprovado, na Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente e mantido no substitutivo 
submetido à apreciação do Plenário da Comissão.  
Não se trata de pretender inviabilizar a previdência privada, mas sim, de reforçar o sistema oficial, 
que realiza de maneira mais efetiva o princípio da solidariedade social.  
É evidente que os sistemas privados poderão continuar existindo, desde que se estruturem 
financeiramente em bases consentâneas com seu caráter privado, isto é, desde que não se onere a 
sociedade, via apropriação privada de recursos públicos, para a finalidade particularista de manter 
planos especiais de benefícios complementares de acesso restrito e excludente. 
   
   EMENDA:00383 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OSMIR LIMA (PMDB/AC) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 61. Renumerem-se os demais artigos subsequentemente após a alteração. 
Justificativa: 
É matéria bastante polêmica que em nossa opinião deve ser disciplinada em lei complementar. Há 
exemplo de boa aplicação desses recursos como por exemplo caixas de previdência do Banco do 
Brasil, entre outras, que funcionam como estímulo adicional aos funcionários que em última análise 
são a razão da organização.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
O Sistema de Seguridade Social, na forma proposta pelo relator, possui uma amplitude de cobertura 
e abrangência capaz de absorver o contingente de trabalhadores de renda média que atualmente 
recorrem à previdência privada por falta de alternativa. Essa é a finalidade do seguro complementar 
aprovado, na Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente e mantido no substitutivo 
submetido à apreciação do Plenário da Comissão.  
Não se trata de pretender inviabilizar a previdência privada, mas sim, de reforçar o sistema oficial, 
que realiza de maneira mais efetiva o princípio da solidariedade social.  
É evidente que os sistemas privados poderão continuar existindo, desde que se estruturem 
financeiramente em bases consentâneas com seu caráter privado, isto é, desde que não se onere a 
sociedade, via apropriação privada de recursos públicos, para a finalidade particularista de manter 
planos especiais de benefícios complementares de acesso restrito e excludente. 
   
   EMENDA:00395 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MANSUETO DE LAVOR (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescente-se, "in fine", no art. 61 do  
substitutivo da Comissão da Ordem Social, a  
expressão "de fins lucrativos".  
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A redação final seria então:  
Art. 61 - É vedada a aplicação de recursos  
públicos, inclusive as receitas de empresas  
estatais, para constituição ou manutenção de  
entidades de Previdência Privada de fins  
lucrativos. 
Justificativa: 
Indiscutíveis propósitos sociais justificam previdência privada sem fins lucrativos, de caráter 
complementar, distinta da previdência social apenas pelos aspectos formais decorrentes da posição 
de cada uma, pois o pensamento doutrinário, fundado nos ideais sociais e na preocupação de poupar 
para prover a sobrevivência, a invalidez e a velhice está igual e uniformemente sistematizado na 
unidade do direito previdenciário brasileiro.  
A sociedade precisa readquirir confiança de que as leis votadas pelo Congresso Nacional, como foi o 
caso da Lei 6.435/77, que regulamenta e fiscaliza as atividades das entidades de previdência privada, 
serão respeitadas. Foi acreditando nesse respeito que um milhão e oitocentos mil trabalhadores 
brasileiros apoiados por setecentas empresas que os empregam, viram concretizar-se um ideal de 
justiça, tranquilidade e paz social tão almejado e conquistado após longos anos de estudos, debates 
e negociações com os empresários e autoridades do país atingindo hoje uma população assistida de 
cerca de seis ou mais milhões de brasileiros. 
A formulação radicalizada não distingue o joio, atingindo instituições de indiscutíveis propósitos 
sociais, que integralizam benefícios securitários, contemplam grandes massas desprotegidas, geram 
poupanças, abrem frentes de emprego e dinamizam o desenvolvimento econômico nacional.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
O Sistema de Seguridade Social, na forma proposta pelo relator, possui uma amplitude de cobertura 
e abrangência capaz de absorver o contingente de trabalhadores de renda média que atualmente 
recorrem à previdência privada por falta de alternativa. Essa é a finalidade do seguro complementar 
aprovado, na Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente e mantido no substitutivo 
submetido à apreciação do Plenário da Comissão.  
Não se trata de pretender inviabilizar a previdência privada, mas sim, de reforçar o sistema oficial, 
que realiza de maneira mais efetiva o princípio da solidariedade social.  
É evidente que os sistemas privados poderão continuar existindo, desde que se estruturem 
financeiramente em bases consentâneas com seu caráter privado, isto é, desde que não se onere a 
sociedade, via apropriação privada de recursos públicos, para a finalidade particularista de manter 
planos especiais de benefícios complementares de acesso restrito e excludente. 
   
   EMENDA:00397 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 58, do substitutivo do relator,  
a seguinte redação, suprimido o parágrafo único:  
Art. 58. A Previdência social manterá seguro  
coletivo facultativo, de caráter suplementar,  
custeado, proporcionalmente, na forma da lei, por  
empregadores e empregados. 
Justificativa: 
A ordem constitucional libertária e democrática não deve inibir a capacidade de progressão e 
contribuição social que tenha cada indivíduo. Assim, o texto proposto enseja à inciativa privada e ao 
Estado a possibilidade de combinarem esforços para a melhoria coletiva.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
A nova redação dada ao dispositivo atende, em parte, ao propósito do autor da emenda. Cabe 
registrar que o Seguro Coletivo Complementar integrará o Sistema Oficial de Seguridade, como 
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alternativa aos trabalhadores de renda mais elevada que atualmente são compelidos a recorrer à 
previdência privada. 
   
   EMENDA:00401 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   AROLDE DE OLIVEIRA (PFL/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se, "in fine", no art. 61 do Substitutivo da Comissão da Ordem Social, a  
expressão "de fins lucrativos".  
A redação final seria então:  
"Art. 61. É vedada a aplicação de recursos  
públicos, inclusive as receitas de empresas  
estatais, para constituição ou manutenção de  
entidades de previdência privada de fins  
lucrativos." 
Justificativa: 
Indiscutíveis propósitos sociais justificam previdência privada sem fins lucrativos, de caráter 
complementar, distinta da previdência social apenas pelos aspectos formais decorrentes da posição 
de cada uma, pois o pensamento doutrinário, fundado nos ideais sociais e na preocupação de poupar 
para prover a sobrevivência, a invalidez e a velhice está igual e uniformemente sistematizado na 
unidade do direito previdenciário brasileiro.  
A sociedade precisa readquirir confiança de que as leis votadas pelo Congresso Nacional, como foi o 
caso da Lei 6.435/77, que regulamenta e fiscaliza as atividades das entidades de previdência privada, 
serão respeitadas. Foi acreditando nesse respeito que um milhão e oitocentos mil trabalhadores 
brasileiros apoiados por setecentas empresas que os empregam, viram concretizar-se um ideal de 
justiça, tranquilidade e paz social tão almejado e conquistado após longos anos de estudos, debates 
e negociações com os empresários e autoridades do país atingindo hoje uma população assistida de 
cerca de seis ou mais milhões de brasileiros. 
A formulação radicalizada não distingue o joio, atingindo instituições de indiscutíveis propósitos 
sociais, que integralizam benefícios securitários, contemplam grandes massas desprotegidas, geram 
poupanças, abrem frentes de emprego e dinamizam o desenvolvimento econômico nacional.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
O Sistema de Seguridade Social, na forma proposta pelo relator, possui uma amplitude de cobertura 
e abrangência capaz de absorver o contingente de trabalhadores de renda média que atualmente 
recorrem à previdência privada por falta de alternativa. Essa é a finalidade do seguro complementar 
aprovado, na Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente e mantido no substitutivo 
submetido à apreciação do Plenário da Comissão.  
Não se trata de pretender inviabilizar a previdência privada, mas sim, de reforçar o sistema oficial, 
que realiza de maneira mais efetiva o princípio da solidariedade social.  
É evidente que os sistemas privados poderão continuar existindo, desde que se estruturem 
financeiramente em bases consentâneas com seu caráter privado, isto é, desde que não se onere a 
sociedade, via apropriação privada de recursos públicos, para a finalidade particularista de manter 
planos especiais de benefícios complementares de acesso restrito e excludente. 
   
   EMENDA:00408 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 31 da Comissão da Ordem Social o seguinte parágrafo único:  
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"Parágrafo único. Nenhum benefício da  
seguridade social poderá ter valor inferior a um  
salário mínimo." 
Justificativa: 
A história da previdência social no Brasil revela a tendência à equalização progressiva do conjunto 
dos segurados, tanto no que toca ao rol de benefícios, quanto aos valores percebidos. Persistem, 
todavia, diferenças significativas, entre as quais talvez a mais gritante seja a disparidade existente 
entre valores de benefícios da previdência urbana e rural. 
É evidente que nada justifica a percepção, por parte do trabalhador rural, de aposentadoria inferior à 
de seu companheiro urbano. O trabalho no campo é certamente mais desgastante, as condições de 
vida mais duras e a inserção no processo produtivo mais precoce do que na cidade. 
Contudo, a aposentadoria do trabalhador rural, ou a pensão devida a sua viúva, não é inferior apenas 
à do homem urbano, é inferior também ao próprio salário mínimo, mais exatamente, encontra-se 
fixada em meio salário-mínimo. 
Nesse aspecto, há incoerência absoluta na legislação. Se a lei define o salário mínimo como o 
montante capaz de atender à manutenção, em condições mínimas, da vida do trabalhador e seus 
familiares, não é cabível que a mesma lei espere do trabalhador a sobrevivência com a metade do 
que seria esse mínimo. 
Daí a necessidade da fixação de um piso para os valores dos benefícios da previdência, piso que, por 
toda lógica, deve corresponder ao valor do salário mínimo. 
Parecer:   
   Aprovada.  
O art. 59 do Substitutivo contempla o sugerido nesta emenda. 
   
   EMENDA:00456 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MAURO SAMPAIO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 61 da Seção II do Capítulo  
II do substitutivo da Comissão de Ordem Social. 
Justificativa: 
A inclusão do presente artigo vem de encontro a toda uma tradição previdenciária brasileira, 
contraminando os interesses das classes trabalhadoras.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
O Sistema de Seguridade Social, na forma proposta pelo relator, possui uma amplitude de cobertura 
e abrangência capaz de absorver o contingente de trabalhadores de renda média que atualmente 
recorrem à previdência privada por falta de alternativa. Essa é a finalidade do seguro complementar 
aprovado, na Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente e mantido no substitutivo 
submetido à apreciação do Plenário da Comissão.  
Não se trata de pretender inviabilizar a previdência privada, mas sim, de reforçar o sistema oficial, 
que realiza de maneira mais efetiva o princípio da solidariedade social.  
É evidente que os sistemas privados poderão continuar existindo, desde que se estruturem 
financeiramente em bases consentâneas com seu caráter privado, isto é, desde que não se onere a 
sociedade, via apropriação privada de recursos públicos, para a finalidade particularista de manter 
planos especiais de benefícios complementares de acesso restrito e excludente. 
   
   EMENDA:00493 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOSÉ FERNANDES (PDT/AM) 
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Texto:   
   Acrescenta-se, "in fine", no artigo 61 do  
substitutivo da Comissão da Ordem Social, a  
expressão "de fins lucrativos", ficando o  
dispositivo com a seguinte redação:  
Art. 61. É vedada a aplicação de recursos  
públicos, inclusive as receitas de empresas  
estatais, para constituição ou manutenção de  
entidades de Previdência Privada de fins  
lucrativos. 
Justificativa: 
Indiscutíveis propósitos sociais justificam previdência privada sem fins lucrativos, de caráter 
complementar, distinta da previdência social apenas pelos aspectos formais decorrentes da posição 
de cada uma, pois o pensamento doutrinário, fundado nos ideais sociais e na preocupação de poupar 
para prover a sobrevivência, a invalidez e a velhice está igual e uniformemente sistematizado na 
unidade do direito previdenciário brasileiro.  
A sociedade precisa readquirir confiança de que as leis votadas pelo Congresso Nacional, como foi o 
caso da Lei 6.435/77, que regulamenta e fiscaliza as atividades das entidades de previdência privada, 
serão respeitadas. Foi acreditando nesse respeito que um milhão e oitocentos mil trabalhadores 
brasileiros apoiados por setecentas empresas que os empregam, viram concretizar-se um ideal de 
justiça, tranquilidade e paz social tão almejado e conquistado após longos anos de estudos, debates 
e negociações com os empresários e autoridades do país atingindo hoje uma população assistida de 
cerca de seis ou mais milhões de brasileiros. 
A formulação radicalizada não distingue o joio, atingindo instituições de indiscutíveis propósitos 
sociais, que integralizam benefícios securitários, contemplam grandes massas desprotegidas, geram 
poupanças, abrem frentes de emprego e dinamizam o desenvolvimento econômico nacional.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
O Sistema de Seguridade Social, na forma proposta pelo relator, possui uma amplitude de cobertura 
e abrangência capaz de absorver o contingente de trabalhadores de renda média que atualmente 
recorrem à previdência privada por falta de alternativa. Essa é a finalidade do seguro complementar 
aprovado, na Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente e mantido no substitutivo 
submetido à apreciação do Plenário da Comissão.  
Não se trata de pretender inviabilizar a previdência privada, mas sim, de reforçar o sistema oficial, 
que realiza de maneira mais efetiva o princípio da solidariedade social.  
É evidente que os sistemas privados poderão continuar existindo, desde que se estruturem 
financeiramente em bases consentâneas com seu caráter privado, isto é, desde que não se onere a 
sociedade, via apropriação privada de recursos públicos, para a finalidade particularista de manter 
planos especiais de benefícios complementares de acesso restrito e excludente. 
   
   EMENDA:00504 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FERNANDO VELASCO (PMDB/PA) 
Texto:   
   Acrescente-se, "in fine", no art. 61 do  
substitutivo da Comissão da Ordem Social, a  
expressão "De fins lucrativos".  
A redação final seria então:  
Art. 61 - É vedada a aplicação de recursos  
públicos, inclusive as receitas de empresas  
estatais, para constituição ou manutenção de  
entidades de Previdência Privada de fins  
lucrativos. 
Justificativa: 
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Indiscutíveis propósitos sociais justificam previdência privada sem fins lucrativos, de caráter 
complementar, distinta da previdência social apenas pelos aspectos formais decorrentes da posição 
de cada uma, pois o pensamento doutrinário, fundado nos ideais sociais e na preocupação de poupar 
para prover a sobrevivência, a invalidez e a velhice está igual e uniformemente sistematizado na 
unidade do direito previdenciário brasileiro.  
A sociedade precisa readquirir confiança de que as leis votadas pelo Congresso Nacional, como foi o 
caso da Lei 6.435/77, que regulamenta e fiscaliza as atividades das entidades de previdência privada, 
serão respeitadas. Foi acreditando nesse respeito que um milhão e oitocentos mil trabalhadores 
brasileiros apoiados por setecentas empresas que os empregam, viram concretizar-se um ideal de 
justiça, tranquilidade e paz social tão almejado e conquistado após longos anos de estudos, debates 
e negociações com os empresários e autoridades do país atingindo hoje uma população assistida de 
cerca de seis ou mais milhões de brasileiros. 
A formulação radicalizada não distingue o joio, atingindo instituições de indiscutíveis propósitos 
sociais, que integralizam benefícios securitários, contemplam grandes massas desprotegidas, geram 
poupanças, abrem frentes de emprego e dinamizam o desenvolvimento econômico nacional.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
O Sistema de Seguridade Social, na forma proposta pelo relator, possui uma amplitude de cobertura 
e abrangência capaz de absorver o contingente de trabalhadores de renda média que atualmente 
recorrem à previdência privada por falta de alternativa. Essa é a finalidade do seguro complementar 
aprovado, na Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente e mantido no substitutivo 
submetido à apreciação do Plenário da Comissão.  
Não se trata de pretender inviabilizar a previdência privada, mas sim, de reforçar o sistema oficial, 
que realiza de maneira mais efetiva o princípio da solidariedade social.  
É evidente que os sistemas privados poderão continuar existindo, desde que se estruturem 
financeiramente em bases consentâneas com seu caráter privado, isto é, desde que não se onere a 
sociedade, via apropriação privada de recursos públicos, para a finalidade particularista de manter 
planos especiais de benefícios complementares de acesso restrito e excludente. 
 
   
   EMENDA:00543 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   WILMA MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
   Acrescente-se, "in fine", no art. 61 do  
substitutivo da Comissão da Ordem Social, a  
expressão "De fins lucrativos".  
Art. 61 É vedada a aplicação de recursos  
públicos, inclusive as receitas de empresas  
estatais, para constituição ou manutenção de  
entidades de Previdência Privada de fins lucrativos. 
Justificativa: 
Indiscutíveis propósitos sociais justificam previdência privada sem fins lucrativos, de caráter 
complementar, distinta da previdência social apenas pelos aspectos formais decorrentes da posição 
de cada uma, pois o pensamento doutrinário, fundado nos ideais sociais e na preocupação de poupar 
para prover a sobrevivência, a invalidez e a velhice está igual e uniformemente sistematizado na 
unidade do direito previdenciário brasileiro.  
A sociedade precisa readquirir confiança de que as leis votadas pelo Congresso Nacional, como foi o 
caso da Lei 6.435/77, que regulamenta e fiscaliza as atividades das entidades de previdência privada, 
serão respeitadas. Foi acreditando nesse respeito que um milhão e oitocentos mil trabalhadores 
brasileiros apoiados por setecentas empresas que os empregam, viram concretizar-se um ideal de 
justiça, tranquilidade e paz social tão almejado e conquistado após longos anos de estudos, debates 
e negociações com os empresários e autoridades do país atingindo hoje uma população assistida de 
cerca de seis ou mais milhões de brasileiros. 
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A formulação radicalizada não distingue o joio, atingindo instituições de indiscutíveis propósitos 
sociais, que integralizam benefícios securitários, contemplam grandes massas desprotegidas, geram 
poupanças, abrem frentes de emprego e dinamizam o desenvolvimento econômico nacional.  
Por fim, a presente emenda, numa linha de coerência, compatibiliza-se com a previsão do Art. 49, § 
2° do substitutivo desta Comissão.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
O Sistema de Seguridade Social, na forma proposta pelo relator, possui uma amplitude de cobertura 
e abrangência capaz de absorver o contingente de trabalhadores de renda média que atualmente 
recorrem à previdência privada por falta de alternativa. Essa é a finalidade do seguro complementar 
aprovado, na Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente e mantido no substitutivo 
submetido à apreciação do Plenário da Comissão.  
Não se trata de pretender inviabilizar a previdência privada, mas sim, de reforçar o sistema oficial, 
que realiza de maneira mais efetiva o princípio da solidariedade social.  
É evidente que os sistemas privados poderão continuar existindo, desde que se estruturem 
financeiramente em bases consentâneas com seu caráter privado, isto é, desde que não se onere a 
sociedade, via apropriação privada de recursos públicos, para a finalidade particularista de manter 
planos especiais de benefícios complementares de acesso restrito e excludente. 
   
   EMENDA:00555 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
   Estabelece salvaguarda constitucional para a  
manutenção do poder aquisitivo dos benefícios  
previdenciários.  
Inclua-se no anteprojeto do texto  
constitucional, na parte relativa à Ordem Social,  
os seguintes dispositivos:  
"Da Ordem Social"  
Art. Os benefícios de prestação continuada  
pagos pela previdência social serão reajustados  
sempre que ocorrer a depreciação da moeda, a fim  
de que seus valores mantenham, permanentemente a  
expressão monetária da data de concessão.  
............................................  
Art. O valor dos benefícios de prestação  
continuada pagos pela previdência social não  
poderá ser, em hipótese alguma, inferior ao  
salário mínimo. 
Justificativa: 
A partir do momento em que, no início deste Século, a filosofia do Estado Providência passou a 
inspirar, de forma dominante, os sistemas de governo das principais nações civilizadas do Globo, a 
previdência social foi erigida à condição de instituição fundamental. 
E, de acordo com as pregações de Maurice Diverger, Georges Burdeau e Leon Duguit, bem como de 
conformidade com a concepção hoje predominante na consciência coletiva de todos os povos, 
previdência social é, acima de tudo, seguridade, pessoal e familiar, identificada com a possibilidade 
de qualquer um, ante qualquer evento adverso, poder recorrer a um socorro que, na forma de 
contraprestação ou de dever do Estado, lhe garanta uma sobrevivência condigna. 
No Brasil, a previdência social não ostenta essa característica, porque é defasagem existente entre o 
valor de seus benefícios e o do salário de contribuição do segurado não propicia a este ou à sua 
família, nos casos de velhice, invalidez ou morte, a possibilidade de proverem à sua subsistência, nas 
condições que lhes eram habituais à época em que o trabalhador mantinha-se na atividade. 
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Várias são as causas dessa distorção. O sistema incorreto e, por que não dizer, capcioso de 
reajustamento dos valores dos benefícios, no entanto, é, ao nosso ver, o principal fator desses 
problemas. Por isso, assumimos a presente iniciativa, objetivando inserir no texto da futura 
constituição salvaguarda que impeça o legislador ordinário ou o Poder Executivo, através de meros 
atos administrativos, de proporem reajustamentos de benefícios mediante a utilização de índices 
inferiores aos da inflação real verificada em determinado período. 
Parecer:   
   Prejudicada.  
Em seu art. 32, item VI, o Substitutivo mantém o princípio da preservação do valor real dos 
benefícios. 
   
   EMENDA:00617 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   No artigo 56 inciso I acrescentar:  
Art. 56 ....................................  
..................................................  
I - ... e velhice aos sessenta anos. 
Justificativa: 
A emenda visa incorporar reivindicação das entidades dos trabalhadores.  
No seu conteúdo já foi aprovada na subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores 
Públicos, porém, julgo que é neste Capítulo da Seguridade que deve estar previsto. Desta forma sua 
aplicação fica universalizada.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
A idade ideal para aposentadoria varia de conformidade com a perspectiva média de vida da 
população em cada período específico. Assim, dependendo das condições de cada época, 
essa idade pode ser aumentada ou diminuída. Portando, trata-se de matéria típica de lei ordinária. 
   
   EMENDA:00621 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   - Emenda à seção da Previdência Social do Substitutivo -  
 - Substituir a expressão "menor salário  
legal de adulto" no art. 59, por: "a um salário  
mínimo", que passaria a ter seguinte redação final:  
Art. 59 - Nenhum benefício de prestação  
continuada terá valor mensal inferior a um salário mínimo. 
Justificativa: 
Não vemos qualquer vantagem em trocar a expressão salário mínimo, como estava no anteprojeto da 
Subcomissão de Saúde, Seguridade e do Meio Ambientem por esta formulação “menor salário legal 
de adulto”. 
Parecer:   
   Aprovada.  
Entendemos que a expressão "salário mínimo" é, realmente, mais adequada. 
   
   EMENDA:00629 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   LOURIVAL BAPTISTA (PFL/SE) 
Texto:   
   Emenda No.  
Dê-se ao art. 61 do Substitutivo a seguinte redação:  
Art. 61 - É vedada a aplicação de recursos  
públicos, inclusive as receitas de empresas  
estatais, para constituição ou manutenção de  
entidades de Previdência Privada de fins lucrativos." 
Justificativa: 
Indiscutíveis propósitos sociais justificam previdência privada sem fins lucrativos, de caráter 
complementar, distinta da previdência social apenas pelos aspectos formais decorrentes da posição 
de cada uma, pois o pensamento doutrinário, fundado nos ideais sociais e na preocupação de poupar 
para prover a sobrevivência, a invalidez e a velhice está igual e uniformemente sistematizado na 
unidade do direito previdenciário brasileiro.  
A sociedade precisa readquirir confiança de que as leis votadas pelo Congresso Nacional, como foi o 
caso da Lei 6.435/77, que regulamenta e fiscaliza as atividades das entidades de previdência privada, 
serão respeitadas. Foi acreditando nesse respeito que um milhão e oitocentos mil trabalhadores 
brasileiros apoiados por setecentas empresas que os empregam, viram concretizar-se um ideal de 
justiça, tranquilidade e paz social tão almejado e conquistado após longos anos de estudos, debates 
e negociações com os empresários e autoridades do país atingindo hoje uma população assistida de 
cerca de seis ou mais milhões de brasileiros. 
A formulação radicalizada não distingue o joio, atingindo instituições de indiscutíveis propósitos 
sociais, que integralizam benefícios securitários, contemplam grandes massas desprotegidas, geram 
poupanças, abrem frentes de emprego e dinamizam o desenvolvimento econômico nacional.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
O Sistema de Seguridade Social, na forma proposta pelo relator, possui uma amplitude de cobertura 
e abrangência capaz de absorver o contingente de trabalhadores de renda média que atualmente 
recorrem à previdência privada por falta de alternativa. Essa é a finalidade do seguro complementar 
aprovado, na Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente e mantido no substitutivo 
submetido à apreciação do Plenário da Comissão.  
Não se trata de pretender inviabilizar a previdência privada, mas sim, de reforçar o sistema oficial, 
que realiza de maneira mais efetiva o princípio da solidariedade social.  
É evidente que os sistemas privados poderão continuar existindo, desde que se estruturem 
financeiramente em bases consentâneas com seu caráter privado, isto é, desde que não se onere a 
sociedade, via apropriação privada de recursos públicos, para a finalidade particularista de manter 
planos especiais de benefícios complementares de acesso restrito e excludente. 
   
   EMENDA:00705 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Acrescente-se, "in fine", no art. 61 do Substitutivo da Comissão da Ordem Social, a  
expressão "de fins lucrativos".  
A redação final seria então:  
Art. 61 - É vedada a aplicação de recursos  
públicos, inclusive as receitas de empresas  
estatais, para constituição ou manutenção de  
entidades de Previdência Privada de fins lucrativos. 
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Justificativa: 
Indiscutíveis propósitos sociais justificam previdência privada sem fins lucrativos, de caráter 
complementar, distinta da previdência social apenas pelos aspectos formais decorrentes da posição 
de cada uma, pois o pensamento doutrinário, fundado nos ideais sociais e na preocupação de poupar 
para prover a sobrevivência, a invalidez e a velhice está igual e uniformemente sistematizado na 
unidade do direito previdenciário brasileiro.  
A sociedade precisa readquirir confiança de que as leis votadas pelo Congresso Nacional, como foi o 
caso da Lei 6.435/77, que regulamenta e fiscaliza as atividades das entidades de previdência privada, 
serão respeitadas. Foi acreditando nesse respeito que um milhão e oitocentos mil trabalhadores 
brasileiros apoiados por setecentas empresas que os empregam, viram concretizar-se um ideal de 
justiça, tranquilidade e paz social tão almejado e conquistado após longos anos de estudos, debates 
e negociações com os empresários e autoridades do país atingindo hoje uma população assistida de 
cerca de seis ou mais milhões de brasileiros. 
A formulação radicalizada não distingue o joio, atingindo instituições de indiscutíveis propósitos 
sociais, que integralizam benefícios securitários, contemplam grandes massas desprotegidas, geram 
poupanças, abrem frentes de emprego e dinamizam o desenvolvimento econômico nacional.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
O Sistema de Seguridade Social, na forma proposta pelo relator, possui uma amplitude de cobertura 
e abrangência capaz de absorver o contingente de trabalhadores de renda média que atualmente 
recorrem à previdência privada por falta de alternativa. Essa é a finalidade do seguro complementar 
aprovado, na Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente e mantido no substitutivo 
submetido à apreciação do Plenário da Comissão.  
Não se trata de pretender inviabilizar a previdência privada, mas sim, de reforçar o sistema oficial, 
que realiza de maneira mais efetiva o princípio da solidariedade social.  
É evidente que os sistemas privados poderão continuar existindo, desde que se estruturem 
financeiramente em bases consentâneas com seu caráter privado, isto é, desde que não se onere a 
sociedade, via apropriação privada de recursos públicos, para a finalidade particularista de manter 
planos especiais de benefícios complementares de acesso restrito e excludente. 
   
   EMENDA:00711 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   WALMOR DE LUCA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva ao Artigo 61 da Comissão da  
Ordem Social  
Art. 61. ....................................  
Parágrafo Único. A união na forma como a Lei  
dispuser poderá autorizar sistema complementar da  
Previdência Privada Fechada, somente quando  
reunidos em grupos, empregados ou funcionários de  
órgão ou empresas da mesma natureza. 
Justificativa: 
A Previdência Social Privada tem demonstrado no País sua ineficiência e irresponsabilidade, 
contribuindo para grandes escândalos financeiros, tendo inclusive, favorecendo a formação de 
verdadeiras quadrilhas que tomaram, durante anos, dinheiro de cidadãos que, de boa-fé, aplicaram 
suas economias e posteriormente não receberam os benefícios a que fariam jus pela contribuição 
efetuada.  
A CAPEMI, o GEBOEX, e o Montepio da Família Militar são exemplos flagrantes destes esbulhos, da 
fraude e do engodo. 
Daí porque, para impedir a repetição destes verdadeiros crimes contra a economia popular, reservar 
ao Estado o exercício e a responsabilidade da Previdência Social.  
Parecer:   
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   Rejeitada.  
O Sistema de Seguridade Social, na forma proposta pelo relator, possui uma amplitude de cobertura 
e abrangência capaz de absorver o contingente de trabalhadores de renda média que atualmente 
recorrem à previdência privada por falta de alternativa. Essa é a finalidade do seguro complementar 
aprovado, na Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente e mantido no substitutivo 
submetido à apreciação do Plenário da Comissão.  
Não se trata de pretender inviabilizar a previdência privada, mas sim, de reforçar o sistema oficial, 
que realiza de maneira mais efetiva o princípio da solidariedade social.  
É evidente que os sistemas privados poderão continuar existindo, desde que se estruturem 
financeiramente em bases consentâneas com seu caráter privado, isto é, desde que não se onere a 
sociedade, via apropriação privada de recursos públicos, para a finalidade particularista de manter 
planos especiais de benefícios complementares de acesso restrito e excludente. 
   
   EMENDA:00749 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   DIONÍSIO DAL-PRÁ (PFL/PR) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 61 do substitutivo do Relator da Comissão da Ordem Social. 
Justificativa: 
A instituição das Previdências Privadas Fechadas surgiu como alternativa complementar a 
Previdência Social Oficial, por quanto esta, historicamente não atende os requisitos/mínimos e 
necessários para a aposentadoria e pensão digna do trabalhador e sua família.  
A exemplo da Previdência Social Oficial, o sistema de Previdência Privada Fechada, tem os mesmos 
critérios de formação do custeio, ou seja, contribuição de empregadores e empregados.  
As Previdências Privadas de Estaduais ou de empresas privadas, como exemplo a Cia Souza Cruz, 
Phillips, e outras também, obedecem este critério, ou seja, participam do custeio empregadores e 
empregados. 
Assim, o art. 61 do substitutivo da Comissão da Ordem Social, não se justifica, pois dá um tratamento 
discriminatório entre as Previdências Privadas Fechadas ligadas as Empresas Estaduais, 
proporcionando a sua inviabilização e prejudicando milhões de trabalhadores e suas famílias, que há 
anos veem contribuindo com uma parcela de seus salários para a sua manutenção.  
Face ao exposto, solicitamos o seu apoio na supressão do artigo 61 do substitutivo da Comissão da 
Ordem Social.  
Parecer:  
   Rejeitada.  
O Sistema de Seguridade Social, na forma proposta pelo relator, possui uma amplitude de cobertura 
e abrangência capaz de absorver o contingente de trabalhadores de renda média que atualmente 
recorrem à previdência privada por falta de alternativa. Essa é a finalidade do seguro complementar 
aprovado, na Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente e mantido no substitutivo 
submetido à apreciação do Plenário da Comissão.  
Não se trata de pretender inviabilizar a previdência privada, mas sim, de reforçar o sistema oficial, 
que realiza de maneira mais efetiva o princípio da solidariedade social.  
É evidente que os sistemas privados poderão continuar existindo, desde que se estruturem 
financeiramente em bases consentâneas com seu caráter privado, isto é, desde que não se onere a 
sociedade, via apropriação privada de recursos públicos, para a finalidade particularista de manter 
planos especiais de benefícios complementares de acesso restrito e excludente. 
  
      
   EMENDA:00781 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
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Autor:   
   EDUARDO MOREIRA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se, no art. 61 do substitutivo da  
Comissão da Ordem Social, a expressão "de fins lucrativos".  
A redação final seria então:  
Art. 61 - É vedada a aplicação de recursos  
públicos, inclusive as receitas de empresas  
estatais, para constituição ou manutenção de  
entidades de Previdência Privada de fins lucrativos. 
Justificativa: 
Indiscutíveis propósitos sociais justificam previdência privada sem fins lucrativos, de caráter 
complementar, distinta da previdência social apenas pelos aspectos formais decorrentes da posição 
de cada uma, pois o pensamento doutrinário, fundado nos ideais sociais e na preocupação de poupar 
para prover a sobrevivência, a invalidez e a velhice está igual e uniformemente sistematizado na 
unidade do direito previdenciário brasileiro.  
A sociedade precisa readquirir confiança de que as leis votadas pelo Congresso Nacional, como foi o 
caso da Lei 6.435/77, que regulamenta e fiscaliza as atividades das entidades de previdência privada, 
serão respeitadas. Foi acreditando nesse respeito que um milhão e oitocentos mil trabalhadores 
brasileiros apoiados por setecentas empresas que os empregam, viram concretizar-se um ideal de 
justiça, tranquilidade e paz social tão almejado e conquistado após longos anos de estudos, debates 
e negociações com os empresários e autoridades do país atingindo hoje uma população assistida de 
cerca de seis ou mais milhões de brasileiros. 
A formulação radicaliza não distingue o joio do trigo, atingindo instituições de indiscutíveis propósitos 
sociais, que integralizam benefícios securitários, contemplam grandes massas desprotegidas, geram 
poupanças, abrem frentes de emprego e dinamizam o desenvolvimento econômico social.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
O Sistema de Seguridade Social, na forma proposta pelo relator, possui uma amplitude de cobertura 
e abrangência capaz de absorver o contingente de trabalhadores de renda média que atualmente 
recorrem à previdência privada por falta de alternativa. Essa é a finalidade do seguro complementar 
aprovado, na Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente e mantido no substitutivo 
submetido à apreciação do Plenário da Comissão.  
Não se trata de pretender inviabilizar a previdência privada, mas sim, de reforçar o sistema oficial, 
que realiza de maneira mais efetiva o princípio da solidariedade social.  
É evidente que os sistemas privados poderão continuar existindo, desde que se estruturem 
financeiramente em bases consentâneas com seu caráter privado, isto é, desde que não se onere a 
sociedade, via apropriação privada de recursos públicos, para a finalidade particularista de manter 
planos especiais de benefícios complementares de acesso restrito e excludente. 
   
   EMENDA:00812 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   LUÍS EDUARDO (PFL/BA) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao artigo 61:  
"Art. 61 - é vedada a aplicação de recursos  
públicos, inclusive as receitas de empresas  
estatais, para constituição ou manutenção de  
entidades de Previdência privada de fins lucrativos". 
Justificativa: 
Principalmente nas regiões mais carentes, a burle no pagamento dos salários devidos é uma 
realidade incontestável. Mais grave, ainda, é o Poder Público, tanto na previdência social, como nos 
órgãos que encapam os servidores públicos, principalmente dos Estados e Municípios, pagar aos 
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seus beneficiários importâncias que não chegam ao salário mínimo, comprometendo, assim, a 
sobrevivência de muitos milhares de famílias. 
A Nova Constituinte precisa assegurar aos aposentados e aos pensionistas, a tranquilidade de ter 
como mínimo um salário equivalente ao Piso Nacional de Salário, e não, ter como base o salário 
Mínimo de Referência. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
O Sistema de Seguridade Social, na forma proposta pelo relator, possui uma amplitude de cobertura 
e abrangência capaz de absorver o contingente de trabalhadores de renda média que atualmente 
recorrem à previdência privada por falta de alternativa. Essa é a finalidade do seguro complementar 
aprovado, na Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente e mantido no substitutivo 
submetido à apreciação do Plenário da Comissão.  
Não se trata de pretender inviabilizar a previdência privada, mas sim, de reforçar o sistema oficial, 
que realiza de maneira mais efetiva o princípio da solidariedade social.  
É evidente que os sistemas privados poderão continuar existindo, desde que se estruturem 
financeiramente em bases consentâneas com seu caráter privado, isto é, desde que não se onere a 
sociedade, via apropriação privada de recursos públicos, para a finalidade particularista de manter 
planos especiais de benefícios complementares de acesso restrito e excludente. 
 
      
   EMENDA:00815 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   SADIE HAUACHE (PFL/AM) 
Texto:   
   Acrescente-se "in fine", ao art. 61 do  
substitutivo da Ordem Social, a expressão "DE FINS  
LUCRATIVOS", adotando-se a seguinte redação.  
Art. 61 - É vedada a aplicação de recursos  
públicos, inclusive as receitas de empresas  
estatais, para constituição ou manutenção de  
entidades de Previdência Privada de fins lucrativos. 
Justificativa: 
Indiscutíveis propósitos sociais justificam previdência privada sem fins lucrativos, de caráter 
complementar, distinta da previdência social apenas pelos aspectos formais decorrentes da posição 
de cada uma, pois o pensamento doutrinário, fundado nos ideais sociais e na preocupação de poupar 
para prover a sobrevivência, a invalidez e a velhice está igual e uniformemente sistematizado na 
unidade do direito previdenciário brasileiro.  
A sociedade precisa readquirir confiança de que as leis votadas pelo Congresso Nacional, como foi o 
caso da Lei 6.435/77, que regulamenta e fiscaliza as atividades das entidades de previdência privada, 
serão respeitadas. Foi acreditando nesse respeito que um milhão e oitocentos mil trabalhadores 
brasileiros apoiados por setecentas empresas que os empregam, viram concretizar-se um ideal de 
justiça, tranquilidade e paz social tão almejado e conquistado após longos anos de estudos, debates 
e negociações com os empresários e autoridades do país atingindo hoje uma população assistida de 
cerca de seis ou mais milhões de brasileiros. 
A formulação radicalizada não distingue o joio, atingindo instituições de indiscutíveis propósitos 
sociais, que integralizam benefícios securitários, contemplam grandes massas desprotegidas, geram 
poupanças, abrem frentes de emprego e dinamizam o desenvolvimento econômico nacional.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
O Sistema de Seguridade Social, na forma proposta pelo relator, possui uma amplitude de cobertura 
e abrangência capaz de absorver o contingente de trabalhadores de renda média que atualmente 
recorrem à previdência privada por falta de alternativa. Essa é a finalidade do seguro complementar 
aprovado, na Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente e mantido no substitutivo 
submetido à apreciação do Plenário da Comissão.  
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Não se trata de pretender inviabilizar a previdência privada, mas sim, de reforçar o sistema oficial, 
que realiza de maneira mais efetiva o princípio da solidariedade social.  
É evidente que os sistemas privados poderão continuar existindo, desde que se estruturem 
financeiramente em bases consentâneas com seu caráter privado, isto é, desde que não se onere a 
sociedade, via apropriação privada de recursos públicos, para a finalidade particularista de manter 
planos especiais de benefícios complementares de acesso restrito e excludente. 
 
      
   EMENDA:00817 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Aditiva:  
Acrescente-se ao art. 61 do substitutivo, ao  
final de sua redação o seguinte:  
Art. 61 ..........................................  
............................................de fins lucrativos.  
Justificativa: 
Indiscutíveis propósitos sociais justificam previdência privada sem fins lucrativos, de caráter 
complementar, distinta da previdência social apenas pelos aspectos formais decorrentes da posição 
de cada uma, pois o pensamento doutrinário, fundado nos ideais sociais e na preocupação de poupar 
para prover a sobrevivência, a invalidez e a velhice está igual e uniformemente sistematizado na 
unidade do direito previdenciário brasileiro.  
A sociedade precisa readquirir confiança de que as leis votadas pelo Congresso Nacional, como foi o 
caso da Lei 6.435/77, que regulamenta e fiscaliza as atividades das entidades de previdência privada, 
serão respeitadas. Foi acreditando nesse respeito que um milhão e oitocentos mil trabalhadores 
brasileiros apoiados por setecentas empresas que os empregam, viram concretizar-se um ideal de 
justiça, tranquilidade e paz social tão almejado e conquistado após longos anos de estudos, debates 
e negociações com os empresários e autoridades do país atingindo hoje uma população assistida de 
cerca de seis ou mais milhões de brasileiros. 
A formulação radicalizada não distingue o joio, atingindo instituições de indiscutíveis propósitos 
sociais, que integralizam benefícios securitários, contemplam grandes massas desprotegidas, geram 
poupanças, abrem frentes de emprego e dinamizam o desenvolvimento econômico nacional.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
O Sistema de Seguridade Social, na forma proposta pelo relator, possui uma amplitude de cobertura 
e abrangência capaz de absorver o contingente de trabalhadores de renda média que atualmente 
recorrem à previdência privada por falta de alternativa. Essa é a finalidade do seguro complementar 
aprovado, na Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente e mantido no substitutivo 
submetido à apreciação do Plenário da Comissão.  
Não se trata de pretender inviabilizar a previdência privada, mas sim, de reforçar o sistema oficial, 
que realiza de maneira mais efetiva o princípio da solidariedade social.  
É evidente que os sistemas privados poderão continuar existindo, desde que se estruturem 
financeiramente em bases consentâneas com seu caráter privado, isto é, desde que não se onere a 
sociedade, via apropriação privada de recursos públicos, para a finalidade particularista de manter 
planos especiais de benefícios complementares de acesso restrito e excludente. 
   
   EMENDA:00886 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ADYLSON MOTTA (PDS/RS) 
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Texto:   
   Passa a ter a seguinte redação o art. 61:  
"Art. 61. A previdência privada, em caráter  
complementar à previdência social, em todas as  
suas áreas e em especial os seus planos de seguro  
social ou a eles assemelhados, será regulada por lei.  
Parágrafo único. É vedada a aplicação de  
recursos públicos, inclusive as receitas de  
empresas estatais, para constituição ou manutenção  
de entidades de Previdência Privada de fins lucrativos." 
Justificativa: 
“A proposta ora apresentada identifica-se com os conceitos mais modernos de previdência, 
acompanhando a realidade do que existe nas sociedades mais evoluídas e particularmente a 
realidade brasileira, onde governo e iniciativa privada agem paralelamente, um suplemento o outro, 
um cobrindo os espaços pelo outro deixado, dando assim mais vigor e mais autenticidade ao modelo 
de previdência social.  
O texto que se submete aos preclaros Constituintes, tem como alcance: 
a – a consagrar a previdência privada no corpo constitucional, já que se tem ela mostrado como 
mecanismo de forte conteúdo socioeconômico; 
b – preservar a prioridade da ação governamental no campo previdenciário, caracterizando a 
iniciativa privada como complementar à oficial;  
c – assegurar-lhe o conveniente embasamento jurídico, submetendo-se à disciplina.”  
Parecer:   
Rejeitada.  
O Sistema de Seguridade Social, na forma proposta pelo relator, possui uma amplitude de cobertura 
e abrangência capaz de absorver o contingente de trabalhadores de renda média que atualmente 
recorrem à previdência privada por falta de alternativa. Essa é a finalidade do seguro complementar 
aprovado, na Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente e mantido no substitutivo 
submetido à apreciação do Plenário da Comissão.  
Não se trata de pretender inviabilizar a previdência privada, mas sim, de reforçar o sistema oficial, 
que realiza de maneira mais efetiva o princípio da solidariedade social.  
É evidente que os sistemas privados poderão continuar existindo, desde que se estruturem 
financeiramente em bases consentâneas com seu caráter privado, isto é, desde que não se onere a 
sociedade, via apropriação privada de recursos públicos, para a finalidade particularista de manter 
planos especiais de benefícios complementares de acesso restrito e excludente. 
 
   
   EMENDA:00940 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOFRAN FREJAT (PFL/DF) 
Texto:   
   Emenda ao Art. 59  
Nenhum benefício de prestação continuada  
poderá ser inferior ao salário percebido quando em atividade. 
Justificativa: 
Os atuais métodos de concessão e reajuste dos benefícios têm feito cair o poder aquisitivo daqueles 
que necessitam da Previdência Social. 
Tanto aposentados como pensionistas têm sido obrigados a buscar fontes alternativas de renda, para 
manter o sustento familiar, após anos de contribuição rigorosa ao seguro social. 
Da mesma forma que o pensionista, o aposentado vê-se na contingência de procurar novo emprego, 
sacrificando o período reservado ao justo descanso, após anos de labuta, a fim de evitar a queda do 
padrão de vida que, quando em atividade, era capaz de proporcionar a si e a sua família. 
Por outro lado, o retorno ao trabalho ocorre de maneira perversa. Não só porque aceitam salários 
mais baixos que, na verdade, são apenas complemento do que perderam com a aposentadoria ou 
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pensão, como disputam, de maneira desigual, o emprego com quase dois milhões de jovens que o 
buscam pela primeira vez. 
A Concessão de proventos de aposentadoria e pensão, bem como de auxílio-doença, em níveis 
integrais, representa um ato de justiça para com os que desses benefícios têm direito, como para 
com os jovens brasileiros que lutam para ingressar no mercado de trabalho. 
Parecer:   
   Aprovada.  
O art. 59 do Substitutivo atende o proposto pelo autor da emenda. 
   
   EMENDA:00945 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   Dê-se, ao art. 61, do Substitutivo da  
Comissão da Ordem Social, a seguinte redação:  
Art. 61 - É vedada a aplicação de recursos  
públicos, inclusive as receitas de empresas  
estatais, para constituição ou manutenção de  
entidades de Previdência Privada de fins lucrativos. 
Justificativa: 
Indiscutíveis propósitos sociais justificam a previdência privada sem fins lucrativos, de caráter 
complementar, distinta da previdência social apenas pelos aspectos formais decorrentes da posição 
de cada uma, pois o pensamento doutrinário, fundado nos ideais sociais e na preocupação de poupar 
para prover a sobrevivência, a invalidez e a velhice está igual e uniformemente sistematizado na 
unidade do direito previdenciário brasileiro. 
A sociedade precisa readquirir confiança de que as leis votadas pelo Congresso Nacional, como foi o 
caso da Lei nº 6.435, de 1977, que regulamenta e fiscaliza as atividades das entidades de 
previdência privada, serão respeitadas. Foi acreditando neste princípio que um milhão e oitocentos 
mil trabalhadores brasileiros apoiados por setecentas empresas que os empregam, viram concretizar-
se um ideal de justiça, tranquilidade e paz social tão almejado e conquistado após longos anos de 
estudos, debates e negociações com os empresários e autoridades do país, atingindo hoje uma 
população assistida de cerca de seis ou mais milhões de brasileiros. 
Desta forma, a presente emenda visa, portanto, inserir no texto do artigo 61 a expressão “DE FINS 
LUCRATIVOS”, com a finalidade primordial de preservar instituições de indiscutíveis propósitos 
sociais, que integralizam benefícios securitários, contemplam grandes massas desprotegidas, geram 
poupanças, resguardando o futuro dos seus benificiários, que contribuíram de seus próprios bolsos, 
por longos anos, para esse fim. Além do mais essas instituições abrem frentes de emprego e 
dinamizam o desenvolvimento econômico nacional. 
Parecer:  
Rejeitada.   
O Sistema de Seguridade Social, na forma proposta pelo relator, possui uma amplitude de cobertura 
e abrangência capaz de absorver o contingente de trabalhadores de renda média que atualmente 
recorrem à previdência privada por falta de alternativa. Essa é a finalidade do seguro complementar 
aprovado, na Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente e mantido no substitutivo 
submetido à apreciação do Plenário da Comissão.  
Não se trata de pretender inviabilizar a previdência privada, mas sim, de reforçar o sistema oficial, 
que realiza de maneira mais efetiva o princípio da solidariedade social.  
É evidente que os sistemas privados poderão continuar existindo, desde que se estruturem 
financeiramente em bases consentâneas com seu caráter privado, isto é, desde que não se onere a 
sociedade, via apropriação privada de recursos públicos, para a finalidade particularista de manter 
planos especiais de benefícios complementares de acesso restrito e excludente. 
 
       
   EMENDA:00969 PARCIALMENTE APROVADA 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 74  

 

Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Ao Substitutivo do Anteprojeto do Relator da  
Comissão da Ordem Social.  
Acrescente-se, "in fine", no art. 61, a  
expressão "De Fins Lucrativos." 
Justificativa: 
Indiscutíveis propósitos justificam previdência privada sem fins lucrativos, de caráter complementar, 
distinta da previdência social apenas pelos aspectos formais decorrentes da posição de cada uma, 
pois o pensamento doutrinário, fundado nos ideais sociais e na preocupação de poupar para prover a 
sobrevivência, a invalidez e a velhice está igual e uniformemente sistematizado na unidade do direito 
previdenciário brasileiro. 
A sociedade precisa readquirir confiança de que as leis votadas pelo Congresso Nacional, como foi o 
caso da lei 6.435/77, que regulamenta e fiscaliza as atividades das entidades de previdência privada, 
serão respeitadas. Foi acreditando neste respeito que um milhão e oitocentos mil trabalhadores 
brasileiros apoiados por setecentas empresas que os empregam, viram concretizar-se um ideal de 
justiça, tranquilidade e paz social tão almejado e conquistado após longos anos de estudos, debates 
e negociações com os empresários e autoridades do país atingindo hoje uma população assistida de 
cerca de seis ou mais milhões de brasileiros. 
Parecer:   
Rejeitada.   
O Sistema de Seguridade Social, na forma proposta pelo relator, possui uma amplitude de cobertura 
e abrangência capaz de absorver o contingente de trabalhadores de renda média que atualmente 
recorrem à previdência privada por falta de alternativa. Essa é a finalidade do seguro complementar 
aprovado, na Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente e mantido no substitutivo 
submetido à apreciação do Plenário da Comissão.  
Não se trata de pretender inviabilizar a previdência privada, mas sim, de reforçar o sistema oficial, 
que realiza de maneira mais efetiva o princípio da solidariedade social.  
É evidente que os sistemas privados poderão continuar existindo, desde que se estruturem 
financeiramente em bases consentâneas com seu caráter privado, isto é, desde que não se onere a 
sociedade, via apropriação privada de recursos públicos, para a finalidade particularista de manter 
planos especiais de benefícios complementares de acesso restrito e excludente. 
 
   
   EMENDA:00985 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   Proposta de Emenda  
Suprima-se o art. 61 
Justificativa: 
A inclusão do art. 26 no Anteprojeto da Comissão de Ordem Social (VII – b – Subcomissão da Saúde, 
Seguridade e Meio Ambiente) tem suscitado justificada reação em ponderáveis segmentos da 
sociedade civil brasileira, uma vez que inviabilizaria entidades de providencia privada, 
subvencionadas para favorecer os seus segurados com melhor padrão salarial, quando vierem estes 
a postular aposentadoria. 
Tradicionalmente utilizado, o critério possibilita a renovação de mão-de-obra, visto que, ao atingir o 
tempo de serviço, o empregado passaria à inatividade, abrindo oportunidade de vagas para 
aproveitamento de outros servidores, numa rotatividade benéfica às instituições. 
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Por isso, é de esperar que a Comissão acolha a presente proposta. 
   
   EMENDA:00991 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MÁRIO LIMA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 61:  
"Art. 61. É vedada a aplicação de recursos  
públicos, inclusive as receitas de empresas  
estatais, para constituição ou manutenção de  
entidades de Previdência Privada de fins lucrativos." 
Justificativa: 
Indiscutíveis propósitos sociais justificam previdência privada sem fins lucrativos, de caráter 
complementar, distinta da previdência social apenas pelos aspectos formais decorrentes da posição 
de cada uma, pois o pensamento doutrinário, fundado nos ideais sociais e na preocupação de poupar 
para prover a sobrevivência, a invalidez e a velhice está igual e uniformemente sistematizado na 
unidade do direito previdenciário brasileiro. 
A sociedade precisa readquirir confiança de que as leis votadas pelo Congresso Nacional, como foi o 
caso da lei 6.435/77, que regulamenta e fiscaliza as atividades das entidades de previdência privada, 
serão respeitadas. Foi acreditando neste respeito que um milhão e oitocentos mil trabalhadores 
brasileiros apoiados por setecentas empresas que os empregam, viram concretizar-se um ideal de 
justiça, tranquilidade e paz social tão almejado e conquistado após longos anos de estudos, debates 
e negociações com os empresários e autoridades do país atingindo hoje uma população assistida de 
cerca de seis ou mais milhões de brasileiros. 
A formulação radicalizada não distingue o joio do trigo, atingindo instituições de indiscutíveis 
propósitos sociais, que integralizam benefícios securitários, contemplam grandes massas 
desprotegidas, geram poupanças, abrem frentes de emprego e dinamizam o desenvolvimento 
econômico nacional. 
Daí, o acréscimo, ao dispositivo, da expressão: de fins lucrativos”. 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente.  
O Sistema de Seguridade Social, na forma proposta pelo relator, possui uma amplitude de cobertura 
e abrangência capaz de absorver o contingente de trabalhadores de renda média que atualmente 
recorrem à previdência privada por falta de alternativa. Essa é a finalidade do seguro complementar 
aprovado, na Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente e mantido no substitutivo 
submetido à apreciação do Plenário da Comissão.  
Não se trata de pretender inviabilizar a previdência privada, mas sim, de reforçar o sistema oficial, 
que realiza de maneira mais efetiva o princípio da solidariedade social.  
É evidente que os sistemas privados poderão continuar existindo, desde que se estruturem 
financeiramente em bases consentâneas com seu caráter privado, isto é, desde que não se onere a 
sociedade, via apropriação privada de recursos públicos, para a finalidade particularista de manter 
planos especiais de benefícios complementares de acesso restrito e excludente. 
   
   EMENDA:00992 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 61:  
"Art. 61. É vedada a aplicação de recursos  
públicos, inclusive as receitas de empresas  
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estatais, para constituição ou manutenção de  
entidades de Previdência Privada de fins lucrativos." 
Justificativa: 
Indiscutíveis propósitos sociais justificam previdência privada sem fins lucrativos, de caráter 
complementar, distinta da previdência social apenas pelos aspectos formais decorrentes da posição 
de cada uma, pois o pensamento doutrinário, fundado nos ideais sociais e na preocupação de poupar 
para prover a sobrevivência, a invalidez e a velhice está igual e uniformemente sistematizado na 
unidade do direito previdenciário brasileiro. 
A sociedade precisa readquirir confiança de que as leis votadas pelo Congresso Nacional, como foi o 
caso da lei 6.435/77, que regulamenta e fiscaliza as atividades das entidades de previdência privada, 
serão respeitadas. Foi acreditando neste respeito que um milhão e oitocentos mil trabalhadores 
brasileiros apoiados por setecentas empresas que os empregam, viram concretizar-se um ideal de 
justiça, tranquilidade e paz social tão almejado e conquistado após longos anos de estudos, debates 
e negociações com os empresários e autoridades do país atingindo hoje uma população assistida de 
cerca de seis ou mais milhões de brasileiros. 
A formulação radicalizada não distingue o joio do trigo, atingindo instituições de indiscutíveis 
propósitos sociais, que integralizam benefícios securitários, contemplam grandes massas 
desprotegidas, geram poupanças, abrem frentes de emprego e dinamizam o desenvolvimento 
econômico nacional. 
Daí o acréscimo, ao dispositivo, da expressão: de fins lucrativos”. 
Parecer:   
Aprovada parcialmente.  
O Sistema de Seguridade Social, na forma proposta pelo relator, possui uma amplitude de cobertura 
e abrangência capaz de absorver o contingente de trabalhadores de renda média que atualmente 
recorrem à previdência privada por falta de alternativa. Essa é a finalidade do seguro complementar 
aprovado, na Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente e mantido no substitutivo 
submetido à apreciação do Plenário da Comissão.  
Não se trata de pretender inviabilizar a previdência privada, mas sim, de reforçar o sistema oficial, 
que realiza de maneira mais efetiva o princípio da solidariedade social.  
É evidente que os sistemas privados poderão continuar existindo, desde que se estruturem 
financeiramente em bases consentâneas com seu caráter privado, isto é, desde que não se onere a 
sociedade, via apropriação privada de recursos públicos, para a finalidade particularista de manter 
planos especiais de benefícios complementares de acesso restrito e excludente. 
   
   EMENDA:00993 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MIRO TEIXEIRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 61:  
"Art. 61. É vedada a aplicação de recursos  
públicos, inclusive as receitas de empresas  
estatais, para constituição ou manutenção de  
entidades de Previdência Privada de fins lucrativos." 
Justificativa: 
Indiscutíveis propósitos sociais justificam previdência privada sem fins lucrativos, de caráter 
complementar, distinta da previdência social apenas pelos aspectos formais decorrentes da posição 
de cada uma, pois o pensamento doutrinário, fundado nos ideais sociais e na preocupação de poupar 
para prover a sobrevivência, a invalidez e a velhice está igual e uniformemente sistematizado na 
unidade do direito previdenciário brasileiro. 
A sociedade precisa readquirir confiança de que as leis votadas pelo Congresso Nacional, como foi o 
caso da lei 6.435/77, que regulamenta e fiscaliza as atividades das entidades de previdência privada, 
serão respeitadas. Foi acreditando neste respeito que um milhão e oitocentos mil trabalhadores 
brasileiros apoiados por setecentas empresas que os empregam, viram concretizar-se um ideal de 
justiça, tranquilidade e paz social tão almejado e conquistado após longos anos de estudos, debates 
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e negociações com os empresários e autoridades do país atingindo hoje uma população assistida de 
cerca de seis ou mais milhões de brasileiros. 
A formulação radicalizada não distingue o joio do trigo, atingindo instituições de indiscutíveis 
propósitos sociais, que integralizam benefícios securitários, contemplam grandes massas 
desprotegidas, geram poupanças, abrem frentes de emprego e dinamizam o desenvolvimento 
econômico nacional. 
Daí, o acréscimo, ao dispositivo, da expressão: de fins lucrativos”. 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente.  
O Sistema de Seguridade Social, na forma proposta pelo relator, possui uma amplitude de cobertura 
e abrangência capaz de absorver o contingente de trabalhadores de renda média que atualmente 
recorrem à previdência privada por falta de alternativa. Essa é a finalidade do seguro complementar 
aprovado, na Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente e mantido no substitutivo 
submetido à apreciação do Plenário da Comissão.  
Não se trata de pretender inviabilizar a previdência privada, mas sim, de reforçar o sistema oficial, 
que realiza de maneira mais efetiva o princípio da solidariedade social.  
É evidente que os sistemas privados poderão continuar existindo, desde que se estruturem 
financeiramente em bases consentâneas com seu caráter privado, isto é, desde que não se onere a 
sociedade, via apropriação privada de recursos públicos, para a finalidade particularista de manter 
planos especiais de benefícios complementares de acesso restrito e excludente. 
   
   EMENDA:00995 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   HERÁCLITO FORTES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Acrescente-se "in fine" no art. 61 do  
Substitutivo da Comissão da Ordem Social, a  
expressão "De Fins Lucrativos".  
A redação final seria então:  
Art. 61. É vedada a aplicação de recursos  
públicos, inclusive as receitas de empresas  
estatais, para constituição ou manutenção de  
entidades de Previdência Privada de fins lucrativos. 
Justificativa: 
Indiscutíveis propósitos sociais justificam previdência privada sem fins lucrativos, de caráter 
complementar, distinta da previdência social apenas pelos aspectos formais decorrentes da posição 
de cada uma, pois o pensamento doutrinário, fundado nos ideais sociais e na preocupação de poupar 
para prover a sobrevivência, a invalidez e a velhice está igual e uniformemente sistematizado na 
unidade do direito previdenciário brasileiro. 
A sociedade precisa readquirir confiança de que as leis votadas pelo Congresso Nacional, como foi o 
caso da lei 6.435/77, que regulamenta e fiscaliza as atividades das entidades de previdência privada, 
serão respeitadas. Foi acreditando neste respeito que um milhão e oitocentos mil trabalhadores 
brasileiros apoiados por setecentas empresas que os empregam, viram concretizar-se um ideal de 
justiça, tranquilidade e paz social tão almejado e conquistado após longos anos de estudos, debates 
e negociações com os empresários e autoridades do país atingindo hoje uma população assistida de 
cerca de seis ou mais milhões de brasileiros. 
A formulação radicalizada não distingue o joio do trigo, atingindo instituições de indiscutíveis 
propósitos sociais, que integralizam benefícios securitários, contemplam grandes massas 
desprotegidas, geram poupanças, abrem frentes de emprego e dinamizam o desenvolvimento 
econômico nacional. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
O Sistema de Seguridade Social, na forma proposta pelo relator, possui uma amplitude de cobertura 
e abrangência capaz de absorver o contingente de trabalhadores de renda média que atualmente 
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recorrem à previdência privada por falta de alternativa. Essa é a finalidade do seguro complementar 
aprovado, na Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente e mantido no substitutivo 
submetido à apreciação do Plenário da Comissão.  
Não se trata de pretender inviabilizar a previdência privada, mas sim, de reforçar o sistema oficial, 
que realiza de maneira mais efetiva o princípio da solidariedade social.  
É evidente que os sistemas privados poderão continuar existindo, desde que se estruturem 
financeiramente em bases consentâneas com seu caráter privado, isto é, desde que não se onere a 
sociedade, via apropriação privada de recursos públicos, para a finalidade particularista de manter 
planos especiais de benefícios complementares de acesso restrito e excludente. 
   
   EMENDA:01029 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOÃO DA MATA (PFL/PB) 
Texto:   
   Art. 61 - É vedada a aplicação de recursos  
públicos, inclusive as receitas de empresas  
estatais, para constituição ou manutenção de  
entidades de previdências Privada de fins lucrativos. 
Justificativa: 
Indiscutíveis propósitos sociais justificam previdência privada sem fins lucrativos, de caráter 
complementar, distinta da previdência social apenas pelos aspectos formais decorrentes da posição 
de cada uma, pois o pensamento doutrinário, fundado nos ideais sociais e na preocupação de poupar 
para prover a sobrevivência, a invalidez e a velhice está igual e uniformemente sistematizado na 
unidade do direito previdenciário brasileiro. 
A sociedade precisa readquirir confiança de que as leis votadas pelo Congresso Nacional, como foi o 
caso da lei 6.435/77, que regulamenta e fiscaliza as atividades das entidades de previdência privada, 
serão respeitadas. Foi acreditando neste respeito que um milhão e oitocentos mil trabalhadores 
brasileiros apoiados por setecentas empresas que os empregam, viram concretizar-se um ideal de 
justiça, tranquilidade e paz social tão almejado e conquistado após longos anos de estudos, debates 
e negociações com os empresários e autoridades do país atingindo hoje uma população assistida de 
cerca de seis ou mais milhões de brasileiros. 
A formulação radicalizada não distingue o joio do trigo, atingindo instituições de indiscutíveis 
propósitos sociais, que integralizam benefícios securitários, contemplam grandes massas 
desprotegidas, geram poupanças, abrem frentes de emprego e dinamizam o desenvolvimento 
econômico nacional. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
O Sistema de Seguridade Social, na forma proposta pelo relator, possui uma amplitude de cobertura 
e abrangência capaz de absorver o contingente de trabalhadores de renda média que atualmente 
recorrem à previdência privada por falta de alternativa. Essa é a finalidade do seguro complementar 
aprovado, na Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente e mantido no substitutivo 
submetido à apreciação do Plenário da Comissão.  
Não se trata de pretender inviabilizar a previdência privada, mas sim, de reforçar o sistema oficial, 
que realiza de maneira mais efetiva o princípio da solidariedade social.  
É evidente que os sistemas privados poderão continuar existindo, desde que se estruturem 
financeiramente em bases consentâneas com seu caráter privado, isto é, desde que não se onere a 
sociedade, via apropriação privada de recursos públicos, para a finalidade particularista de manter 
planos especiais de benefícios complementares de acesso restrito e excludente. 
    
   EMENDA:01048 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
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Autor:   
   CLÁUDIO ÁVILA (PFL/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 61 do Substitutivo da Comissão da Ordem Social, a seguinte redação:  
"Art. 61 - É vedada a aplicação de recursos  
públicos, inclusive as receitas de empresas  
estatais, para constituição ou manutenção de  
entidades de previdência privada de fins lucrativos". 
Justificativa: 
A previdência privada sem fins lucrativos de caráter complementar, e distinta da previdência social, 
apenas nos aspectos formais, fundada nos ideais sociais e na preocupação de poupar para prover a 
sobrevivência, a invalidez e a velhice está igual e uniformemente sistematizado na unidade do direito 
previdenciário brasileiro. 
É sabido que a previdência social oficial, apresenta-se insuficiente e devemos assegurar o direito de 
complementação previdenciária. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
O Sistema de Seguridade Social, na forma proposta pelo relator, possui uma amplitude de cobertura 
e abrangência capaz de absorver o contingente de trabalhadores de renda média que atualmente 
recorrem à previdência privada por falta de alternativa. Essa é a finalidade do seguro complementar 
aprovado, na Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente e mantido no substitutivo 
submetido à apreciação do Plenário da Comissão.  
Não se trata de pretender inviabilizar a previdência privada, mas sim, de reforçar o sistema oficial, 
que realiza de maneira mais efetiva o princípio da solidariedade social.  
É evidente que os sistemas privados poderão continuar existindo, desde que se estruturem 
financeiramente em bases consentâneas com seu caráter privado, isto é, desde que não se onere a 
sociedade, via apropriação privada de recursos públicos, para a finalidade particularista de manter 
planos especiais de benefícios complementares de acesso restrito e excludente. 
   
   EMENDA:01131 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   
   Acrescente-se "in fine", no art. 61 do  
substitutivo da Comissão da Ordem Social, a  
expressão "De Fins Lucrativos".  
Art. 61 - É vedada a aplicação de recursos  
públicos, inclusive as receitas de empresas  
estatais, para constituição ou manutenção de  
entidades de Previdência Privada de fins lucrativos. 
Justificativa: 
Indiscutíveis propósitos sociais justificam previdência privada sem fins lucrativos, de caráter 
complementar, distinta da previdência social apenas pelos aspectos formais decorrentes da posição 
de cada uma, pois o pensamento doutrinário, fundado nos ideais sociais e na preocupação de poupar 
para prover a sobrevivência, a invalidez e a velhice está igual e uniformemente sistematizado na 
unidade do direito previdenciário brasileiro. 
A sociedade precisa readquirir confiança de que as leis votadas pelo Congresso Nacional, como foi o 
caso da lei 6.435/77, que regulamenta e fiscaliza as atividades das entidades de previdência privada, 
serão respeitadas. Foi acreditando neste respeito que um milhão e oitocentos mil trabalhadores 
brasileiros apoiados por setecentas empresas que os empregam, viram concretizar-se um ideal de 
justiça, tranquilidade e paz social tão almejado e conquistado após longos anos de estudos, debates 
e negociações com os empresários e autoridades do país atingindo hoje uma população assistida de 
cerca de seis ou mais milhões de brasileiros. 
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A formulação radicalizada não distingue o joio do trigo, atingindo instituições de indiscutíveis 
propósitos sociais, que integralizam benefícios securitários, contemplam grandes massas 
desprotegidas, geram poupanças, abrem frentes de emprego e dinamizam o desenvolvimento 
econômico nacional. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
O Sistema de Seguridade Social, na forma proposta pelo relator, possui uma amplitude de cobertura 
e abrangência capaz de absorver o contingente de trabalhadores de renda média que atualmente 
recorrem à previdência privada por falta de alternativa. Essa é a finalidade do seguro complementar 
aprovado, na Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente e mantido no substitutivo 
submetido à apreciação do Plenário da Comissão.  
Não se trata de pretender inviabilizar a previdência privada, mas sim, de reforçar o sistema oficial, 
que realiza de maneira mais efetiva o princípio da solidariedade social.  
É evidente que os sistemas privados poderão continuar existindo, desde que se estruturem 
financeiramente em bases consentâneas com seu caráter privado, isto é, desde que não se onere a 
sociedade, via apropriação privada de recursos públicos, para a finalidade particularista de manter 
planos especiais de benefícios complementares de acesso restrito e excludente. 
 
   
   EMENDA:01161 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Dá a seguinte redação ao Art. 61:  
Art. 61 É vedada a aplicação de recursos  
públicos, inclusive as receitas das Empresas  
Estatais, para constituição ou manutenção de  
entidades de previdência privada de fins lucrativos. 
Justificativa: 
Indiscutíveis propósitos sociais justificam a previdência privada sem fins lucrativos, de caráter 
complementar, distinta da previdência social apenas pelos aspectos formais decorrentes da posição 
de cada uma, pois o pensamento doutrinário, fundado por ideais sociais e na preocupação de poupar 
para prover a sobrevivência, à invalidez e a velhice está igual e uniformemente sistematizado na 
unidade do direito previdenciário brasileiro. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
O Sistema de Seguridade Social, na forma proposta pelo relator, possui uma amplitude de cobertura 
e abrangência capaz de absorver o contingente de trabalhadores de renda média que atualmente 
recorrem à previdência privada por falta de alternativa. Essa é a finalidade do seguro complementar 
aprovado, na Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente e mantido no substitutivo 
submetido à apreciação do Plenário da Comissão.  
Não se trata de pretender inviabilizar a previdência privada, mas sim, de reforçar o sistema oficial, 
que realiza de maneira mais efetiva o princípio da solidariedade social.  
É evidente que os sistemas privados poderão continuar existindo, desde que se estruturem 
financeiramente em bases consentâneas com seu caráter privado, isto é, desde que não se onere a 
sociedade, via apropriação privada de recursos públicos, para a finalidade particularista de manter 
planos especiais de benefícios complementares de acesso restrito e excludente. 
   
   EMENDA:01169 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
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Autor:   
   ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB/SP) 
Texto:   
   Art. 61  
É vedada a aplicação de recursos públicos,  
inclusive as receitas de Empresas Estatais, ou de  
Recursos dos orçamentos Legislativos, para a  
Constituição ou manutenção de Entidades de  
Previdência Privada. 
Justificativa: 
Os órgãos de Previdência Legislativa são comparáveis as Previdências Privadas. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
O Sistema de Seguridade Social, na forma proposta pelo relator, possui uma amplitude de cobertura 
e abrangência capaz de absorver o contingente de trabalhadores de renda média que atualmente 
recorrem à previdência privada por falta de alternativa. Essa é a finalidade do seguro complementar 
aprovado, na Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente e mantido no substitutivo 
submetido à apreciação do Plenário da Comissão.  
Não se trata de pretender inviabilizar a previdência privada, mas sim, de reforçar o sistema oficial, 
que realiza de maneira mais efetiva o princípio da solidariedade social.  
É evidente que os sistemas privados poderão continuar existindo, desde que se estruturem 
financeiramente em bases consentâneas com seu caráter privado, isto é, desde que não se onere a 
sociedade, via apropriação privada de recursos públicos, para a finalidade particularista de manter 
planos especiais de benefícios complementares de acesso restrito e excludente. 
   
   EMENDA:01173 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ENOC VIEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Acrescente-se, "in fine", no art. 61 do  
substitutivo da Comissão da Ordem Social, a  
expressão "DE FINS LUCRATIVOS", ficando o  
dispositivo com a seguinte redação:  
Art. 61 - É vedada a aplicação de recursos  
públicos, inclusive as receitas de empresas  
estatais, para constituição ou manutenção de  
entidades de Previdência Privada de fins lucrativos. 
Justificativa: 
Indiscutíveis propósitos sociais justificam previdência privada sem fins lucrativos, de caráter 
complementar, distinta da previdência social apenas pelos aspectos formais decorrentes da posição 
de cada uma, pois o pensamento doutrinário, fundado nos ideais sociais e na preocupação de poupar 
para prover a sobrevivência, a invalidez e a velhice está igual e uniformemente sistematizado na 
unidade do direito previdenciário brasileiro. 
A sociedade precisa readquirir confiança de que as leis votadas pelo Congresso Nacional, como foi o 
caso da lei 6.435/77, que regulamenta e fiscaliza as atividades das entidades de previdência privada, 
serão respeitadas. Foi acreditando neste respeito que um milhão e oitocentos mil trabalhadores 
brasileiros apoiados por setecentas empresas que os empregam, viram concretizar-se um ideal de 
justiça, tranquilidade e paz social tão almejado e conquistado após longos anos de estudos, debates 
e negociações com os empresários e autoridades do país atingindo hoje uma população assistida de 
cerca de seis ou mais milhões de brasileiros. 
A formulação do substitutivo não distingue o joio do trigo, atingindo instituições de indiscutíveis 
propósitos sociais, que integralizam benefícios securitários, contemplam grandes massas 
desprotegidas, geram poupanças, abrem frentes de emprego e dinamizam o desenvolvimento 
econômico nacional. 
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Parecer:   
   Rejeitada.  
O Sistema de Seguridade Social, na forma proposta pelo relator, possui uma amplitude de cobertura 
e abrangência capaz de absorver o contingente de trabalhadores de renda média que atualmente 
recorrem à previdência privada por falta de alternativa. Essa é a finalidade do seguro complementar 
aprovado, na Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente e mantido no substitutivo 
submetido à apreciação do Plenário da Comissão.  
Não se trata de pretender inviabilizar a previdência privada, mas sim, de reforçar o sistema oficial, 
que realiza de maneira mais efetiva o princípio da solidariedade social.  
É evidente que os sistemas privados poderão continuar existindo, desde que se estruturem 
financeiramente em bases consentâneas com seu caráter privado, isto é, desde que não se onere a 
sociedade, via apropriação privada de recursos públicos, para a finalidade particularista de manter 
planos especiais de benefícios complementares de acesso restrito e excludente. 
   
   EMENDA:01197 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Incluam-se no Substitutivo da Comissão da  
Ordem social, dentre os direitos assegurados ao  
trabalhador e servidores públicos, os seguintes dispositivos:  
" - assistência sanitária, hospitalar,  
médico-dentária preventiva e reabilitação  
profissional em caso de acidente;  
- previdência social nos casos de doenças,  
velhice, invalidez e morte, seguro desemprego,  
seguro contra acidentes do trabalho e proteção da  
maternidade e paternidade, mediante contribuição  
da União e do empregador;  
- proibição de distinção entre o trabalho  
manual, técnico ou intelectual, ou entre os  
profissionais respectivos;  
- colônia de férias e clínicas de repouso,  
recuperação e convalescência, mantidas pela União;  
- remuneração ao menor trabalhador  
equivalente à de outros trabalhadores que exerçam  
as mesmas atividades." 
Justificativa: 
A presente emenda reúne alguns direitos fundamentais dos trabalhadores que, entendemos, devem 
figurar na Constituição Federal, na parte relativa à Ordem Social. 
Com pequenas alterações, que visam apenas o seu aperfeiçoamento, a grande maioria dos direitos 
ora propostos refere-se a conquistas já alcançadas pelo trabalhador brasileiro. 
Tais dispositivos foram sugeridos pelo II Encontro Nacional sobre o Aspecto Social da Doutrina 
Espírita. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
A presente emenda fere o disposto no Artigo 23, parágrafo 2º do Regimento Interno da Assembleia 
Nacional Constituinte. 
   
   EMENDA:01209 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
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Autor:   
   ÁTILA LIRA (PFL/PI) 
Texto:   
   Alterar o Art. 61, com nova redação.  
Art. 61 - É vedada a aplicação de recursos  
públicos, inclusive as receitas de empresas  
estatais, para constituição ou manutenção de  
entidades de Previdência Privada de fins lucrativos. 
Justificativa: 
Indiscutíveis propósitos sociais justificam previdência privada sem fins lucrativos, de caráter 
complementar, distinta da previdência social apenas pelos aspectos formais decorrentes da posição 
de cada uma, pois o pensamento doutrinário, fundado nos ideais sociais e na preocupação de poupar 
para prover a sobrevivência, a invalidez e a velhice está igual e uniformemente sistematizado na 
unidade do direito previdenciário brasileiro. 
A sociedade precisa readquirir confiança de que as leis votadas pelo Congresso Nacional, como foi o 
caso da lei 6.435/77, que regulamenta e fiscaliza as atividades das entidades de previdência privada, 
serão respeitadas. Foi acreditando neste respeito que um milhão e oitocentos mil trabalhadores 
brasileiros apoiados por setecentas empresas que os empregam, viram concretizar-se um ideal de 
justiça, tranquilidade e paz social tão almejado e conquistado após longos anos de estudos, debates 
e negociações com os empresários e autoridades do país atingindo hoje uma população assistida de 
cerca de seis ou mais milhões de brasileiros. 
A formulação radicalizada não distingue o joio do trigo, atingindo instituições de indiscutíveis 
propósitos sociais, que integralizam benefícios securitários, contemplam grandes massas 
desprotegidas, geram poupanças, abrem frentes de emprego e dinamizam o desenvolvimento 
econômico nacional. 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente.  
O Sistema de Seguridade Social, na forma proposta pelo relator, possui uma amplitude de cobertura 
e abrangência capaz de absorver o contingente de trabalhadores de renda média que atualmente 
recorrem à previdência privada por falta de alternativa. Essa é a finalidade do seguro complementar 
aprovado, na Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente e mantido no substitutivo 
submetido à apreciação do Plenário da Comissão.  
Não se trata de pretender inviabilizar a previdência privada, mas sim, de reforçar o sistema oficial, 
que realiza de maneira mais efetiva o princípio da solidariedade social.  
É evidente que os sistemas privados poderão continuar existindo, desde que se estruturem 
financeiramente em bases consentâneas com seu caráter privado, isto é, desde que não se onere a 
sociedade, via apropriação privada de recursos públicos, para a finalidade particularista de manter 
planos especiais de benefícios complementares de acesso restrito e excludente. 
   
   EMENDA:01265 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   Inclusão de novo inciso no art. 56:  
"V - as aposentadorias e pensões por velhice  
e invalidez serão devidas a todos os  
trabalhadores, independentemente de contribuição  
direta para o Sistema." 
Justificativa: 
É o que avança em relação ao que existe hoje, obedecendo ao princípio da Universalização. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
A amplitude da cobertura do Sistema de Seguridade Social, com a incorporação das áreas de Saúde 
e assistência social, propõe o efetivo acesso de toda a população aos benefícios e serviços do 
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Sistema. No que concerne aos serviços (sociais e de saúde), esse processo de universalização 
passará a depender exclusivamente da eficiência e eficácia da gestão estatal e, evidentemente, da 
disponibilidade de recursos, em sentido amplo.  
No que tange ao Subsistema previdencial, a cobertura é ampliada para abranger o seguro 
desemprego, preenchendo assim importante lacuna.  
O direito que a presente emenda procura assegurar enquadra-se, do ponto de vista doutrinário, no 
âmbito da assistência social, não obstante sua expressão pecuniária, típica dos benefícios 
previdenciários.  
O relator entende que, malgrado seja congruente com os princípios do Sistema, a referida prestação 
não deve constar do texto constitucional, pelo seguinte motivo: existem fortes razões para se pôr em 
dúvida a conveniência de se fixar em um salário mínimo o valor dos "benefícios" de índole 
assistencial (sem requisito de contribuição), pois a grande massa dos assalariados encontra-se nessa 
faixa de renda. Ora, se o Sistema garantir Serviços de Saúde e Sociais gratuitos e aposentadoria ou 
pensão no valor de um salário mínimo de adulto, poderia se verificar o efeito perverso de indução à 
informalização das relações de trabalho, com o intuito de contornar a obrigação de contribuir para o 
Sistema.  
Convém, portanto, deixar à lei ordinária o tratamento da matéria, em consonância com os princípios 
constitucionais. 
   
   EMENDA:01269 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   DOMINGOS LEONELLI (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Seção II  
Suprima-se o art. 61.  
Art. 61 - É vedada a aplicação de recursos  
públicos, inclusive as receitas de empresas  
estatais, para constituição ou manutenção de  
entidades e previdência privada. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
O Sistema de Seguridade Social, na forma proposta pelo relator, possui uma amplitude de cobertura 
e abrangência capaz de absorver o contingente de trabalhadores de renda média que atualmente 
recorrem à previdência privada por falta de alternativa. Essa é a finalidade do seguro complementar 
aprovado, na Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente e mantido no substitutivo 
submetido à apreciação do Plenário da Comissão.  
Não se trata de pretender inviabilizar a previdência privada, mas sim, de reforçar o sistema oficial, 
que realiza de maneira mais efetiva o princípio da solidariedade social.  
É evidente que os sistemas privados poderão continuar existindo, desde que se estruturem 
financeiramente em bases consentâneas com seu caráter privado, isto é, desde que não se onere a 
sociedade, via apropriação privada de recursos públicos, para a finalidade particularista de manter 
planos especiais de benefícios complementares de acesso restrito e excludente. 
   
   EMENDA:01307 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ALOYSIO TEIXEIRA (PMDB/RJ) 
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Texto:   
   Emenda ao art. 61  
Suprimir o art. e incluir nas disposições transitórias, o que se segue:  
Disposições transitórias  
Art. A lei determinará as condições em que  
recursos públicos, inclusive receitas de empresas  
estatais, sociedades de economia mista com  
participação dos governos federal e estaduais,  
autarquias e fundações instituídas pelos governos  
federal e estaduais, poderão ser utilizados na  
constituição ou manutenção de entidades de  
previdência privada. 
Justificativa: 
1 – A Constituição de fundos de pensão no setor público com privilégios abusivos não deve implicar a 
supressão da possibilidade de empresas estatais e instituições correlativas patrocinarem tais fundos. 
Uma primeira tentativa de disciplinamento já foi avançada pelo Dec. 93597/86 que procura corrigir, 
ainda com imperfeições, situações indesejáveis, mas somente ao nível das instituições do governo 
federal. É absolutamente imprescindível que a Lei aperfeiçoe os princípios emanados neste decreto e 
entenda as limitações às instituições vinculadas aos governos estaduais. 
2 – Considerando que o regime econômico brasileiro está mantido no âmbito do capitalismo é 
desejável em termos de progresso social que haja possibilidade das empresas instituírem fundos de 
pensão para seus funcionários. Se examinarmos a história, poderemos observar que os movimentos 
sindicais tendem a ser os primeiros interessados. O Brasil assistiu a uma evolução atípica porque os 
fundos de pensão foram aqui instituídos sob o regime autoritário; é preciso corrigir erros, mas não 
eliminar o sistema de previdência privada. 
3 – Mantida a instituição da previdência privada complementar, não é equitativo permiti-la no setor 
privado e proibi-la no setor público. Diferentemente de outros países ocidentais, é provável que o 
Brasil, nos próximos anos se mantenha por necessidade econômica um grande número de empresas 
estatais. Aos empregados destas devem ser abertas possibilidades de remuneração total semelhante 
à do setor privado. O raciocínio pode ser estendido ao funcionário público celetista que não deve ser 
prejudicado por servir ao Estado. É este, aliás, o exemplo de outros países; os estados e o governo 
federal dos Estados Unidos, provavelmente o caso extremo da ideologia privatista, mantém, no 
entanto, fundos de pensão para seus funcionários. 
4 – Do ponto de vista macroeconômico é extremamente conveniente para a economia nacional que a 
remuneração total do trabalho não se limite a direitos salariais, mas que seja composta destes e 
outros direitos com a realização a longo prazo, que garantem a formação de poupança individual em 
fundos coletivos. No caso brasileiro atual os fundos de pensão do setor público já constituíram um 
patrimônio de 180 bilhões de cruzados essencial para o financiamento do governo através das 
aplicações compulsórias em obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento e voluntários na 
dívida pública federal e estadual. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
O Sistema de Seguridade Social, na forma proposta pelo relator, possui uma amplitude de cobertura 
e abrangência capaz de absorver o contingente de trabalhadores de renda média que atualmente 
recorrem à previdência privada por falta de alternativa. Essa é a finalidade do seguro complementar 
aprovado, na Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente e mantido no substitutivo 
submetido à apreciação do Plenário da Comissão.  
Não se trata de pretender inviabilizar a previdência privada, mas sim, de reforçar o sistema oficial, 
que realiza de maneira mais efetiva o princípio da solidariedade social.  
É evidente que os sistemas privados poderão continuar existindo, desde que se estruturem 
financeiramente em bases consentâneas com seu caráter privado, isto é, desde que não se onere a 
sociedade, via apropriação privada de recursos públicos, para a finalidade particularista de manter 
planos especiais de benefícios complementares de acesso restrito e excludente. 
   
   EMENDA:01308 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ALOYSIO TEIXEIRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao art. 59  
Suprime integralmente o art. 59. 
Justificativa: 

a) Contraria princípio universal dos sistemas de seguridade social de que o segurado não pode 
ser melhor remunerado na inatividade do que percebia em atividade. Como um grande 
número de segurados ativos recebem um salário-mínimo, menos o desconto previdenciário 
de 8,5%, seu provento como inativo (aposentadoria, auxílio-doença) seria melhor, neste valor, 
que salário em atividade. 

b) A aplicação do dispositivo acarretará grande impacto financeiro no sistema previdenciário, 
porque implica em duplicar os gastos com a renda mensal vitalícia e os benefícios do 
PRORURAL. Esses benefícios estão hoje no valor de 50% do salário-mínimo, porque 
referem-se a segurados que não contribuem para o sistema diretamente. É necessário 
manter-se tal diferencial entre os regimes contributivos e não contributivos, para que haja 
estímulo a que o trabalhador de baixa renda ingresse ou mantenha-se no regime contributivo. 
Com a universalização da assistência médica e a extensão da renda mensal vitalícia a todos 
os inválidos e maiores de 65 anos, sem outra fonte de renda, garantir piso de um salário aos 
benefícios não contribuintes terá o efeito de desestimular a formalização das relações de 
trabalho e a filiação ao sistema previdenciário, já que o trabalhador de baixa renda não terá 
interesse em pagar o seguro social, se tem os principais benefícios no mesmo valor, 
gratuitamente. 

c) Está em fase final o projeto do Executivo que estende o regime contributivo urbano aos 
trabalhadores rurais, em que estes terão acesso aos mesmos benefícios urbanos, mediante 
pagamento de alíquota reduzida sobre o seu salário. A aprovação do dispositivo inviabilizará 
tal iniciativa por garantir, sem ônus, à grande maioria dos trabalhadores rurais o benefício que 
teria no regime contributivo. Evidentemente, isto acarretará ônus adicional para os demais 
contribuintes, que terão de financiar a liberalidade proposta no artigo. 

d) A legislação vigente já garante piso dos benefícios relativos aos segurados contribuintes no 
valor de 95% do salário mínimo. 

Parecer:   
   Rejeitada.  
Se, para o trabalhador, a percepção do salário mínimo é indispensável, o mesmo se diga com relação 
ao aposentado. Quanto ao presumido impacto financeiro que a medida causaria ao sistema 
previdenciário, respondemos que a receita do órgão deverá experimentar substancial elevação em 
consequência das novas fontes de receita previstas no art. 34 do Substitutivo. 
   
   EMENDA:01309 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ALOYSIO TEIXEIRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao art. 58. Dá nova redação.  
Art. 58. A Previdência Social manterá seguro  
coletivo do caráter complementar.  
Parágrafo único. Suprimido. 
Justificativa: 
O custeio do seguro coletivo complementar deve poder compor-se não só de participações individuais 
como também de contribuições das empresas empregadoras. É a única forma de viabilizar a 
previdência complementar para trabalhadores de pequenas empresas que desejem provar tal 
cobertura. 
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   EMENDA:01316 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   HORÁCIO FERRAZ (PFL/PE) 
Texto:   
   Acrescente-se, "in fine", no art. 61 do  
Substitutivo da Comissão da Ordem Social, a  
expressão "de fins lucrativos", ficando o referido  
art. 61 com a seguinte redação:  
"Art. 61. É vedada a aplicação de recursos  
públicos, inclusive as receitas de empresas  
estatais, para construção ou manutenção de  
entidades de Previdência Privada de fins lucrativos." 
Justificativa: 
Indiscutíveis propósitos sociais justificam previdência privada sem fins lucrativos, de caráter 
complementar, distinta da previdência social apenas pelos aspectos formais decorrentes da posição 
de cada uma, pois o pensamento doutrinário, fundado nos ideais sociais e na preocupação de poupar 
para prover a sobrevivência, a invalidez e a velhice está igual e uniformemente sistematizado na 
unidade do direito previdenciário brasileiro. 
A sociedade precisa readquirir confiança de que leis votadas pelo Congresso Nacional, como foi o 
caso da Lei 6.435/77, que regulamenta e fiscaliza as atividades das entidades de previdência privada, 
serão respeitadas. Foi acreditando neste respeito que um milhão e oitocentos mil trabalhadores 
brasileiros apoiados por setecentas empresas que os empregam, viram concretizar-se um ideal de 
justiça, tranquilidade e paz social tão almejado e conquistado após longos anos de estudos, debates 
e negociações com os empresários e autoridades do país atingindo hoje uma população assistida de 
cerca de seis ou mais milhões de brasileiros. 
A formulação radicalizada não distingue o joio do trigo, atingindo instituições de indiscutíveis 
propósitos sociais, que integralizam benefícios securitários, contemplam grandes massas 
desprotegidas, geram poupanças, abrem frentes de emprego e dinamizam o desenvolvimento 
econômico nacional. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
O Sistema de Seguridade Social, na forma proposta pelo relator, possui uma amplitude de cobertura 
e abrangência capaz de absorver o contingente de trabalhadores de renda média que atualmente 
recorrem à previdência privada por falta de alternativa. Essa é a finalidade do seguro complementar 
aprovado, na Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente e mantido no substitutivo 
submetido à apreciação do Plenário da Comissão.  
Não se trata de pretender inviabilizar a previdência privada, mas sim, de reforçar o sistema oficial, 
que realiza de maneira mais efetiva o princípio da solidariedade social.  
É evidente que os sistemas privados poderão continuar existindo, desde que se estruturem 
financeiramente em bases consentâneas com seu caráter privado, isto é, desde que não se onere a 
sociedade, via apropriação privada de recursos públicos, para a finalidade particularista de manter 
planos especiais de benefícios complementares de acesso restrito e excludente. 
   
   EMENDA:01352 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Acrescentar no inciso I do artigo 56, após a  
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expressão "acidente do trabalho" a expressão  
"doença profissional e do trabalho". 
Justificativa: 
É necessário acrescentar as expressões doença profissional e do trabalho para ficar garantido no 
texto constitucional que as três entidades constituem nosologias diferentes, mas com a mesma 
importância do ponto de vista securitário para o trabalho. 
Parecer:   
   Prejudicada. Os eventos mencionados na proposta do autor, estão compreendidos na abertura do 
risco "doença", arrolado explicitamente no âmbito de proteção do segmento previdencial do sistema. 
   
   EMENDA:01387 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   
   O Art. 61 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 61 - É verdade a aplicação de recursos  
públicos para constituição e manutenção de  
entidades de previdência privada, com fins lucrativos.' 
Justificativa: 
São duas as questões a destacar. A primeira é a de não destinação de recursos públicos para 
empresas de previdência privada com fins lucrativos. Dispositivo da espécie, aliás, consta do § 1º do 
Art. 49, onde também se veda a aplicação de recursos públicos para “instituições privadas de saúde 
com fins lucrativos”. 
A outra é que, com a ressalva “inclusive as receitas de empresas estatais”, cuja retirada estamos 
propondo, deixar-se-ia de fazer a necessária distinção entre entidades de previdência privada 
fechadas e abertas. As fechadas têm sempre como beneficiários apenas os empregados de 
determinada empresa, o que é comum no âmbito das estatais e de economia mista. As abertas têm 
como beneficiário qualquer cidadão com condições de aderir a um plano previdenciário e aos custos 
daí decorrentes. 
No rol das empresas públicas e de economia mista, encontramos entidades de previdência 
organizadas pelos próprios funcionários, todas sem fins lucrativos, com uma tradição de trabalho e 
operacionalidade no ramo que as tornaram entidades modelo. De resto, para a composição do “caixa” 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND), foi nessas entidades que o Governo Federal obteve 
parte considerável de recursos, delas retirando cerca de 30 % de seus patrimônios. 
A proibição constante no Art.61 acabaria por destruir um trabalho previdenciário – complementar ao 
da Previdência oficial – deixando ao desamparo centenas de milhares de servidores e de seus 
familiares, os quais, nunca é demais ressaltar, contribuem com valores elevados para a obtenção 
dessa assistência complementar. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
O Sistema de Seguridade Social, na forma proposta pelo relator, possui uma amplitude de cobertura 
e abrangência capaz de absorver o contingente de trabalhadores de renda média que atualmente 
recorrem à previdência privada por falta de alternativa. Essa é a finalidade do seguro complementar 
aprovado, na Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente e mantido no substitutivo 
submetido à apreciação do Plenário da Comissão.  
Não se trata de pretender inviabilizar a previdência privada, mas sim, de reforçar o sistema oficial, 
que realiza de maneira mais efetiva o princípio da solidariedade social.  
É evidente que os sistemas privados poderão continuar existindo, desde que se estruturem 
financeiramente em bases consentâneas com seu caráter privado, isto é, desde que não se onere a 
sociedade, via apropriação privada de recursos públicos, para a finalidade particularista de manter 
planos especiais de benefícios complementares de acesso restrito e excludente. 
   
   EMENDA:01397 REJEITADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   
   Suprima-se do Art. 59, a expressão "de prestação continuada”. 
Justificativa: 
Existem benefícios de prestação descontinuada que deverão perceber: valor mensal, nunca inferior 
ao menor salário mínimo legal do adulto. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
Benefícios de prestação continuada são os pagos mensalmente, ou seja, os realmente sujeitos à 
ação corrosiva da inflação e responsáveis pela manutenção do segurado. 
   
   EMENDA:01400 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   
   Inclua-se o inciso V ao art. 56:  
"V - reconhecimento do direito do marido ou  
companheiro de usufruir dos benefícios  
previdenciários decorrentes da contribuição da  
esposa ou companheira." 
Justificativa: 
A inclusão do dispositivo acima visa corrigir uma situação de desigualdade existente hoje e o 
atendimento ao conjunto de reivindicação dos movimentos de mulheres, que consideramos justas. 
Parecer:   
   Prejudicada.  
O relator entende que a matéria objeto da emenda é de natureza regulamentar, mais própria de lei 
ordinária. 
   
   EMENDA:01406 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Adite-se, ao artigo 58 da Seção II da  
Previdência Social, a seguinte disposição:  
Art. 58. ....................................  
§ 1o. ........................................  
§ 2o. - Os municípios poderão adotar seguro  
coletivo previsto no "caput" deste artigo,  
filiando os servidores do respectivo Quadro de  
Pessoal. 
Justificativa: 
Inúmeros municípios carecem de um sistema de Previdência Social, vez que essa estrutura requer 
recursos avantajados, sob pena de se tornar deficitária e insatisfatória. 
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Chega-nos recentemente um apelo do ilustre Vereador à Câmara Municipal de Dourados, Valdir 
Perusso, para que seja estudada e viabilizada a inclusão de um sistema previdenciário de saúde ao 
funcionalismo municipal, em regime estatuário. 
Os princípios constitucionais de seguridade compreendem um conjunto integrado de ações, 
assegurando os direitos à Saúde, Previdência e Assistência Social, removendo obstáculos ao 
desenvolvimento da pessoa humana, ficando a preocupação de pessoas sensíveis como o Subscritor 
do requerimento que chega ao nosso conhecimento, assegurada no município à filiação dos 
servidores ao seguro coletivo complementar. 
Parecer:   
   Prejudicada. Os servidores municipais que não possuem regime próprio de previdência já podem se 
filiar ao SINPAS, em caráter facultativo. De acordo com a proposta contida no substitutivo, os 
servidores públicos das três esferas do governo serão filiados ao sistema único de seguridade social, 
face à unificação progressiva inserida nas "disposições transitórias.". 
   
   EMENDA:01451 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 56 a seguinte redação:  
Art. 56 - Os Planos de previdência social do  
Poder Público, atenderão preceitos estabelecidos  
em lei, visando o atendimento em casos de doenças,  
invalidez, morte, ajuda aos dependentes, proteção  
a maternidade e garantias aos trabalhadores,  
especialmente nos casos de desemprego involuntário  
para o que será estabelecido um fundo de  
assistência social.  
Suprima-se os artigos 63 a 64. 
Justificativa: 
O texto Constitucional, na matéria acima mencionada não pode descer a detalhes, e necessita 
transferir para a legislação ordinária aquelas normas pormenorizadas, que precisam ser modificadas 
em face das exigências da conjuntura, sem a rigidez constitucional. Daí a emenda acima, que visa 
conceituar de forma flexível esta importante matéria. 
Parecer:   
   O relator entende que a redação proposta para o artigo 56 não expressa com a necessária precisão 
o âmbito de abrangência dos planos básicos de previdência ou seguro social.  
No que respeita aos artigos 63 e 64, trata-se de disposições transitórias importantes para nortear o 
sentido da  
reorganização do sistema de seguridade nas novas bases propostas. Rejeitada. 
 

________________________________________________________________ 

 

FASES J e K 

   EMENDA:00053 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
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Texto:   
   Emenda N.  
Incluir no Anteprojeto da Constituição.  
Título -  Da Ordem Social.  
Seção II - Da Previdência Social.  
Art. 363 ....................................  
§ Único - Os benefícios de prestação  
continuada pagos pela Previdência Social serão  
reajustados sempre que ocorrer a depreciação da  
moeda, a fim de que seus valores mantenham,  
permanentemente, a expressão monetária da data de concessão. 
Justificativa: 
A partir do momento em que, no início deste Século, a filosofia do Estado Providência passou a 
inspirar, de forma dominante, os sistemas de governo das principais nações civilizadas do Globo, a 
previdência social foi erigida à condição de instituição fundamental. E, de acordo com as pregações 
de Maurice Diverger, Georges Burdeau e Leon Duguit, bem como de conformidade com a concepção 
hoje predominante na consciência coletiva de todos os povos, previdência social é, acima de tudo, 
seguridade, pessoal e familiar, identificada com a possibilidade de qualquer um, ante qualquer evento 
adverso, poder recorrer a um socorro que, na forma de contraprestação ou de dever do Estado, lhe 
garanta uma sobrevivência condigna. 
No Brasil, a previdência social não ostenta essa característica, porque a defasagem existente entre o 
valor de seus benefícios e o do salário de contribuição do segurado não propicia a este ou à sua 
família, nos casos de velhice, invalidez ou morte, a possibilidade de proverem a sua subsistência, nas 
condições que lhes eram habituais à época em que o trabalhador mantinha-se na atividade. 
Várias são as causas dessa distorção. O sistema incorreto e, por que não dizer, capcioso de 
reajustamento dos valores dos benefícios, no entanto, é, ao nosso ver, o principal fator desses 
problemas. Por isso, assumimos a presente iniciativa, objetivando inserir no texto da futura 
constituição salvaguarda que impeça o legislador ordinário ou o Poder Executivo, através de meros 
atos administrativos, de proporem reajustamentos de benefícios mediante a utilização de índices 
inferiores aos da inflação real verificada em determinado período. 
 
   
   EMENDA:00235 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 361, Capítulo II, Seção  
II o item V com a seguinte redação:  
V - Aposentadoria para as donas-de-casa e camponesas. 
Justificativa: 
A inclusão das donas-de-casa e das camponesas no sistema de seguridade social, como direito 
inerente à sua condição de co-partícipes do processo de geração da riqueza nacional, tem sido 
adiada sem justificativa plausível, a despeito dos notáveis avanços alcançados pela legislação 
previdenciária brasileira, que vem incorporando gradativamente ao elenco de segurados em especial 
nos últimos vinte e cinco anos – as mais diversas categorias sociais, a exemplo de empregados 
domésticos, estudantes e pescadores autônomos. 
A presente “emenda” tem por finalidade corrigir esta situação anacrônica e injusta, atendendo a 
antiga reivindicação de duas categorias que, embora numericamente expressivas e socialmente 
relevantes, não dispõe, até momento, de canais e meios eficazes de articulação de seus legítimos 
interesses junto aos centros de decisão política. 
 
  
   EMENDA:00664 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (PT/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 363 do Anteprojeto de  
Constituição o seguinte parágrafo único:  
Parágrafo único. Nenhum tipo de imposto  
incidirá sobre proventos de aposentadoria e pensões. 
Justificativa: 
Trata-se de incorporar, ao texto da Comissão de Sistematização, o artigo 70 do Anteprojeto da 
Comissão da Ordem Social, que determina a proibição da incidência de quaisquer impostos sobre os 
proventos da aposentadoria. 
 
   
   EMENDA:00941 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 365 e Parágrafo Único.  
Passam a ser assim redigidos o Art. 365 e seu  
Parágrafo Único do Anteprojeto.  
Art. 365 - O sistema de seguridade social  
compreende ainda a previdência complementar  
facultativa, ofertadora de planos de benefícios  
adicionais custeados, sob o regime financeiro de  
capitalização, por contribuição de empregadores,  
de empregados e de profissionais autônomos, a ser  
operada paralelamente mediante autorização do  
poder público por:  
I - fundos fechados, administrados sem fins  
lucrativos por entidades de previdência privada  
patrocinadas pelos empregadores; e  
II - fundo aberto, administrado sem fins  
lucrativos por instituição financeira governamental.  
Parágrafo único - Para o fim de que trata o  
inciso II deste artigo, fica instituído o fundo de  
garantia de previdência complementar, integrante  
do Fundo Nacional de Seguridade Social, ao qual  
poderão aderir todas as empresas e trabalhadores  
vinculados à Previdência Social. 
Justificativa: 
1 – A previdência social, atendendo ao princípio de adequação social, oferta um seguro mínimo 
capaz de impedir que os aposentados e pensionistas se constituam em um contingente marginal e 
desvalido. Contrariamente, a previdência complementar, seguindo o princípio de equidade individual, 
enseja um nível de bem-estar na inatividade comparável ao desfrutado na fase laborativa. 
2 – A previdência complementar é assim, um direito trabalhista e uma necessidade incontornável 
para o profissional qualificado, no atual estágio de desenvolvimento da economia e do processo de 
urbanização do país. 
3 – As contribuições pagas pelo segurado são, sem sombra de dúvidas, poupanças previdenciárias 
voluntárias suas, uma vez que está trocando consumo certo no presente por consumo incerto no 
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futuro. As contribuições pagas pelo patrocinador são também poupanças previdenciárias do 
segurado, posto que equivalem ao salário diferido que seu contrato de emprego determina. 
4 – O empregador, por exaurir a capacidade produtiva de toda vida útil do empregado, deve-lhe os 
recursos para sua sobrevivência na fase inativa que lhe proporcionem um padrão de vida compatível 
com aquele fruído pelo empregado ao longo de seu período produtivo. 
5 – O salário do empregado está assim composto de duas parcelas, ambas despendidas pelo 
empregador ao tempo da colaboração do empregado e ambas contabilizadas pelo regime de 
competência de exercício como custo do produto ou serviço. A primeira é aquela parcela entregue 
diretamente ao trabalhador para cobrir seus gastos correntes. A segunda é aquela entregue à 
entidade de previdenciária complementar para que a administrar e faça crescer através da aplicação 
nos diferentes marcados de investimentos, e com ela financie a sobrevida do aposentado no mesmo 
nível de bem-estar até então desfrutado. 
6 – A previdência complementar não se constitui, como equivocadamente se menciona, numa 
mordomia, num privilégio ilícito, mas se trata de um direito legítimo, de um usufruto de poupanças 
anteriores decorrentes de contratos trabalhistas celebrados ao abrigo da lei, através de acordos e 
convenções coletivas de trabalho. 
7 – O caráter facultativo da previdência complementar é princípio filosófico universal no trato do 
partilhamento dos riscos naturais da classe trabalhadora, sua transformação em obrigação para o 
empregador não se deve constituir em preceito constitucional, mas ser objetivo de conquistas 
sindicais, em cada caso. 
8 – A criação do Fundo de Garantias da Previdência Complementar tem enorme alcance social por 
permitir o acesso a esse benefício àqueles trabalhadores que laboram em empresas pequenas e 
médias que não podem isoladamente patrocinar uma entidade fechada de previdência, atualmente 
viável somente acima de 1.000 (mil) funcionários, bem como aos que trabalham em empresas 
grandes não desejosas de manterem esse benefício, por considerarem pesado encargo, no presente 
e, sobretudo, por terem suas responsabilidades no futuro. 
9 – A administração do Fundo de Garantia da Previdência Complementar deverá ser entregue a uma 
instituição financeira governamental, com competência técnica na área atuarial e na gestão de ativos, 
com alta credibilidade popular e com grande número de lojas em todos os estados brasileiros. Duas 
instituições cumprem cumulativamente esses três requisitos, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica 
Federal, recaindo a preferência sobre esta última por dispor ainda dos funcionários do extinto Banco 
Nacional de Habitação, que incorporam um competente grupo de atuários e pesquisadores 
operacionais adequados a essa tarefa. 
 
 
   EMENDA:01174 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: art. 367  
Substituir a locução "a subvenção ou  
incentivo fiscal do Poder Público" por "a  
destinação de recursos públicos". 
Justificativa: 
A substituição visa dar um sentido mais abrangente ao texto conforme orientação de dispositivos 
anteriores. Aprimora-se a redação e ajustam-se os conceitos dos termos jurídicos. 
   
   EMENDA:01226 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   
   Emenda modificativa.  
Dispositivo emendado: art. 365, parágrafo único.  
O Parágrafo único do art. 365, do  
anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 365. O Sistema de Seguridade Social  
compreende ainda a previdência facultativa,  
ofertadora de planos de benefícios adicionais  
custeados, sob o regime financeiro de  
capitalização, por contribuição de empregadores,  
de empregados e de profissionais autônomos, a ser  
operada paralelamente mediante autorização do  
poder público por:  
I - fundos fechados, administrados sem fins  
lucrativos por entidades de previdência privada  
patrocinadas pelos empregadores; e  
II - fundo aberto, administrado sem fins  
lucrativos, por instituição financeira governamental.  
Parágrafo único. Para o fim de que trata o  
inciso II deste artigo, fica instituído o fundo de  
garantia da previdência complementar, integrante  
do fundo nacional de seguridade social, ao qual  
poderão aderir todas as empresas e trabalhadores  
vinculados à previdência social. 
Justificativa: 
1 – A previdência social, atendendo ao princípio de adequação social, oferta um seguro mínimo 
capaz de impedir que os aposentados e pensionistas se constituam em um contingente marginal e 
desvalido. Contrariamente, a previdência complementar, seguindo o princípio de equidade individual, 
enseja um nível de bem-estar na inatividade comparável ao desfrutado na fase laborativa. 
2 – A previdência complementar é assim, um direito trabalhista e uma necessidade incontornável 
para o profissional qualificado, no atual estágio de desenvolvimento da economia e do processo de 
urbanização do país. 
3 – As contribuições pagas pelo segurado são, sem sombra de dúvidas, poupanças previdenciárias 
voluntárias suas, uma vez que está trocando consumo certo no presente por consumo incerto no 
futuro. As contribuições pagas pelo patrocinador são também poupanças previdenciárias do 
segurado, posto que equivalem ao salário diferido que seu contrato de emprego determina. 
4 – O empregador, por exaurir a capacidade produtiva de toda vida útil do empregado, deve-lhe os 
recursos para sua sobrevivência na fase inativa que lhe proporcionem um padrão de vida compatível 
com aquele fruído pelo empregado ao longo de seu período produtivo. 
5 – O salário do empregado está assim composto de duas parcelas, ambas despendidas pelo 
empregador ao tempo da colaboração do empregado e ambas contabilizadas pelo regime de 
competência de exercício como custo do produto ou serviço. A primeira é aquela parcela entregue 
diretamente ao trabalhador para cobrir seus gastos correntes. A segunda é aquela entregue à 
entidade de previdenciária complementar para que a administrar e faça crescer através da aplicação 
nos diferentes marcados de investimentos, e com ela financie a sobrevida do aposentado no mesmo 
nível de bem-estar até então desfrutado. 
6 – A previdência complementar não se constitui, como equivocadamente se menciona, numa 
mordomia, num privilégio ilícito, mas se trata de um direito legitimo, de um usufruto de poupanças 
anteriores decorrentes de contratos trabalhistas celebrados ao abrigo da lei, através de acordos e 
convenções coletivas de trabalho. 
7 – O caráter facultativo da previdência complementar é princípio filosófico universal no trato do 
partilhamento dos riscos naturais da classe trabalhadora, sua transformação em obrigação para o 
empregador não se deve constituir em preceito constitucional, mas ser objetivo de conquistas 
sindicais, em cada caso. 
8 – A criação do Fundo de Garantias da Previdência Complementar tem enorme alcance social por 
permitir o acesso a esse benefício àqueles trabalhadores que laboram em empresas pequenas e 
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médias que não podem isoladamente patrocinar uma entidade fechada de previdência, atualmente 
viável somente acima de 1.000 (mil) funcionários, bem como aos que trabalham em empresas 
grandes não desejosas de manterem esse benefício, por considerarem pesado encargo, no presente 
e, sobretudo, por terem suas responsabilidades no futuro. 
9 – A administração do Fundo de Garantia da Previdência Complementar deverá ser entregue a uma 
instituição financeira governamental, com competência técnica na área atuarial e na gestão de ativos, 
com alta credibilidade popular e com grande número de lojas em todos os estados brasileiros. Duas 
instituições cumprem cumulativamente esses três requisitos, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica 
Federal, recaindo a preferência sobre esta última por dispor ainda dos funcionários do extinto Banco 
Nacional de Habitação, que incorporam um competente grupo de atuários e pesquisadores 
operacionais adequados a essa tarefa. 
 
  
   EMENDA:02051 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MATTOS LEÃO (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 363  
Inclua-se no Art. 363 do anteprojeto, o  
seguinte Parágrafo Único:  
Art. 363 - ..................................  
Parágrafo Único - os benefícios a que se  
refere este artigo abrangerá o trabalhador rural  
sendo-lhes garantido os direitos econômicos e  
sociais ao trabalhador urbano. 
Justificativa: 
No Brasil, hoje, o trabalhador rural recebe meio salário mínimo de aposentadoria. Por justiça, o 
homem do campo deve perceber remuneração por trabalho ou benefícios, não inferior ao trabalhador 
urbano. 
É dever inalienável do Estado gerenciar os recursos destinados à melhoria da qualidade de vida do 
mais importante segmento de nossa sociedade: os trabalhadores brasileiros. 
 
   
   EMENDA:02067 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERVIN BONKOSKI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se o art. 363, remunerando-se os demais:  
Art. 363 - Serão assegurados aos  
trabalhadores os seguintes direitos:  
I - proventos mensais vitalícios, aos idosos,  
a partir de sessenta e cinco anos de idade,  
independentemente de prova de contribuição para o  
sistema previdenciário;  
II - isenção de impostos, dentro de limites a  
serem estabelecidos, sobre proventos de  
aposentadoria, pensões e renda mensal vitalícia;  
III - reajuste dos proventos dos inativos, na  
mesma época e proporção dos concedidos aos que  
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estão em atividade:  
IV - pensão, por morte de um dos cônjuges, ao  
cônjuge sobrevivente ou aos mais demais  
dependentes, de valor não inferior ao da  
remuneração, ou dos vencimentos ou dos proventos  
de aposentadoria do cônjuge falecido;  
V - a manutenção do benefício estatuído no  
item anterior em caso de novas núpcias do viúvo. 
Justificativa: 
É grande o número de aposentados e pensionistas que vivem dos parcos proventos e pensões 
defasados no tempo, distanciando-os das remunerações dos que ficaram na atividade. Isto se deve a 
dois principais motivos: ou a elevação dos valores não seguem a mesma proporção dos que se 
encontram em atividade, ou sofreram redução em vista das disposições legais atualmente em vigor. 
 
   
   EMENDA:02147 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOFRAN FREJAT (PFL/DF) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 363  
O art. 363 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
Art. 363 Nenhum benefício de prestação  
continuada poderá ser inferior ao salário  
percebido quando em atividade. 
Justificativa: 
Os atuais métodos de concessão e reajuste dos benefícios têm feito cair o poder aquisitivo daqueles 
que necessitam da Previdência Social. 
Tanto aposentados como pensionistas têm sido obrigados a buscar fontes alternativas de renda, para 
manter o sustento familiar, após anos de contribuição rigorosa ao seguro social. 
Da mesma forma que o pensionista, o aposentado vê-se na contingência de procurar novo emprego, 
sacrificando o período reservado ao justo descanso, após anos de labuta, a fim de evitar a queda do 
padrão de vida que, quando em atividade, era capaz de proporcionar a si e a sua família. 
Por outro lado, o retorno ao trabalho ocorre de maneira perversa. Não só porque aceitam salários 
mais baixos que, na verdade, são apenas complemento do que perderam com a aposentadoria ou 
pensão, como disputam, de maneira desigual, o emprego com quase dois milhões de jovens que o 
buscam pela primeira vez. 
A Concessão de proventos de aposentadoria e pensão, bem como de auxílio-doença, em níveis 
integrais, representa um ato de justiça para com os que desses benefícios têm direito, como para 
com os jovens brasileiros que lutam para ingressar no mercado de trabalho. 
 
   
   EMENDA:02319 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOFRAN FREJAT (PFL/DF) 
Texto:   
   Art. 361.  
I - .............................  
II - ...........................  
III - Proteção à maternidade e à paternidade,  
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naturais e adotivas, notadamente à gestante,  
assegurada licença antes e após o parto, e redução  
da jornada de trabalho de mães e pais, conforme a  
lei dispuser. 
Justificativa: 
Maior garantia da saúde mental e física da criança. 
Necessidade de intensificar a afetividade do trinômio PAI, MÃE e FILHO. 
Minorar as consequências psicossociais advindas da separação precoce e súbita entre mães, pais e 
filhos e atenuar os efeitos advindos da massificação do atendimento institucional ou domiciliar das 
crianças. 
Otimização da relação custo-benefício, à médio e longo prazos, relativa à manutenção de crianças 
em creches em período integral. 
Conotação pejorativa do termo “descanso”. 
   
   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:02555 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUAREZ ANTUNES (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao Art. 492 o § 2o, passando o  
Parágrafo Único a ser § 1o.  
Art. 492 - (..........)  
§ 2o. - Aprovado o Cadastro Geral de  
Beneficiários nele se inclui os proventos dos  
aposentados, viúvas e pensionistas nas condições  
estipuladas no caput do Art. 362. 
Justificativa: 
Faz-se necessário, de uma vez por todas, resolvermos o problema que aflige os milhões de 
aposentados, pensionistas e viúvas que contribuíram durante anos para a Previdência, e hoje se 
encontram em verdadeiro desespero, em virtude do aviltamento de tais benefícios. 
Para as aposentadorias vindouras o Anteprojeto da Comissão de Sistematização estabelece cálculo 
que mantêm os benefícios atualizados. É importante, pois, que façamos justiça aos aposentados, 
pensionistas e viúvas existentes. 
   
   EMENDA:02595 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BOSCO FRANÇA (PMDB/SE) 
Texto:   
   Título IX  
Capítulo II  
Dos Direitos Sociais  
Art. 361. Os planos de previdência social do  
Sistema de Seguridade Social atenderão, nos termos  
da lei, aos seguintes preceitos:  
III - Proteção à maternidade e à paternidade,  
naturais e adotivas, notadamente à gestante,  
assegurado descanso antes e após o parto.  
Alterar: "descanso" por "licença".  
Acrescentar: "e a redução da jornada de  
trabalho das mães e pais, conforme a lei dispuser".  
proteção à maternidade e à paternidade, naturais e  
adotivas, notadamente à gestante, assegurada  
licença antes e após o parto, e redução da jornada  
de trabalho de mães e pais, conforme a lei dispuser. 
Justificativa: 
- Maior garantia da saúde mental e física da criança; 
- Necessidade de intensificar a afetividade do trinômio PAI – MÃE E FILHO; 
- Minorar as consequências psicossociais advindas da separação precoce e súbita entre mães, pais e 
filhos e atenuar os efeitos advindos da massificação do atendimento institucional ou domiciliar das 
crianças; 
- Otimização da relação custo-benefício, a médio e longo prazos, relativa à manutenção de crianças 
em creches em período integral. 
- Conotação pejorativa do termo “descanso”. 
 
   
   EMENDA:03401 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 361  
Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao  
artigo 361 do anteprojeto:  
Art. 361 - ..................................  
Parágrafo único - Em caso de falecimento, é  
assegurado ao cônjuge sobrevivente, ou a seus  
dependentes, pensão não inferior ao salário, aos  
vencimentos ou aos proventos que lhe dão origem. 
Justificativa: 
A presente emenda visa a estabelecer igualdade de condição entre o homem e a mulher, no caso de 
falecimento do cônjuge. 
Pela legislação atual, somente a esposa do de cujus é concedida e pensão, quando da morte do 
marido. A reciproca, não sendo verdadeira, cria situação de desigualdade de direitos, que merece ser 
sanada pelo futuro texto constitucional. 
 
   
   EMENDA:04365 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 365, e seu parágrafo único.  
Suprima-se o art. 365 e seu parágrafo único  
do Anteprojeto da Constituição, remunerando-se os demais. 
Justificativa: 
O dispositivo em tela, tal como está redigido, enseja a formação de monopólio. E a previdência social 
já o detém, na área do seguro de acidentes do trabalho. 
A única forma de melhorar o sistema previdenciário complementar é delegar, progressivamente, suas 
atividades para organizações privadas, até o máximo que se tornar exequível, revertendo a atual 
tendência estatizante, que contraria os princípios constitucionais vigentes. 
   
   EMENDA:04766 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se do anteprojeto:  
a) o Art. 365 e seu Parágrafo único 
Justificativa: 
O dispositivo proposto é incompatível com o Art. 362 que prevê a aposentadoria “com proventos de 
valor igual à maior remuneração dos últimos doze meses de serviço”. 
A criação do “seguro coletivo de caráter complementar” proposta no art. 365, portanto, perde a 
finalidade. 
   
   EMENDA:04853 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 365  
Suprima-se do anteprojeto o § Único do art. 365. 
Justificativa: 
O dispositivo proposto é incompatível com o art. 362 que prevê a aposentadoria “com proventos de 
valor igual à maior remuneração dos últimos doze meses de serviço”. 
A criação do “seguro coletivo de caráter complementar” proposta no art. 365, portanto, perde a 
finalidade. 
 
 
   
   EMENDA:05040 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Nos termos do § do Art. 23, do Regimento  
Interno da Comissão de Sistematização - (Resolução no. 01/87 - C.S.).  
Suprimir do Título IX, Capítulo II, Seção II  
- Da Previdência Social, os dispositivos abaixo enumerados:  
1. Art. 363; 364;  
2. Art. 365 e seu Parágrafo Único;  
3. Art. 366 e seu Parágrafo Único;  
4. Art. 367 e 368. 
Justificativa: 
Permanecerão, portanto, no texto Constitucional o art. 361, incisos I a IV e Art. 362, alíneas a a e. 
Os dispositivos que propomos suprimir, embora contendo normas relevantes sobre o assunto mais 
apropriados para lei complementar. Consideramos que não devem ficar “amarrados” ao texto 
Constitucional, pois será muito mais difícil realizar qualquer alteração, que se fizer necessária, 
futuramente. 
   
   EMENDA:05444 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Suprimam-se, no todo ou em parte, os arts. 363, 364, 365, 367 e 368 da Seção II, "Da  
Previdência Social", remanescendo a seguinte nova redação:  
Da Previdência Social  
Art. Os planos de previsão social do Sistema  
de Seguridade Social atenderão, nos termos da lei,  
aos seguintes preceitos:  
I - cobertura dos eventos de doença,  
invalidez e morte - incluídos os casos de acidente  
de trabalho -, velhice, reclusão, ofensa criminal  
e desaparecimento;  
II - ajuda à manutenção dos dependentes;  
III - proteção à maternidade e à paternidade,  
naturais e adotivas, notadamente à gestante,  
assegurado descanso antes e após o parto;  
IV - proteção ao trabalhador em situação de  
desemprego involuntário, inclusive mediante  
programa de seguro que proporcione auxílio de  
valor compatível com o último salário, por período  
correspondente à média de duração de desemprego no País.  
Art. É assegurada aposentadoria:  
a) com trinta e cinco anos de trabalho, para o homem;  
b) com trinta para a mulher;  
c) com tempo inferior ao das modalidades  
acima, pelo exercício de trabalho noturno, de  
revezamento, penoso, insalubre ou perigoso;  
d) por velhice aos sessenta e cinco anos de idade;  
e) por invalidez.  
Art. Nenhum benefício de prestação  
continuada terá valor mensal inferior ao salário mínimo.  
Art. É vedada a acumulação de aposentadoria.  
Art. A participação dos órgãos e empresas  
estatais no custeio de planos de previdência  
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supletiva para seus servidores e empregados não  
poderá exceder o montante de contribuição dos  
respectivos beneficiários.  
Parágrafo único. O disposto neste artigo  
aplica-se à previdência parlamentar. 
Justificativa: 
Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentado à Comissão de 
Sistemática. 
Procuramos, apenas, através da supressão, sistematizar o texto, tornando-o compatível consigo 
próprio, com o texto aprovado pelas Comissões, e exigindo-o de matéria não constitucional. 
Com isto, apresentamos a plenário um texto mais adequado a uma Constituição. 
 
 

________________________________________________________________ 

FASE M 

   EMENDA:00050 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda N.  
Incluir no Anteprojeto da Constituição.  
Título -  Da Ordem Social.  
Seção II - Da Previdência Social.  
Art. 357 ....................................  
§ Único - Os benefícios de prestação  
continuada pagos pela Previdência Social serão  
reajustados sempre que ocorrer a depreciação da  
moeda, a fim de que seus valores mantenham,  
permanentemente, a expressão monetária da data de  
concessão. 
Justificativa: 
A partir do momento em que, no início deste Século, a filosofia do Estado Providência passou a 
inspirar, de forma dominante, os sistemas de governo das principais nações civilizadas do Globo, a 
previdência social foi erigida à condição de instituição fundamental. 
E, de acordo com as pregações de Maurice Diverger, Georges Burdeau e Leon Duguit, bem como de 
conformidade com a concepção hoje predominante na consciência coletiva de todos os povos, 
previdência social é, acima de tudo, seguridade, pessoal e familiar, identificada com a possibilidade 
de qualquer um, ante qualquer evento adverso, poder recorrer a um socorro que, na forma de 
contraprestação ou de dever do Estado, lhe garanta uma sobrevivência condigna. 
No Brasil, a previdência social não ostenta essa característica, porque é defasagem existente entre o 
valor de seus benefícios e o do salário de contribuição do segurado não propicia a este ou à sua 
família, nos casos de velhice, invalidez ou morte, a possibilidade de proverem à sua subsistência, nas 
condições que lhes eram habituais à época em que o trabalhador mantinha-se na atividade. 
Várias são as causas dessa distorção. O sistema incorreto e, por que não dizer, capcioso de 
reajustamento dos valores dos benefícios, no entanto, é, ao nosso ver, o principal fator desses 
problemas. Por isso, assumimos a presente iniciativa, objetivando inserir no texto da futura 
constituição salvaguarda que impeça o legislador ordinário ou o Poder Executivo, através de meros 
atos administrativos, de proporem reajustamentos de benefícios mediante a utilização de índices 
inferiores aos da inflação real verificada em determinado período. 
Parecer:   
   Revisão dos valores dos benefícios de conformidade com os índices reais de inflação. Medida 
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absolutamente indispensável.  
Pela aprovação da emenda, nos termos do Substitutivo que oferecemos à Assembléia Nacional 
Constituinte. 
   
   EMENDA:00211 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 355, Capítulo II, Seção  
II o item V com a seguinte redação:  
V - Aposentadoria para as donas-de-casa e  
camponesas. 
Justificativa: 
A inclusão das donas-de-casa e das camponesas no sistema de seguridade social, como direito 
inerente à sua condição de co-partícipe do processo de geração da riqueza nacional, tem sido adiada 
sem justificativa plausível, a despeito dos notáveis avanços alcançados pela legislação previdenciária 
brasileira, que vem incorporando gradativamente ao elenco de segurados em especial nos últimos 
vinte e cinco anos – as mais diversas categorias sociais, a exemplo de empregados domésticos, 
estudantes e pescadores autônomos. 
A presente “Emenda” tem por finalidade corrigir esta situação anacrônica e injusta, atendendo a 
antiga reivindicação de duas categorias que, embora numericamente expressivas e socialmente 
relevantes, não dispõe, até momento, de canais e meios eficazes de articulação de seus legítimos 
interesse junto aos centros de decisão política. 
Aos olhos de Deus – que ama o pecador, mas não ama o pecado, desejando que o pecador se 
arrependa e viva – tem de haver a distinção entre os que praticam o bem e o mal. A prática 
homossexual está sempre relacionada com o juízo de Deus. Tão sério é o problema causado por 
essa prática sexual anormal, que aí está o terrível flagelo da Aids. 
Deixemos que cada um siga seu caminho, certo ou errado, como responsabilidade individual; jamais 
poderemos, porém, dar um cunho de aspecto legal a práticas aberrantes como o homossexualismo e 
o lesbianismo. 
Obviamente, o foco principal dessa doença está no sexo praticado contrário à natureza. 
As pessoas envolvidas nesse processo chegam ao extremo de perder o senso da vergonha pelo que 
fazem. É preciso encarar o aspecto moral da questão. 
Parecer:   
   A matéria de que trata a emenda demonstra a sensibilidade do Autor em relação à justa 
reivindicação das donas-de-casa (inclusive camponesas) no sentido do reconhecimento de seu direito 
à filiação ao sistema previdenciário na qualidade de segurado. Entendemos, não obstante, que a 
inovadora adoção do princípio da universalidade de cobertura da Seguridade Social, acolhido no 
Substitutivo, proverá por si só, com a vantagem de sua generalidade, o fundamento até hoje 
reclamado como necessário à plena integração da dona-de-casa ao sistema oficial de previdência. A 
partir de tal provisão, nenhum óbice poderá ser alegado no sentido de se postergar o exercício desse 
direito pelas donas-de-casa brasileiras, cabendo à lei ordinária regular as bases desse exercício. 
   
   EMENDA:00876 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 359 e Parágrafo Único.  
Passam a ser assim redigidos o Art. 359 e seu  
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Parágrafo Único do Anteprojeto.  
Art. 359 - O sistema de seguridade social  
compreende ainda a previdência complementar  
facultativa, ofertadora de planos de benefícios  
adicionais custeados, sob o regime financeiro de  
capitalização, por contribuição de empregadores,  
de empregados e de profissionais autônomos, a ser  
operada paralelamente mediante autorização do  
poder público por:  
I - fundos fechados, administrados sem fins  
lucrativos por entidades de previdência privada  
patrocinadas pelos empregadores; e  
II - fundo aberto, administrado sem fins  
lucrativos por instituição financeira  
governamental.  
Parágrafo único - Para o fim de que trata o  
inciso II deste artigo, fica instituído o fundo de  
garantia de previdência complementar, integrante  
do Fundo Nacional de Seguridade Social, ao qual  
poderão aderir todas as empresas e trabalhadores  
vinculados à Previdência Social. 
Justificativa: 
1 – A previdência social, atendendo ao princípio de adequação social, oferta um seguro mínimo 
capaz de impedir que os aposentados e pensionistas se constituam em um contingente marginal e 
desvalido. Contrariamente, a previdência complementar, seguindo o princípio de equidade individual, 
enseja um nível de bem-estar na inatividade comparável ao desfrutado na fase laborativa. 
2 – A previdência complementar é assim, um direito trabalhista e uma necessidade incontornável 
para o profissional qualificado, no atual estágio de desenvolvimento da economia e do processo de 
urbanização do país. 
3 – As contribuições pagas pelo segurado são, sem sombra de dúvidas, poupanças previdenciárias 
voluntárias suas, uma vez que está trocando consumo certo no presente por consumo incerto no 
futuro. As contribuições pagas pelo patrocinador são também poupanças previdenciárias do 
segurado, posto que equivalem ao salário diferido que seu contrato de emprego determina. 
4 – O empregador, por exaurir a capacidade produtiva de toda vida útil do empregado, deve-lhe os 
recursos para sua sobrevivência na fase inativa que lhe proporcionem um padrão de vida compatível 
com aquele fruído pelo empregado ao longo de seu período produtivo. 
5 – O salário do empregado está assim composto de duas parcelas, ambas despendidas pelo 
empregador ao tempo da colaboração do empregado e ambas contabilizadas pelo regime de 
competência de exercício como custo do produto ou serviço. A primeira é aquela parcela entregue 
diretamente ao trabalhador para cobrir seus gastos correntes. A segunda é aquela entregue à 
entidade de previdenciária complementar para que a administre e faça crescer através da aplicação 
nos diferentes marcados de investimentos, e com ela financie a sobrevida do aposentado no mesmo 
nível de bem-estar até então desfrutado. 
6 – A previdência complementar não se constitui, como equivocadamente se menciona, numa 
mordomia, num privilégio ilícito, mas se trata de um direito legítimo, de um usufruto de poupanças 
anteriores decorrentes de contratos trabalhistas celebrados ao abrigo da lei, através de acordos e 
convenções coletivas de trabalho. 
7 – O caráter facultativo da previdência complementar é princípio filosófico universal no trato do 
partilhamento dos riscos naturais da classe trabalhadora, sua transformação em obrigação para o 
empregador não se deve constituir em preceito constitucional, mas ser objetivo de conquistas 
sindicais, em cada caso. 
8 – A criação do Fundo de Garantias da Previdência Complementar tem enorme alcance social por 
permitir o acesso a esse benefício àqueles trabalhadores que laboram em empresas pequenas e 
médias que não podem isoladamente patrocinar uma entidade fechada de previdência, atualmente 
viável somente acima de 1.000 (mil) funcionários, bem como aos que trabalham em empresas 
grandes não desejosas de manterem esse benefício, por considerarem pesado encargo, no presente 
e, sobretudo, por terem suas responsabilidades no futuro. 
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9 – A administração do Fundo de Garantia da Previdência Complementar deverá ser entregue a uma 
instituição financeira governamental, com competência técnica na área atuarial e na gestão de ativos, 
com alta credibilidade popular e com grande número de lojas em todos os estados brasileiros. Duas 
instituições cumprem cumulativamente esses três requisitos, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica 
Federal, recaindo a preferência sobre esta última por dispor ainda dos funcionários do extinto Banco 
Nacional de Habitação, que incorporam um competente grupo de atuários e pesquisadores 
operacionais adequados a essa tarefa. 
Parecer:   
   A emenda denota a preocupação do seu ilustre autor com o cerceamento da esfera de atuação das 
entidades de previdência privada de caráter complementar. Cabe, entretanto, ressaltar que o 
Substitutivo do Relator, embora adote a perspectiva de universalização da cobertura dos riscos 
básicos no âmbito da Seguridade Social, não impõe qualquer restrição à existência de entidades 
privadas no campo previdenciário, para atendimento à demanda do segmento de renda não atendido 
pela cobertura básica do sistema oficial. Consideramos, pois, acolhida parcialmente a presente 
emenda, porque atendida, no mérito, sua finalidade. 
   
   EMENDA:01085 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Supressiva/Modificativa  
Dispositivo emendado: 355, I.  
Substituir as expressões "eventos" por  
"fatos" e "desaparecimento" por "ausência". 
Justificativa: 
A proposta visa a adequação léxico-gramatical do texto do anteprojeto. 
Parecer:   
   Malgrado seu incontestável mérito, a sugestão contida na emenda fica prejudicada em face da 
opção do Relator por suprimir, no substitutivo, o dispositivo que o ilustre autor propunha alterar. 
   
   EMENDA:01086 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Supressiva  
Dispositivo emendado: 355, III.  
Excluir o que consta após a palavra  
"paternidade". 
Justificativa: 
A adequação gramatical do texto é necessária para eliminar a dubiedade veiculada pela norma 
emendada, a fim de se evitar dificuldade na sua interpretação e aplicação. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda não corresponde ao artigo que se pretende emendar.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:01089 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo emendado: art. 361  
Substituir a locução "a subvenção ou  
incentivo fiscal do Poder Público" por "a  
destinação de recursos públicos". 
Justificativa: 
A substituição visa dar um sentido mais abrangente ao texto conforme orientação de dispositivos 
anteriores. Aprimora-se a redação e ajustar-se os conceitos dos termos jurídicos. 
Parecer:   
   A modificação proposta pelo ilustre autor, a nosso ver, não implica aprimoramento da redação do 
dispositivo que se pretende emendar. 
   
   EMENDA:01131 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   
   Emenda modificativa.  
Dispositivo emendado: art. 359, Parágrafo único.  
O Parágrafo único do art. 359, do  
anteprojeto, passam a ter a seguinte redação:  
Art. 359 - O Sistema de Seguridade Social  
compreende ainda a previdência complementar  
facultativa, ofertadora de planos de benefícios  
adicionais custeados, sob o regime financeiro de  
capitalização, por contribuição de empregadores,  
de empregados e de profissionais autônomos, a ser  
operada paralelamente mediante autorização do  
poder público por:  
I - Fundos fechados, administrados sem fins  
lucrativos por entidades de previdência privada  
patrocinadas pelos empregadores; e  
II - Fundo aberto, administrado sem fins  
lucrativos, por instituição financeira  
governamental.  
Parágrafo único - Para o fim de que trata o  
inciso II deste artigo, fica instituído o fundo de  
garantia da previdência complementar, integrante  
do fundo nacional de seguridade social, ao qual  
poderão aderir todas as empresas e trabalhadores  
vinculados à previdência social. 
Justificativa: 
1 – A previdência social, atendendo ao princípio de adequação social, oferta um seguro mínimo 
capaz de impedir que os aposentados e pensionistas se constituam em um contingente marginal e 
desvalido. Contrariamente, a previdência complementar, seguindo o princípio de equidade individual, 
enseja um nível de bem-estar na inatividade comparável ao desfrutado na fase laborativa. 
2 – A previdência complementar é assim, um direito trabalhista e uma necessidade incontornável 
para o profissional qualificado, no atual estágio de desenvolvimento da economia e do processo de 
urbanização do país. 
3 – As contribuições pagas pelo segurado são, sem sombra de dúvidas, poupanças previdenciárias 
voluntárias suas, uma vez que está trocando consumo certo no presente por consumo incerto no 
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futuro. As contribuições pagas pelo patrocinador são também poupanças previdenciárias do 
segurado, posto que equivalem ao salário diferido que seu contrato de emprego determina. 
4 – O empregador, por exaurir a capacidade produtiva de toda vida útil do empregado, deve-lhe os 
recursos para sua sobrevivência na fase inativa que lhe proporcionem um padrão de vida compatível 
com aquele fruído pelo empregado ao longo de seu período produtivo. 
5 – O salário do empregado está assim composto de duas parcelas, ambas despendidas pelo 
empregador ao tempo da colaboração do empregado e ambas contabilizadas pelo regime de 
competência de exercício como custo do produto ou serviço. A primeira é aquela parcela entregue 
diretamente ao trabalhador para cobrir seus gastos correntes. A segunda é aquela entregue à 
entidade de previdenciária complementar para que a administrar e faça crescer através da aplicação 
nos diferentes marcados de investimentos, e com ela financie a sobrevida do aposentado no mesmo 
nível de bem-estar até então desfrutado. 
6 – A previdência complementar não se constitui, como equivocadamente se menciona, numa 
mordomia, num privilégio ilícito, mas se trata de um direito legitimo, de um usufruto de poupanças 
anteriores decorrentes de contratos trabalhistas celebrados ao abrigo da lei, através de acordos e 
convenções coletivas de trabalho. 
7 – O caráter facultativo da previdência complementar é princípio filosófico universal no trato do 
partilhamento dos riscos naturais da classe trabalhadora, sua transformação em obrigação para o 
empregador não se deve constituir em preceito constitucional, mas ser objetivo de conquistas 
sindicais, em cada caso. 
8 – A criação do Fundo de Garantias da Previdência Complementar tem enorme alcance social por 
permitir o acesso a esse benefício àqueles trabalhadores que laboram em empresas pequenas e 
médias que não podem isoladamente patrocinar uma entidade fechada de previdência, atualmente 
viável somente acima de 1.000 (mil) funcionários, bem como aos que trabalham em empresas 
grandes não desejosas de manterem esse benefício, por considerarem pesado encargo, no presente 
e, sobretudo, por terem suas responsabilidades no futuro. 
9 – A administração do Fundo de Garantia da Previdência Complementar deverá ser entregue a uma 
instituição financeira governamental, com competência técnica na área atuarial e na gestão de ativos, 
com alta credibilidade popular e com grande número de lojas em todos os estados brasileiros. Duas 
instituições cumprem cumulativamente esses três requisitos, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica 
Federal, recaindo a preferência sobre esta última por dispor ainda dos funcionários do extinto Banco 
Nacional de Habitação, que incorporam um competente grupo de atuários e pesquisadores 
operacionais adequados a essa tarefa. 
Parecer:   
   A emenda denota a preocupação do seu ilustre autor com o cerceamento da esfera de atuação das 
entidades de previdência privada de caráter complementar. Cabe, entretanto, ressaltar que o 
Substitutivo do Relator, embora adote a perspectiva de universalização da cobertura dos riscos 
básicos no âmbito da Seguridade Social, não impõe qualquer restrição à existência de entidades 
privadas no campo previdenciário, para atendimento à demanda do segmento de renda não atendido 
pela cobertura básica do sistema oficial. Consideramos, pois, acolhida  
parcialmente a presente emenda, porque atendida, no mérito, sua finalidade. 
   
   EMENDA:01722 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 359  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo II  
Da Seguridade Social  
Seção II  
Da Previdência Social  
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Suprima-se o Artigo 359 do projeto do  
Relator da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
Este artigo, que corresponde ao art. 68 do anteprojeto da Comissão da Ordem Social, se for mantido, 
tende a desestabilizar o Sistema de Previdência Privada Fechada. 
Parecer:   
   Acolhida a proposta de supressão do dispositivo, por se tratar de matéria típica de legislação 
ordinária. 
   
   EMENDA:01933 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MATTOS LEÃO (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 357  
Inclua-se no Art. 357 do Projeto, o  
seguinte Parágrafo Único:  
Art. 357 - ..................................  
Parágrafo Único - os benefícios a que se  
refere este artigo abrangerá o trabalhador rural  
sendo-lhes garantido os direitos econômicos e  
sociais ao trabalhador urbano. 
Justificativa: 
No Brasil, hoje, o trabalhador rural recebe meio salário mínimo de aposentadoria. Por justiça, o 
homem do campo deve perceber remuneração por trabalho ou benefícios, não inferior ao trabalhador 
urbano. 
É dever inalienável do Estado gerenciar os recursos destinados à melhoria da qualidade de vida mais 
importante segmento de nossa sociedade: os trabalhadores brasileiros. 
Parecer:   
   Acolhida no mérito, nos termos do Substitutivo do Relator, que contempla como princípio de 
ordenamento da Seguridade Social a "uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços para os 
segurados urbanos e rurais", além da universalidade da cobertura. 
   
   EMENDA:01949 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERVIN BONKOSKI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se o art. 357, remunerando-se os demais:  
Art. 357 - Serão assegurados aos  
trabalhadores os seguintes direitos:  
I - proventos mensais vitalícios, aos idosos,  
a partir de sessenta e cinco anos de idade,  
independentemente de prova de contribuição para o  
sistema previdenciário;  
II - isenção de impostos, dentro de limites a  
serem estabelecidos, sobre proventos de  
aposentadoria, pensões e renda mensal vitalícia;  
III - reajuste dos proventos dos inativos, na  
mesma época e proporção dos concedidos aos que  
estão em atividade:  
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IV - pensão, por morte de um dos cônjuges, ao  
cônjuge sobrevivente ou aos demais dependentes,  
de valor não inferior ao da remuneração, ou dos  
vencimentos ou dos proventos de aposentadoria do  
cônjuge falecido;  
V - a manutenção do benefício estatuído no  
item anterior, em caso de novas núpcias do viúvo. 
Justificativa: 
É grande o número de aposentados e pensionistas que vivem dos parcos proventos e pensões 
defasadas no tempo, distanciando-os das remunerações dos que ficaram na atividade. Isto se deve a 
dois principais motivos: ou a elevação dos valores não seguem a mesma proporção dos que se 
encontram em atividade, ou sofreram redução em vista das disposições legais atualmente em vigor. 
Parecer:   
   O autor oferece texto alternativo à questão da Seguridade Social. A redação, o conteúdo e a técnica 
legislativa utilizados pelo autor, porém, deixa a desejar, não podendo, por isso, merecer nossa 
aprovação. 
   
   EMENDA:02028 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOFRAN FREJAT (PFL/DF) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 357  
O art. 357 do Projeto passa a ter a seguinte redação:  
Art. 357 Nenhum benefício de prestação  
continuada poderá ser inferior ao salário  
percebido quando em atividade. 
Justificativa: 
Os atuais métodos de concessão e reajuste dos benefícios têm feito cair o poder aquisitivo daqueles 
que necessitam da Previdência Social. 
Tanto aposentados como pensionistas têm sido obrigados a buscar fontes alternativas de renda, para 
manter o sustento familiar, após anos de contribuição rigorosa ao seguro social. 
Da mesma forma que o pensionista, o aposentado vê-se na contingência de procurar novo emprego, 
sacrificando o período reservado ao justo descanso, após anos de labuta, a fim de evitar a queda do 
padrão de vida que, quando em atividade, era capaz de proporcionar a si e a sua família. 
Por outro lado, o retorno ao trabalho ocorre de maneira perversa. Não só porque aceitam salários 
mais baixos que, na verdade, são apenas complemento do que perderam com a aposentadoria ou 
pensão, como disputam, de maneira desigual, o emprego com quase dois milhões de jovens que o 
buscam pela primeira vez. 
A Concessão de proventos de aposentadoria e pensão, bem como de auxílio-doença, em níveis 
integrais, representa um ato de justiça para com os que desses benefícios têm direito, como para 
com os jovens brasileiros que lutam para ingressar no mercado de trabalho. 
Parecer:   
   O sistema contributivo da Previdência Social sofreria profundo golpe e se inviabilizaria se se 
rompesse a conexão  
entre o valor do benefício e o tempo de trabalho e contribuição do segurado. A emenda promoveria 
esse rompimento, vez que propõe correspondência geral e absoluta entre o valor do benefício e do 
salário do trabalhador. 
   
   EMENDA:02185 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOFRAN FREJAT (PFL/DF) 
Texto:   
Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado - Art. 355, inciso III  
Art. 355. ....................... 
I - ..................................  
II - .................................  
III - Proteção à maternidade e à paternidade,  
naturais e adotivas, notadamente à gestante,  
assegurada licença antes e após o parto, e redução  
da jornada de trabalho de mães e pais, conforme a  
lei dispuser. 
Justificativa: 
Maior garantia da saúde mental e física da criança. 
Necessidade de intensificar a afetividade do trinômio PAI-MÃE e FILHO. 
Minorar as consequências psicossociais advindas da separação precoce e súbita entre mães, pais e 
filhos e atenuar os efeitos advindos da massificação do atendimento institucional ou domiciliar das 
crianças. 
Otimização da relação custo-benefício, à médio e longo prazos, relativa à manutenção de crianças 
em creches em período integral. 
Conotação pejorativa do termo “descanso”. 
Parecer:   
   A ideia contida na emenda constitui justa reivindicação.  
Entretanto, a sua aprovação deve ser apenas parcial, porquanto parte de seu conteúdo constitui 
matéria própria de lei ordinária.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:02452 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BOSCO FRANÇA (PMDB/SE) 
Texto:   
   Título IX  
Capítulo II  
Dos Direitos Sociais  
Art. 355. Os planos de previdência social do Sistema de Seguridade Social atenderão, nos termos  
da lei, aos seguintes preceitos:  
Inciso III - Proteção à maternidade e à paternidade , naturais e adotivas , notadamente à  
gestante , assegurado descanso antes e após o parto.  
Alterar: "descanso" por "licença".  
Acrescentar: "e a redução da jornada de trabalho das mães e pais, conforme a lei  
dispuser".  
PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À PATERNIDADE, naturais e  
adotivas, NOTADAMENTE À GESTANTE, ASSEGURADA  
LICENÇA ANTES E APÓS O PARTO, E REDUÇÃO DA JORNADA  
DE TRABALHO DE MÃES E PAIS, CONFORME A LEI  
DISPUSER. 
Justificativa: 
- Maior garantia da saúde mental e física da criança, 
- Necessidade de intensificar a afetividade de trinômio PAI-MÃE E FILHO; 
- Minorar as consequências psicossociais advindas da separação precoce e súbita entre mães, pais e 
filhos e atenuar os efeitos advindos da massificação do atendimento institucional ou domiciliar das 
crianças; 
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- Otimização da relação custo-benefício, a médio e longo prazos, relativa à manutenção de crianças 
em creches em período integral. 
- Conotação pejorativa do termo “descanso”. 
Parecer:   
   O conteúdo da emenda apresentada refere-se a matéria que figuraria melhor em legislação 
complementar. Merecerá, pois, adequada consideração, na ocasião própria.  
Com relação ao texto constitucional, consideramos a proposta rejeitada. 
   
   EMENDA:03208 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 355  
Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao  
artigo 355 do projeto:  
Art. 355 - ..................................  
Parágrafo único - Em caso de falecimento, é  
assegurado ao cônjuge sobrevivente, ou a seus  
dependentes, pensão não inferior ao salário, aos  
vencimentos ou aos proventos que lhe dão origem. 
Justificativa: 
A presente emenda visa a estabelecer igualdade de condição entre o homem e a mulher, no caso de 
falecimento do cônjuge. 
Pela legislação atual, somente à esposa do de cujus é concedida a pensão, quando da morte do 
marido. A reciproca, não sendo verdadeira, cria situação de desigualdade de direitos, que merece ser 
sanada pelo texto constitucional. 
Parecer:   
   É justa a pretensão contida na presente emenda. Entretanto, entendemos que a matéria deve ser 
prevista em lei ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:04104 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 359, e seu parágrafo único.  
Suprimam-se o art. 359 e seu parágrafo único  
do Anteprojeto da Constituição, renumerando-se os demais. 
Justificativa: 
O dispositivo em tela, tal como está redigido, enseja a formação de monopólio. E a previdência social 
já o detém, na área do seguro de acidentes do trabalho. 
A única forma de melhorar o sistema previdenciário complementar é delegar, progressivamente, suas 
atividades para organizações privadas, até o máximo que se tornar exequível, revertendo a atual 
tendência estatizante, que contraria os princípios constitucionais vigentes. 
Parecer:   
   Acolhida a proposta de supressão do dispositivo, por se tratar de matéria típica de legislação 
ordinária. 
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   EMENDA:04418 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 359  
Suprima-se do projeto:  
a) o Art. 359 e seu Parágrafo único 
Justificativa: 
O dispositivo proposto é incompatível com o art. 356 que prevê a aposentadoria “com proventos de 
valor igual à maior remuneração dos últimos doze meses de serviço”. 
A criação do “seguro coletivo de caráter complementar” proposta no art. 359, portanto, perde a 
finalidade. 
Parecer:   
   Acolhida a proposta de supressão do dispositivo, por se tratar de matéria típica de legislação 
ordinária. 
   
   EMENDA:04504 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 359  
Suprima-se do projeto o § único do art. 359. 
Justificativa: 
O dispositivo proposto é incompatível com o art. 362 que prevê a aposentadoria “com proventos de 
valor igual a maior remuneração dos últimos doze meses de serviço”. 
A criação do “seguro coletivo de caráter complementar” proposta no art. 359, portanto, perde a 
finalidade. 
Parecer:   
   Acolhida a proposta de supressão do dispositivo, por se tratar de matéria típica de legislação 
ordinária. 
   
   EMENDA:04569 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO:Art.355.Inclua-se onde couber  
Inclua-se, no Art. 355, os seguintes parágrafos:  
"Art. 355 ....................................  
§ 1o. A partir de sessenta e cinco anos de  
idade, o idoso, independentemente de prova de  
recolhimento de contribuição para o sistema  
previdenciário, desde que não possua outra fonte  
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de renda, fará jus à percepção de proventos de  
aposentadoria, vitalícios, não inferiores a um  
salário mínimo e progressivamente majorados de  
acordo com as disponibilidades da previdência social.  
§ 2o. É vedada a incidência de impostos sobre  
os proventos de aposentadoria e pensões, que serão  
reajustados na mesma época e proporção dos  
reajustes concedidos aos que estão em atividade.  
§ 3o. Em caso de falecimento de um dos  
cônjuges, é assegurado ao outro, ou a seus  
dependentes, pensão de valor não inferior aos  
proventos de aposentadoria que lhe dão origem.  
§ 4o. O benefício concedido ao cônjuge  
sobrevivente, na forma do parágrafo anterior, não  
se extinguirá por motivo de novo casamento." 
Justificativa: 
Trata-se de resgatar o que foi aprovado na Subcomissão respectiva e apresentado pelo Relator, na 
Comissão, que asseguram direitos que valorizam a pessoa humana e o cumprimento de justiça 
social. 
Parecer:   
   A emenda apresentada não se coaduna com o atual propósito de simplificar a redação do Projeto, 
pela eliminação de expressões prescindíveis. É preferível adotar uma forma que contenha o princípio 
do direito do idoso, sem, entretanto, estender-se em aspectos pertinentes a legislação ordinária.  
Consideramos a emenda prejudicada. 
   
   EMENDA:04688 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Nos termos do § 2o do Art. 23, do Regimento  
Interno da Comissão de Sistematização - (Resolução  
no. 01/87 - C.S.).  
Suprimir do Título IX, Capítulo II, Seção II  
- Da Previdência Social, os dispositivos abaixo enumerados:  
1. Art. 357; 358;  
2. Art. 359 e seu Parágrafo Único;  
3. Art. 360 e seu Parágrafo Único;  
4. Art. 361 e 362. 
Justificativa: 
Permanecerão, portanto, no texto Constitucional o Art. 355, incisos I e IV e Art. 356, alíneas a a e. 
Os dispositivos que propomos suprimir, embora contendo normas relevantes sobre o assunto são 
mais apropriadas para lei complementar. 
Consideramos que não devem ficar “amarrados” ao texto Constitucional, pois será muito mais difícil 
realizar qualquer alteração, que se fizer necessária, futuramente. 
Parecer:   
   A sugestão foi acolhida parcialmente no mérito, nos termos do Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:05064 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
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Texto:   
   Suprimam-se, no todo ou em parte, os arts.  
356, 358, 359, 361 e 362 da Seção II, "Da  
Previdência Social", remanescendo a seguinte nova redação:  
Da Previdência Social  
Art. 355. Os planos de previsão social do  
Sistema de Seguridade Social atenderão, nos termos  
da lei, aos seguintes preceitos:  
I - cobertura dos eventos de doença,  
invalidez e morte - incluídos os casos de acidente  
de trabalho -, velhice, reclusão, ofensa criminal  
e desaparecimento;  
II - ajuda à manutenção dos dependentes;  
III - proteção à maternidade e à paternidade,  
naturais e adotivas, notadamente à gestante,  
assegurado descanso antes e após o parto;  
IV - proteção ao trabalhador em situação de  
desemprego involuntário, inclusive mediante  
programa de seguro que proporcione auxílio de  
valor compatível com o último salário, por período  
correspondente à média de duração de desemprego no País.  
Art. 356. É assegurada aposentadoria:  
a) com trinta e cinco anos de trabalho, para o homem;  
b) com trinta para a mulher;  
c) com tempo inferior ao das modalidades  
acima, pelo exercício de trabalho noturno, de  
revezamento, penoso, insalubre ou perigoso;  
d) por velhice aos sessenta e cinco anos de idade;  
e) por invalidez.  
Art. 357. Nenhum benefício de prestação  
continuada terá valor mensal inferior ao salário mínimo.  
Art. 358. É vedada a acumulação de aposentadoria.  
Art. 360. A participação dos órgãos e  
empresas estatais no custeio de planos de  
previdência supletiva para seus servidores e  
empregados não poderá exceder o montante de  
contribuição dos respectivos beneficiários.  
Parágrafo único. O disposto neste artigo  
aplica-se à previdência parlamentar. 
Justificativa: 
Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do projeto apresentado à Comissão de 
Sistemática. 
Procuramos, apenas, através de supressão, sistematizar o texto, tornando-o compatível consigo 
próprio, com o texto aprovado pela Comissão, e enxugando-o de matéria não constitucional. 
Com isto, apresentamos a plenário um texto mais adequado a uma Constituição. 
Parecer:   
   Pela prejudicialidade, vez que a emenda, com pequenas alterações, repete o texto do Projeto. 
Ocorre, porém, que decidimos modificar o texto do Projeto, com base em critérios que adotamos 
quando do exame da matéria. Assim, embora estejamos propensos a oferecer à Assembleia Nacional 
Constituinte substitutivo de conteúdo muito parecido com o da emenda, vemo-nos impossibilitado de 
aprová-la, vez que, redacionalmente nossa proposta será diferente. 
   
   EMENDA:05499 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   MATHEUS IENSEN (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 357  
Dê-se ao art. 357 a seguinte redação:  
"Art. 357 Nenhum benefício de prestação  
continuada poderá ser inferior ao salário  
percebido quando em atividade." 
Justificativa: 
Os atuais métodos de concessão e reajuste dos benefícios têm feito cair o poder aquisitivo daqueles 
que necessitam da Previdência Social. 
Tanto aposentados como pensionistas têm sido obrigados a buscar fontes alternativas de renda, para 
manter o sustento familiar, após anos de contribuição rigorosa ao seguro social. 
Da mesma forma que o pensionista, o aposentado vê-se na contingência de procurar novo emprego, 
sacrificando o período reservado ao justo descanso, após anos de labuta, a fim de evitar a queda do 
padrão de vida que, quando em atividade, era capaz de proporcionar a si e a sua família. 
Por outro lado, o retorno ao trabalho ocorre de maneira perversa. Não só porque aceitam salários 
mais baixos que, na verdade, são apenas complemento do que perderam com a aposentadoria ou 
pensão, como disputam, de maneira desigual, o emprego com quase dois milhões de jovens que o 
buscam pela primeira vez. 
A concessão de proventos de aposentadoria e pensão, bem como de auxílio doença, em níveis 
integrais, representa um ato de justiça para com os que desses benefícios têm direito, como para 
com os jovens brasileiros que lutam para ingressar no mercado de trabalho. 
Parecer:   
   O valor dos benefícios previdenciários não pode, como deseja o autor da emenda, manter 
correspondência absoluta com o salário do trabalhador, vez que é impossível desconsiderar o tempo 
de trabalho e de contribuição. 
   
   EMENDA:06046 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Título IX - Capítulo II -  
Seção I: da Saúde, o seguinte artigo,  
renumerando-se os demais:  
"Art. 355. É dever do Estado e da sociedade  
amparar os doentes mentais, mediante políticas e  
programas que assegurem a sua integração na  
comunidade; defendam a sua saúde e bem-estar, de  
preferência em seus próprios lares; garantam-lhes  
condições dignas de vida; e impeçam discriminações  
e preconceitos de qualquer natureza contra as suas pessoas.  
§ 1o. - O Poder Público garante o tratamento  
em instituições apropriadas aos doentes mentais  
incapazes de suprirem a sua própria subsistência  
ou de se regerem.  
§ 2o. - A responsabilidade penal dos doentes  
mentais será estabelecida em função da sua  
capacidade de entender o caráter ilícito do fato  
ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.  
§ 3o. - Constitui crime inafiançável  
subestimar, estereotipar ou degradar doentes  
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mentais mediante palavras, imagens ou  
representações, por meio de quaisquer meios de comunicação." 
Justificativa: 
A Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, reunida em Alma – Ata em 1978, 
expressou a necessidade da ação governamental bem como a de todos que trabalham nos campos 
da saúde e do desenvolvimento no sentido de lançar e sustentar os cuidados primários de saúde, em 
coordenação com os demais setores. 
A atenção primária de saúde, executada adequadamente, faz que o indivíduo e a comunidade 
adquiram uma atitude de suficiência e autoconfiança na solução dos problemas de saúde, de acordo 
com sua própria capacidade e possibilidade de resolução. Isto é muito importante quando se pensa 
em termos de saúde mental uma vez que o advento do sistema capitalista levou ao enquadramento 
da “loucura” num local fechado de onde ela não importunasse as cidades, ou ao seu uso como 
mercadoria rentável. E, no entanto, dizem os entendidos, “os limites entre o nitidamente normal, o 
indefinido e nitidamente patológico são dados pela cultura e não podem ser fixados pelo cientista de 
um arbitrário ou didático momentâneo”. Saúde mental e doença mental são conceitos que emergem 
da noção de bem-estar coletivo. 
Aqui no Brasil, a atenção psiquiátrica tem estado dependente de considerações políticas menores ou 
de interesses exclusivamente lucrativos. Enquanto isso, elevam-se de maneira alarmante os 
indicadores da falta de saúde mental: os suicídios, o alcoolismo, a criminalidade, o retardamento, 
epilepsias e demências. As migrações vêm sendo o principal eixo organizador/desorganizador das 
comunidades e, ao choque migratório, acrescentam-se os co-fatores de pobreza, marginalidade, 
opressão, impedimento da expressão de uma ideologia própria. Como substrato de tudo, resta a 
realidade da fome gerando as bases bioquímicas sobre as quais se assentam as estruturas 
psicossociais da doença-mental. 
A Psiquiatria social Dialética, que é a posição contemporânea, pretende compreender o ser humano 
com unidade corpo/mente/cultura, interdependentes. Seus caminhos são os da comunidade 
terapêutica, da ação comunitária intervinda sobre causas socioeconômicas pressupostas, e da ação 
psiquiátrica técnica democrática, integrada com as forças vivas da comunidade. Neste sentido, a 
epidemiologia psiquiátrica só é eficaz quando considera que: 

a) Existe interseção vital da doença mental com os processos socioeconômicos e políticos; 
b) Existe interseção vital da doença mental com os problemas culturais; 
c) As medidas de critérios de êxito são extremamente subjetivas; 
d)  É preciso reconhecer um conflito fundamental ente um saber que se deve expandir e uma 

prática especializada que se deve restringir; 
e) Os limites das áreas de atuação são imprecisos; 
f) O doente mental é vítima de estigma social; 
g) Medidas epidemiológicas têm-se confundido com manipulações ideológicas. 

Por tudo isso, consideramos que os aspectos essenciais a uma política realista de saúde mental 
devam ser resguardados na Carta da Nação. 
Parecer:   
   Os programas de saúde mental, como de resto quaisquer outros programas de saúde, tanto quanto 
a responsabilidade penal e a descriminação preconceituosa de doentes mentais, são objeto de 
regulamentação ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:06047 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   Dê-se, ao art. 361, do Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 361 - É vedada a aplicação de recursos  
públicos, inclusive as receitas de empresas  
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estatais, para constituição ou manutenção de  
entidades de Previdência Privada de fins lucrativos." 
Justificativa: 
Indiscutíveis propósitos sociais justificam a previdência privada sem fins lucrativos, de caráter 
complementar, distinta da previdência social apenas pelos aspectos formais decorrentes da posição 
de cada uma, pois o pensamento doutrinário, fundado nos ideais sociais e na preocupação de poupar 
para prover a sobrevivência, a invalidez e a velhice está igual e uniformemente sistematizado na 
unidade do direito previdenciário brasileiro. 
A sociedade precisa readquirir confiança de que as leis votadas pelo Congresso Nacional, como foi o 
caso da Lei nº 6.435, de 1977, que regulamenta e fiscaliza as atividades das entidades de 
previdência privada, serão respeitadas. Foi acreditando neste princípio que um milhão e oitocentos 
mil trabalhadores brasileiros apoiados por setecentas empresas que os empregam, viram concretizar-
se um ideal de justiça, tranquilidade e paz social tão almejado e conquistado após longos anos de 
estudos, debates e negociações com os empresários e autoridades do país, atingindo hoje uma 
população assistida de cerca de seis ou mais milhões de brasileiros. 
Desta forma, a presente emenda visa, portanto, preservar instituições de indiscutíveis propósitos 
sociais, que integralizam benefícios securitários, contemplam grandes massas desprotegidas, geram 
poupanças, resguardando o futuro dos seus benificiários, que contribuíram de seus próprios bolsos, 
por longos anos, para esse fim. Além do mais essas instituições abrem frentes de emprego e 
dinamizam o desenvolvimento econômico nacional. 
Parecer:   
   A sugestão é oportuna e pertinente, e foi acolhida nos termos do Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:06058 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁTILA LIRA (PFL/PI) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
O art. 359 e seu parágrafo único passam a ter a seguinte redação:  
"Art. 359. - O sistema de seguridade social  
compreende ainda a previdência complementar  
facultativa, ofertadora de planos de benefícios  
adicionais custeados, sob o regime financeiro de  
capitalização, por contribuição de empregadores,  
de empregados e de profissionais autônomos, a ser  
operada paralelamente mediante autorização do  
poder público por:  
I - Fundos fechados, administrados sem fins  
lucrativos por entidades de previdência privada  
patrocinadas pelos empregadores.  
II - Fundo aberto, administrado sem fins  
lucrativos por instituição financeira governamental.  
Parágrafo único. - Para o fim de que trata o  
inciso II deste artigo, fica instituído o fundo de  
garantia da previdência complementar, integrante  
do fundo nacional de seguridade social, ao qual  
poderão aderir todas as empresas e trabalhadores  
vinculados à previdência social." 
Justificativa: 
1 – A previdência social, atendendo ao princípio da adequação social, oferta um seguro mínimo 
capaz de impedir que os aposentados e pensionistas se constituam em um contingente marginal e 
desvalido. Contrariamente, a previdência complementar, seguindo o princípio da equidade individual, 
enseja um nível de bem-estar na inatividade comparável ao desfrutado na fase laborativa. 
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2 – A previdência complementar, é, assim, um direito trabalhista e uma necessidade incontornável 
para o profissional qualificado, no atual estágio de desenvolvimento da economia e do processo de 
urbanização do país. 
Parecer:   
   A emenda denota a preocupação do seu ilustre autor com o cerceamento da esfera de atuação das 
entidades de previdência privada de caráter complementar. Cabe, entretanto, ressaltar que o 
Substitutivo do Relator, embora adote a perspectiva de universalização da cobertura dos riscos 
básicos no âmbito da Seguridade Social, não impõe qualquer restrição à existência de entidades 
privadas no campo previdenciário, para atendimento à demanda do segmento de renda não atendido 
pela cobertura básica do sistema oficial. Consideramos, pois, acolhida  
parcialmente a presente emenda, porque atendida, no mérito, sua finalidade. 
   
   EMENDA:06099 APROVADA 
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 -  
 - Inclusão de novo inciso ao art. 355:  
"V - as aposentadorias e pensões por velhice  
e invalidez serão devidas a todos os  
trabalhadores, independentemente de contribuição  
direta para o Sistema." 
Justificativa: 
É o que avança em relação ao que existe hoje, obedecendo ao princípio da Universalização. 
Parecer:   
   No substitutivo que ofereceremos ao Projeto de constituição, defenderemos o princípio da 
universalidade da cobertura da seguridade social, objetivando, desse modo, garantir renda mensal e 
assistência às pessoas carentes.  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:06113 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivo Emendado. Artigo 359 e § Único  
Suprima-se do Projeto de Constituição o  
Artigo 359 e seu § único. 
Justificativa: 
O disposto objeto desta emenda prevê que a Previdência Social opere seguros facultativos, 
destinados aos que tenham rendimentos do trabalho superiores ao limite máximo do salário de 
contribuição. 
Seguros facultativos têm caráter complementar, provendo garantias e coberturas acima dos limites 
dentro dos quais a Previdência Social fica necessariamente contida. Tais seguros, porque 
equacionam e atendem necessidade dos grupos sociais cujos rendimentos justificam planos 
incompatíveis com o regime de seguro social compulsório, pertencem ao campo do seguro privado. 
Nada justifica, assim, que esse campo seja invadido pela Previdência Social ainda que através da 
operação se esquemas facultativos. 
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A tendência da Assembleia Constituinte, quanto à ordem econômica é a de limitar a intervenção do 
Estado aos casos em que ela seja exigida por imperativo da Segurança Nacional ou de interesse 
coletivo relevante. 
Em nenhum desses pressupostos se enquadra o transbordamento da Previdência Social para o 
campo dos seguros privados. Atuará bem a Previdência Social se conseguir desempenho eficiente no 
seu próprio campo. Isto sim, seria um programa de relevante interesse coletivo do qual, infelizmente 
nossa Previdência Social ainda está muito distante. 
Parecer:   
   Acolhida a proposta de supressão do dispositivo, por se tratar de matéria típica de legislação 
ordinária. 
   
   EMENDA:06261 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 355 do Projeto de  
Constituição, o seguinte inciso:  
V - direito a pensão integral por morte do  
cônjuge ou companheiro, qualquer que seja seu sexo. 
Justificativa: 
A presente emenda apresenta a contribuição de ensejar o reconhecimento, na nova Carta Magna do 
País, da possibilidade de o homem ou a mulher serem pensionistas um do outro, de acordo com a 
contribuição que cada um possa oferecer para a sobrevivência da família. Nesse sentido, não há por 
que desconhecer a possibilidade de o homem ser, mais vezes do que comumente se pensa, 
pensionista após a morte de sua esposa ou companheira. 
Além disso, tal medida virá proteger o equilíbrio financeiro da família, evitando assim qualquer 
prejuízo também para a prole. 
Parecer:   
   Não obstante a emenda consubstancie propósitos dos mais meritórios e justos, vemo-nos 
impossibilitados de aproveitá-la por constituir seu assunto matéria de lei ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:06291 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ORLANDO BEZERRA (PFL/CE) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 355  
Inclua-se no artigo 355 do Projeto de  
Constituição o seguinte dispositivo:  
"Art. 355 - ................................  
............................................  
Parágrafo único. - Fica criada, a título de  
gratificação natalina, a décima terceira  
aposentadoria, com base no valor integral da  
aposentadoria de dezembro de cada ano." 
Justificativa: 
Os aposentados enfrentam situação de miséria relativa ou absoluta. 
A penúria normal em que vivem se agrava com o advento das festas natalinas e de final de ano. 
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O Poder Público, sem paternalismo, poderia minorar os sofrimentos e as carências desse setor da 
população a décima terceira aposentadoria. 
Parecer:   
   A previdência social já vem pagando a seus segurados em gozo de benefícios o abono anual, que 
corresponde à gratificação de natal. De mais, a matéria constitui assunto de legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:06314 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAYME PALIARIN (PTB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se um parágrafo ao artigo 357 do projeto.  
Art. ......................................  
§ "Qualquer, pensão ou benefício cessará com  
a morte do beneficiário ou por sentença judicial." 
Justificativa: 
Pela legislação atual da Previdência Social, as viúvas que percebem proventos ou benefícios, não 
podem contrair novo matrimonio, pois quando isso acontece perdem a pensão ou qualquer benefício. 
O Estado tem o dever de preservar e assegurar o bem-estar dos seus cidadãos e não usurpar-lhes 
um direito adquirido, impedindo-lhes o direito, muitas vezes de regularizarem sua situação conjugal. 
Assim sendo a referida emenda aditiva, põe fim a uma norma maquiavélica e antissocial da 
Previdência acobertada pelo Estado. 
Parecer:   
   Matéria característica de legislação ordinária. 
   
   EMENDA:07012 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DASO COIMBRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado. "caput do Artigo 359"  
Redija-se, assim o caput do artigo 359  
Art. A previdência Social, através das  
empresas privadas de seguros, manterá seguro  
coletivo de caráter complementar, custeado por  
contribuições adicionais dos segurados e dos  
empregadores a eles filiados. 
Justificativa: 
A adoção do artigo em lide, cuja redação estamos modificando, importaria obrigar nossos serviços 
assistenciais a criarem uma carteira de seguro, isto é, uma verdadeira companhia de seguros para 
operar um tipo de previdência facultativa e, como facultativa, pouco atraente. 
Isto acontecendo, guardando o artigo a redação do projeto, ver-se-ia a Previdência Social obrigada a 
contratar um corpo de funcionários especializados, aumentando, destarte, seu elenco de servidores, 
para operações que, certamente, dariam prejuízo, pelo pouco volume das mesmas. 
Na difícil situação financeira que o país atravessa, por que onerar ainda mais o orçamento da 
Previdência quando tais operações de seguro poder ser realizadas com maior êxito e talvez melhores 
taxas, em contraposição as que teriam de ser cobradas pela Previdência pois os gastos desta, com a 
contratação de técnicos em seguro, atuários, corretores e pessoal administrativo, a obrigaria a operar 
com taxas mais elevadas, para não comerciarem em vermelho. Já as companhias privadas de seguro 
com suas carteiras montadas, poderiam operar em melhores condições. 
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Ademais, num país capitalista, só os serviços e indústrias que tenham relação com a segurança 
nacional devem ser explorados pela União, pois todos sabemos que o Estado é mau empresário. 
Parecer:   
   Malgrado seu incontestável mérito, a sugestão contida na emenda fica prejudicada em face da 
opção do Relator por suprimir, no substitutivo, o dispositivo que o ilustre autor  
propunha alterar. 
 
   
   EMENDA:07207 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dispositivo emendado: art. 359 e seu  
parágrafo único do projeto.  
Art. 359. O sistema de seguridade social  
compreende ainda a previdência complementar  
facultativa, ofertadora de planos de benefícios  
adicionais custeados, sob o regime financeira de  
capitalização, por contribuição de empregadores,  
de empregados e de profissionais autônomos, a ser  
operada paralelamente mediante autorização do  
poder público por:  
I - Fundos Fechados, administrados sem fins  
lucrativos por entidades de previdência privada  
patrocinadas pelos empregadores, e  
II - Fundo Aberto, administrado sem fins  
lucrativos por instituição financeira  
governamental.  
Parágrafo único - Para o fim de que trata o  
inciso II deste artigo, fica instituído o Fundo de  
Garantia da Previdência Complementar, integrante  
do Fundo Nacional de Seguridade Social, ao qual  
poderão aderir todas as empresas e trabalhadores  
vinculados à Previdência Social. 
Justificativa: 
1 – A previdência social, atendendo ao princípio de adequação social, oferta um seguro mínimo 
capaz de impedir que os aposentados e pensionistas se constituam em um contingente marginal e 
desvalido. Contrariamente, a previdência complementar, seguindo o princípio de equidade individual, 
enseja um nível de bem-estar na inatividade comparável ao desfrutado na fase laborativa. 
2 – A previdência complementar é assim, um direito trabalhista e uma necessidade incontornável 
para o profissional qualificado, no atual estágio de desenvolvimento da economia e do processo de 
urbanização do país. 
3 – As contribuições pagas pelo segurado são, sem sombra de dúvidas, poupanças previdenciárias 
voluntárias suas, uma vez que está trocando consumo certo no presente por consumo incerto no 
futuro. As contribuições pagas pelo patrocinador são também poupanças previdenciárias do 
segurado, posto que equivalem ao salário diferido que seu contrato de emprego determina. 
4 – O empregador, por exaurir a capacidade produtiva de toda vida útil do empregado, deve-lhe os 
recursos para sua sobrevivência na fase inativa que lhe proporcionem um padrão de vida compatível 
com aquele fruído pelo empregado ao longo de seu período produtivo. 
5 – O salário do empregado está assim composto de duas parcelas, ambas despendidas pelo 
empregador ao tempo da colaboração do empregado e ambas contabilizadas pelo regime de 
competência de exercício como custo do produto ou serviço. A primeira é aquela parcela entregue 
diretamente ao trabalhador para cobrir seus gastos correntes. A segunda é aquela entregue à 
entidade de previdenciária complementar para que a administrar e faça crescer através da aplicação 
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nos diferentes marcados de investimentos, e com ela financie a sobrevida do aposentado no mesmo 
nível de bem-estar até então desfrutado. 
6 – A previdência complementar não se constitui, como equivocadamente se menciona, numa 
mordomia, num privilégio ilícito, mas se trata de um direito legítimo, de um usufruto de poupanças 
anteriores decorrentes de contratos trabalhistas celebrados ao abrigo da lei, através de acordos e 
convenções coletivas de trabalho. 
7 – O caráter facultativo da previdência complementar é princípio filosófico universal no trato do 
partilhamento dos riscos naturais da classe trabalhadora, sua transformação em obrigação para o 
empregador não se deve constituir em preceito constitucional, mas ser objetivo de conquistas 
sindicais, em cada caso. 
8 – A criação do Fundo de Garantias da Previdência Complementar tem enorme alcance social por 
permitir o acesso a esse benefício àqueles trabalhadores que laboram em empresas pequenas e 
médias que não podem isoladamente patrocinar uma entidade fechada de previdência, atualmente 
viável somente acima de 1.000 (mil) funcionários, bem como aos que trabalham em empresas 
grandes não desejosas de manterem esse benefício, por considerarem pesado encargo, no presente 
e, sobretudo, por terem suas responsabilidades no futuro. 
9 – A administração do Fundo de Garantia da Previdência Complementar deverá ser entregue a uma 
instituição financeira governamental, com competência técnica na área atuarial e na gestão de ativos, 
com alta credibilidade popular e com grande número de lojas em todos os estados brasileiros. Duas 
instituições cumprem cumulativamente esses três requisitos, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica 
Federal, recaindo a preferência sobre esta última por dispor ainda dos funcionários do extinto Banco 
Nacional de Habitação, que incorporam um competente grupo de atuários e pesquisadores 
operacionais adequados a essa tarefa. 
Parecer:   
   A emenda denota a preocupação do seu ilustre autor com o cerceamento da esfera de atuação das 
entidades de previdência privada de caráter complementar. Cabe, entretanto, ressaltar que o 
Substitutivo do Relator, embora adote a perspectiva de universalização da cobertura dos riscos 
básicos no âmbito da Seguridade Social, não impõe qualquer restrição à existência de entidades 
privadas no campo previdenciário, para atendimento à demanda do segmento de renda não atendido 
pela cobertura básica do sistema oficial. Consideramos, pois, acolhida  
parcialmente a presente emenda, porque atendida, no mérito, sua finalidade. 
   
   EMENDA:07556 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o parágrafo único do art. 359 do  
Projeto, renumerando-se os demais. 
Justificativa: 
Não poderá haver limite máximo, haja vista a filosofia para a aposentadoria que é manter a qualidade 
de vida do contribuinte. Uma pessoa que se aposenta com cinquenta salários deverá para isto 
contribuir com este valor. 
Parecer:   
   A sugestão é oportuna e pertinente, e foi acolhida nos termos do Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:07809 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
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Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: artigo 355  
Suprimam-se do Projeto:  
1) O art. 355  
2) Os itens I a IV do art. 355 
Justificativa: 
Toda a matéria prevista nos dispositivos emendados deverá ser abrangida pela legislação da 
seguridade social prevista nos arts. 335 e337. 
Daí a supressão. 
Parecer:   
   A supressão proposta pelo ilustre autor descaracterizaria, em termos programáticos, o segmento 
previdencial da Seguridade Social; eis que os dispositivos que se pretende emendar constituem as 
linhas mestras da cobertura previdenciária, cujo detalhamento ficará a cargo da legislação ordinária. 
   
   EMENDA:08035 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MALULY NETO (PFL/SP) 
Texto:   
   Transformem-se os arts. 355 a 370 do Projeto  
de Constituição em arts. 355 e 356 da Seção II, do  
Capítulo II, do Título IX, com a redação que se segue:  
"Art. 355 É assegurado o direito de  
Previdência Social nos casos de doença, invalidez,  
morte, velhice, desemprego, reclusão, maternidade  
e ausência, nos termos da lei.  
§ 1o. A cobertura dos eventos a que se refere  
o presente artigo abrange o seguro conta acidentes  
do trabalho.  
§ 2o. A lei disporá sobre as prestações  
previdenciárias, garantida a aposentadoria:  
I - para a mulher, aos 30 (trinta) anos de  
trabalho salário integral;  
II - para o professor, após 30 (trinta) anos  
de efetivo exercício em funções de magistério, com  
salário integral;  
III - para a professora, após 25 (vinte e  
cinco) anos de efetivo exercício em funções de  
magistério, com salário integral.  
§ 3o. Nenhum benefício de prestação  
continuada terá valor mensal inferior ao salário mínimo.  
§ 4o. o custeio da Previdência Social  
far-se-á mediante contribuição da União, do empregado.  
"Art. 356 A lei assegurará assistência social  
aos necessitados." 
Justificativa: 
É possível assegurar os direitos da Previdência e Assistência Social, bem como nos casos de 
acidentes do trabalho, com a enumeração dos principais riscos a serem cobertos e as fontes de 
custeio, sem as explicitações do Projeto, exageradas quanto ao conteúdo e forma. Daí a proposta, 
que de modo objetivo é limitada à matéria constitucional. 
Parecer:   
   O autor da emenda intentou produzir texto alternativo para toda a questão da previdência social. 
Como, porém, não concordamos com a redação do autor, preferimos optar, pelo texto do Projeto da 
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Comissão de Sistematização, com as alterações promovidas pelo Substitutivo que ofereceremos à 
casa. 
   
   EMENDA:08190 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TELMO KIRST (PDS/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 357 do Projeto a seguinte redação:  
"Art. 357. Fica assegurada a irredutibilidade  
dos proventos dos aposentados, garantida a  
paridade com os trabalhadores em atividade da  
mesma categoria profissional, cargo ou função, e o  
direito a reajustes salariais na mesma data e  
percentuais a estes conferidos.  
§ 1o. Na falta de referência à categoria  
profissional, a correção salarial se dará com base  
nos mesmos percentuais dos reajustes do salário mínimo.  
§ 2o. Nenhum benefício da Previdência Social,  
aposentadoria e pensão poderá ser inferior ao  
salário mínimo.  
§ 3o. O disposto neste artigo aplica-se  
também aos funcionários públicos aposentados e  
pensionistas da União, dos Estados e dos  
Municípios." 
Justificativa: 
A presente realidade dos aposentados e pensionistas brasileiros constitui uma inaceitável injustiça 
social, na medida em que a defasagem dos valores de seus proventos conduz a uma inquietante 
queda do poder aquisitivo e à consequente perda da situação social. 
Os proventos da inatividade não acompanham e nunca acompanharam os segurados, de sorte que, à 
proporção que os anos avançam, mais se acentua a defasagem entre os salários, vencimentos e 
proventos. 
Ademais, essa mesma realidade provoca a compulsória necessidade de busca de novas alternativas 
de trabalho, já que se torna imprescindível, com os irrisórios proventos que recebem como inativos, a 
manutenção dos padrões alcançados ao longo de muitos anos de serviço. 
A decorrência imediata desse tratamento dispensado aos inativos, vítimas de uma legislação precária 
e indigna, é a ocupação de milhares de empregos, que poderiam beneficiar a crescente massa de 
novos trabalhadores, de jovens que estão ingressando no mercado produtivo. 
Os aposentados não querem ser contemplados com pequenos gestos caritativos. Eles reclamam o 
que lhes advém de direito assegurado. A aposentadoria não é favor, constitui, isso sim, a restituição 
de um capital arrecadado compulsoriamente, ao longo de 25, 30 ou 35 anos de serviço, em que o 
trabalhador contribuiu para o progresso da Pátria. 
Dadas estas razões, apresentamos esta sugestão, visando tornar a norma constitucional 
autoaplicável, evitando situações iníquas para os inativos. 
A proposta é, pois, no sentido de que a nova Constituição estabeleça, como princípio rígido, de forma 
clara, sem margem de dúvidas, a irredutibilidade dos proventos dos aposentados, assegurando-lhes 
a equiparação do valor dos seus vencimentos aos dos trabalhadores em atividade, devendo ser, 
sempre, obrigatoriamente, aumentados de acordo com os mesmos índices percentuais e na mesma 
época em que se concederam aumentos para o pessoal da ativa. 
Dispõe, ainda, a presente proposta, que na falta de referência à categoria profissional, a correção 
salarial se dará com base nos mesmos percentuais dos reajustes do salário mínimo e que nenhum 
benefício, aposentadoria ou pensão poderá ser inferior a um salário mínimo, além de estender aos 
funcionários públicos e aposentados e pensionistas da União, dos Estados e dos Municípios todas 
estas disposições. 
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Pelas razões expressas, estamos certos de que a presente Emenda merecerá o apoio dos nobres 
Constituintes e que passará a integrar a Lei Magna de nosso País. 
Parecer:   
   Inobstante os elevados propósitos do autor, a iniciativa pretende introduzir sistemática de revisões 
de benefícios, matéria que, além de nos parecer típica de lei ordinária, se mas afigura, nos termos 
propostos, impossível de ser praticada pela Previdência Social.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:08193 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TELMO KIRST (PDS/RS) 
Texto:   
   Projeto de Constituição  
Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao art. 357 do Projeto um  
parágrafo único com a seguinte redação:  
"Parágrafo único. A lei disporá sobre o  
reconhecimento da profissão de trabalhadora rural,  
a sua aposentadoria, salário mínimo integral,  
auxílio natalidade, auxílio maternidade, acidente  
do trabalho e demais benefícios previdenciários,  
formação escolar voltada à realidade rural,  
reforma agrária e política agrícola justa." 
Justificativa: 
Inobstante a tendência crescente de universalização do sistema de seguridade social, ainda existem 
algumas classes de trabalhadores colocados à margem dessa proteção como é o caso das donas de 
casa e da mulher do agricultor, e trabalhadora rural. 
Não se pode conceber, de forma alguma, tal discriminação, pois tanto umas como as outras 
contribuem, no seu dia a dia, para o progresso do País. 
Inegável é a participação das camponesas, ou melhor, da mulher, esposa ou companheira, bem 
como filha maior de agricultor, que com ele trabalham na mesma propriedade rural, no processo 
produtivo nacional, e o reconhecimento da profissão da mulher do campo como trabalhadora rural, 
com direito aos benefícios previdenciários, inclusive aposentadoria, é uma medida que se impõe, sem 
mais tardar. 
Elas começam a trabalhar muito cedo com tenra idade. 
Assim, visando corrigir uma situação anacrônica e injusta, e atendendo a uma antiga reivindicação 
destas duas categorias de trabalhadoras, estamos apresentando Emenda que assegura às 
camponesas o direito à aposentadoria, já garantido às demais classes de trabalhadores. 
Dado o alto significado social da Emenda, esperamos contar com o apoio dos nobres Constituintes 
para sua 
Parecer:   
   Matéria excessivamente ampla que deverá merecer tratamento pormenorizado da legislação 
ordinária. 
   
   EMENDA:08553 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   Dê-se ao item do art. 355 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
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"II - pensão aos dependentes do assegurado e  
ao cônjuge sobrevivente". 
Justificativa: 
Quando o cônjuge sobrevivente não é o cabeça do casal, por incrível que pareça, não tem direito à 
pensão proveniente da contribuição paga durante uma vida inteira à Previdência Social. Isso ocorre 
quando, na falta da mulher, o homem não tem o direito de receber o retorno do investimento feito pela 
falecida, na forma de uma pensão que, apesar de irrisória, lhe é devida. Neste sentido que 
apresentamos a presente emenda, como forma de corrigir essa distorção. 
Parecer:   
   Não obstante a emenda consubstancie propósitos dos mais meritórios e justos, vemo-nos 
impossibilitados de aproveitá-la por constituir seu assunto matéria de lei ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:08706 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Suprimam-se os arts. 360 e parágrafo e 361.  
O art. 359 e parágrafo passam a ter a seguinte redação:  
"Art. 359. A Previdência Social manterá  
seguro coletivo de caráter complementar e  
facultativo para os segurados cujos rendimentos de  
trabalho ultrapassem o limite máximo de  
contribuição, custeado por contribuições  
adicionais dos segurados e empregadores a ele  
voluntariamente vinculados.  
Parágrafo único. A lei regulará a Previdência  
Privada para a Instituição de Planos Facultativos  
de Benefícios Complementares ou assemelhados aos  
da Previdência Social." 
Justificativa: 
As disposições supressas contêm detalhamentos que melhor caberiam em lei ordinária, preservando-
se a constituição de especificações que lhe deslustram o caráter de carta magna. Está se propondo 
nova redação ao artigo sem afetar o conteúdo, apenas um texto mais objetivo e sintético. Trata o 
“caput” de seguro complementar, surgindo a consideração na fase primária dos trabalhos 
constituintes. É uma inovação, pois até então a previdência social cuidou a seguridade básica 
exclusivamente, ficando qualquer ação de sentido complementar a feição da iniciativa privada. 
Com isso, amplia-se o alcance da previdência social, porém não será ela ainda suficiente para a 
garantia de todos os standards da vida. 
No campo da complementação dos benefícios previdenciários, a previdência privada tem um papel, 
muito significativo, cabendo-lhe, portanto, um lugar no elenco das instituições socioeconômicas. O 
texto proposto para o parágrafo visa a dar esse enquadramento: 

a) Preservar a prioridade da ação governamental no campo previdenciário, caracterizando a 
iniciativa privada como complementar à oficial; 

b) Ordenar os impulsos da previdência privada, submetendo-o a disciplina da lei. 
Parecer:   
   A Emenda contém disposição tendente a incluir no texto do projeto constitucional dispositivo 
concernente à previdência privada. Ocorre, porém, que o legislador ordinário não necessitará, como 
jamais necessitou até aqui, de qualquer autorização mandamental para dispor sobre a matéria. 
   
   EMENDA:08778 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADYLSON MOTTA (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa.  
Dispositivo Emendado: Artigo 361.  
O art. 361 do Projeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 361. A lei regulará a previdência  
privada em caráter complementar à previdência social. 
Justificativa: 
A presente proposta persegue dois objetivos, primeiro, desfazer larga impropriedade que por ser 
incompatível não cabe e por ser injusta não merece inscrição no texto constitucional; segundo, traçar 
o princípio informativo sobre a matéria a ser regrada. 
A regra alocada é especial, descendo a pormenorização infraconstitucional. Se, ainda assim, 
prosperar criará desigualdade injusta ao diferenciar tratamento a instituições de finalidades idênticas, 
não cabendo discriminação preliminar. Por sua vez o incentivo fiscal é um instituto que, por ser de 
aplicação, efeito e interesse mutáveis no tempo, também descabe na precessão constitucional, como 
aliás todos os conteúdos historicamente variáveis. 
Porem a disposição eliciada toca em matéria que convém seja institucionalizada, razão por que 
substitui-se um texto por outro. Exige-se o ordenamento legal da previdência privada, ao mesmo 
tempo em que se expõe o princípio regulador, qual seja o caráter complementar à previdência social. 
É complementar para que a ação estatal mantenha a primazia no trato previdenciário. 
Parecer:   
   A emenda denota a preocupação do seu ilustre autor com o cerceamento da esfera de atuação das 
entidades de previdência privada de caráter complementar. Cabe, entretanto, ressaltar que o 
Substitutivo do Relator, embora adote a perspectiva de universalização da cobertura dos riscos 
básicos no âmbito da Seguridade Social, não impõe qualquer restrição à existência de entidades 
privadas no campo previdenciário, para atendimento à demanda do segmento de renda não atendido 
pela cobertura básica do sistema oficial. Consideramos, pois, acolhida  
parcialmente a presente emenda, porque atendida, no mérito, sua finalidade. 
   
   EMENDA:09100 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Onde couber, no Título IX, Capítulo II, Seção  
II - "Da Previdência Social"  
Art. Aos beneficiários de pensão, por  
falecimento, qualquer que tenha sido o evento  
causador do óbito, assegura-se a manutenção da  
totalidade dos proventos, vencimentos ou  
remuneração, gratificações e vantagens pessoais a  
que fazia jus o servidor falecido. 
Justificativa: 
A redação anterior ficou pouco abrangente um assunto de alto interesse para os beneficiários de 
pensão deixada pelo servidor público. 
É indispensável que a Constituição fixe norma definitiva que evite interpretação restritiva dessa 
concessão. 
Parecer:   
   Não obstante a emenda consubstancie propósitos dos mais meritórios e justos, vemo-nos 
impossibilitados de aproveitá-la por constituir seu assunto matéria de lei ordinária.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:09120 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO MARTINS (PMDB/RO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
O artigo 359 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 359 - É facultado aos segurados cujos  
rendimentos de trabalho ultrapassarem o limite  
máximo do salário de contribuição fixado em lei,  
manter, através de contribuições adicionais à  
previdência social, planos de seguro coletivo de  
caráter complementar.  
Suprime-se o parágrafo único do artigo. 
Justificativa: 
Não é justo dar-se às empresas mais este encargo: arcar também com o ônus de pagamento de um 
seguro complementar. 
Parecer:   
   Concordamos com o autor da emenda, no sentido de que não se deve mais onerar as empresas 
com encargos sociais. Assim, consideramos conveniente emprestar nova redação ao dispositivo 
relativo ao seguro complementar, a fim de que não se incruste na Constituição mais uma obrigação 
das empresas. Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:09391 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   Inclua-se no Título IX, Capítulo II, Seção II  
Da Previdência Social  
Art. - Fica vedada a celebração de convênio  
de qualquer natureza dos órgãos da Previdência  
Social e da Saúde com entidades privadas relativo  
a prestação de assistência médica e concessão e  
manutenção de benefícios pecuniários. 
Justificativa: 
A emenda visa a manter o controle da prestação de assistência médica e benefícios previdenciários, 
evitando-se a possibilidade de ocorrência de fraudes ou a desordenada expansão desses serviços, o 
que acarretaria o desgaste financeiro da Previdência Social, e o consequente surgimento dos 
famigerados “déficits” que tantos prejuízos trouxeram aos beneficiários do sistema sócio securitário. 
A prestação direta de assistência médica e benefícios proporciona, ainda, atendimento sem 
privilégios à massa previdenciária. 
Parecer:   
   O conteúdo da emenda apresentada refere-se a matéria que figuraria melhor em legislação 
complementar. Merecerá, pois, adequada consideração, na ocasião própria.  
Com relação ao texto constitucional, consideramos a proposta rejeitada. 
   
 
   EMENDA:09425 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAYME PALIARIN (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva.  
Acrescente-se um parágrafo ao art. 357 do  
projeto de Constituição da Comissão de Sistematização.  
Art. 357 ..................................  
§ "Qualquer, pensão ou benefício somente  
cessará com a morte do beneficiário ou por  
sentença judicial." 
Justificativa: 
Pela legislação atual da Previdência Social, as viúvas que percebem proventos ou benefícios, não 
podem contrair novo matrimonio, pois quando isso acontece perdem a pensão ou qualquer benefício. 
O Estado tem o dever de preservar e assegurar o bem-estar dos seus cidadãos e não usurpar-lhes 
um direito adquirido, impedindo-lhes o direito, muitas vezes de regularizarem sua situação conjugal. 
Assim sendo a referida emenda aditiva, põe fim a uma norma maquiavélica e antissocial da 
Previdência acobertada pelo Estado. 
Parecer:   
   Trata-se de matéria relativa a legislação complementar à constituição. Diante da orientação que se 
deu ao texto, no sentido de isentá-lo de matéria infraconstitucional, não podemos acatar a emenda. 
 
   
   EMENDA:10495 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VLADIMIR PALMEIRA (PT/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte artigo entre os  
artigos 358 e 359 do Projeto de Constituição da  
Comissão de Sistematização:  
Art. - A pensão será concedida sempre aos  
dependentes pelo mesmo valor a que teria direito o titular. 
Justificativa: 
Garante a manutenção do padrão de vida. As disposições que obrigam à cobertura somente de uma 
porcentagem do benefício esquecem do peso enorme de despesas fixas na luta pela sobrevivência. 
Questão estrita de justiça e humanidade. 
Parecer:   
   A questão do valor dos proventos e pensões, como já dissemos em vários pareceres, além de 
depender do tempo de trabalho e contribuição do segurado, deve, também, constituir objeto da lei 
ordinária, vez que a expressão monetária dos benefícios guarda correlação direta com as 
disponibilidades financeiras da Previdência Social. 
   
   EMENDA:10512 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se como parágrafo único ao Art. 355:  
A lei assegurará ao idoso não amparado pelo  
disposto nos artigos seguintes e que não tenha  
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como prover a própria subsistência, o direito de  
receber, a partir dos sessenta e cinco anos de  
idade, auxílio mensal indispensável a seu  
sustento. 
Justificativa: 
O direito de sustento difere do direito de alimentos, como ensinam todos os civilizados. O primeiro é 
mais restrito que o segundo. Já assim o entende a Previdência Social quando a alguns idosos 
ampara com a metade do salário mínimo. O artigo 355 refere-se à velhice em geral, ainda aquela 
sem direito à aposentadoria, prevista no art. 356 e não tem a seu favor a fixação do art. 357. Daí a 
inclusão da Emenda com parágrafo único do art. 355, e não dos artigos seguintes. Também não se 
fala em proventos, renda, etc., mas em auxílio que, não sendo vitalício, se extinguirá se modificar a 
situação Financeira do benefício. 
Parecer:   
   Acolhida no mérito, nos termos do substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:10572 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SERGIO NAYA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Que seja incluída a seguinte norma, na parte  
relativa à seguridade, no Capítulo II, do Título IX:  
"Art. - Toda criança, até atingir a idade de  
doze anos completos, terá direito a todos os  
serviços prestados pela Previdência Social". 
Justificativa: 
O menor de doze anos deve ser amparado pelo Estado, independentemente do fato de seus pais ou 
responsáveis serem segurados da Previdência Social. 
O futuro de nosso país pode estar irremediavelmente comprometido se não cuidarmos, a tempo, das 
necessidades dessas crianças. 
Parecer:   
   O propósito da emenda já é atendido na legislação ordinária. 
   
   EMENDA:10628 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Inclua-se, no texto do projeto de  
Constituição, na parte que tratar da Ordem  
Econômica, o seguinte dispositivo, no Capítulo I,  
do Título VIII, onde couber:  
Art. ... - Considera-se atividade econômica  
aquela realizada no recesso do lar, assegurando:  
I - Direitos e garantias à maternidade e às gestantes;  
II - A aposentadoria às donas de casa;  
III - Assistência médica e hospitalar. 
Justificativa: 
O reconhecimento do valor econômico do trabalho doméstico e das várias atividades realizadas no 
recesso da casa é de suma importância para a mulher que, em sua grande maioria, trabalha nas lides 
domésticas sem receber qualquer compensação. 
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Se fosse considerado pelas estatísticas oficiais, o trabalho doméstico ocupa faixa significativa do 
Produto Interno Bruto (PIB). Na verdade, o valor econômico do trabalho doméstico se evidencia 
quando confrontado com o da atividade empresarial organizada, realizada em creches, restaurantes, 
lavanderias, serviços de asseio e conservação. A inexistência de uma infraestrutura de apoio à 
família impede a livre opção da mulher entre o serviço doméstico e a atividade remunerada. 
A presente disposição, reivindicação de alguns segmentos do movimento de mulheres, repete o 
previsto no parágrafo único do artigo 318 do Anteprojeto Afonso Arinos e tem, como consequência 
prática, possibilitar a vinculação da dona-de-casa ao sistema estatal de seguridade social. 
Na promoção do bem-estar e na elevação da qualidade de vida, é fundamental a existência de um 
programa de seguridade social que traduz a efetivação dos direitos econômicos e sociais, eliminando 
desigualdades graves. 
Quanto mais aperfeiçoados os equipamentos de seguridade social, mais eficazmente atuará o Estado 
na absorção de impactos de origem econômica. 
Se ao Estado e ao cidadão importa a existência de uma adequada seguridade social, à mulher é 
imprescindível, no que tange à sua saúde pessoal na gestação, no parto, no aleitamento e nos 
cuidados com a prole. 
A lei ordinária exclui as donas-de-casa dos benefícios da Previdência Social, limitando-se aos 
trabalhos que exercem atividades economicamente mensuráveis. 
É indubitável a contribuição do trabalho doméstico na geração de renda familiar, embora constitua 
uma econômica invisível ignorada pelas estatísticas oficiais. 
Parecer:   
   A emenda visa, basicamente, estender à dona-de-casa os benefícios da seguridade social.  
Todavia não prevê qualquer contribuição pecuniária da dona-de-casa ao sistema de previdência 
social. A emenda não pode ser, pois, acolhida, pois do contrário geraria tratamento diferenciado entre 
cidadãos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10684 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EXPEDITO JÚNIOR (PMDB/RO) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: Art. 355 - Inciso I  
Art. 355. ........................ 
I - Cobertura dos eventos de doença,  
invalidez e morte - incluídos os casos de acidente  
do trabalho - velhice, reclusão, ofensa criminal e  
desaparecimento, extensivo aos trabalhadores rurais. 
Justificativa: 
O inciso proposto no artigo 355 do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização visa dar 
toda assistência que nos dias de hoje somente é beneficiada a população urbana, além de fazer 
justiça ao sofrido homem do campo, que enfrentando sol a sol o trabalho árduo do campo, necessita 
estar mendigando assistência médico-hospitalar e social às autoridades federal e estadual quando 
necessitado. 
O aperfeiçoamento no inciso I com a complementação “extensivo aos trabalhadores rurais” vem 
possibilitar a clareza ao futuro texto constitucional. 
Parecer:   
   O princípio da universalidade da cobertura, consagrado no Projeto, é extensivo a todos os 
trabalhadores. Assim sendo, parece-nos descabível a ressalva feita na emenda relativamente aos 
trabalhadores rurais.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10685 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EXPEDITO JÚNIOR (PMDB/RO) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 355 do Projeto de Constituição  
O artigo 355 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 355. Os planos de previdência social do  
Sistema de Seguridade Social atenderão os  
trabalhadores urbanos e rurais, nos termos da lei,  
aos seguintes preceitos: 
Justificativa: 
A nova redação ao artigo proposto, ao mesmo tempo em que pretende-se garantir à classe dos 
trabalhadores rurais o mesmo tratamento dispensado aos trabalhadores urbanos, assegura à classe 
a não discriminação hoje existente no Sistema de Seguridade Social. 
Parecer:   
   Acolhida no mérito, nos termos do Substitutivo do Relator, que contempla como princípio de 
ordenamento da Seguridade Social a "uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços para os 
segurados urbanos e rurais", além da universalidade da cobertura. 
   
   EMENDA:10902 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUCIA BRAGA (PFL/PB) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Inclua-se onde couber, para integrar o  
projeto de Constituição, o seguinte: Dispositivo  
no Título II, do Capítulo II:  
Art. - Ficam assegurados à mulher  
trabalhadora rural, todos os benefícios concedidos  
pela Previdência Social à trabalhadora urbana,  
inclusive direito a aposentadoria de valor global,  
nunca inferior a um salário mínimo, sem prejuízo  
dos benefícios concedidos ao cônjuge, chefe ou  
arrimo de família. 
Justificativa: 
A mulher trabalhadora rural foi discriminada pela Lei Complementar nº 11(Pró-Rural). Embora exerça 
atividade em igualdade de condições ao trabalhador do sexo masculino, foi-lhe retirado o direito de 
aposentadoria, quando o cônjuge houvesse gozado desse benefício. 
Milhões de trabalhadores rurais, camponesas espalhadas por esta imensa área rural brasileira, 
reclamam desde 1971 a garantia de seus direitos. 
A presente emenda visa atender às justas aspirações de milhares de trabalhadoras rurais, corrigindo, 
assim, uma discriminação que vem atingindo ao longo de tantos anos as mulheres trabalhadoras 
rurais, que exercem no campo atividades iguais às do homem, ressaltando-se, ainda, a sua condição 
de mulher, com os encargos da maternidade e de assistência ao lar e aos filhos, sendo onerada, 
dessa maneira, com dupla atividade – a do lar e a do trabalho. 
Portanto, consideramos esta emenda de alto alcance social, pois visa estabelecer igualdade de 
direitos entre o homem e a mulher no trabalho rural com à Previdência Social, corrigindo as 
distorções existentes. 
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Parecer:   
   O Projeto não distingue o trabalho rural do urbano nem, tão pouco, a mulher do homem trabalhador. 
Assim, não há porque ser feita qualquer referência discriminatória em relação à trabalhadora rural. 
   
 
   EMENDA:11263 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se dispositivo ao art. 355 do  
Projeto, com a seguinte redação:  
"A lei disporá sobre direito previdenciário à  
mulher dona-de-casa." 
Justificativa: 
A extensão do direito previdenciário a mulher dona-de-casa é medida de impostergável adoção, como 
forma de fortalecimento da família e de aperfeiçoamento do direito social brasileiro. 
Entendemos que se trata de medida absolutamente necessária, pois possibilitará à mulher escolher, 
livremente, permanecer trabalhando no lar, em atividade doméstica, já que o direito de opção é um 
dos mais sagrados numa sociedade democraticamente organizada. 
A universalização de previdência social é matéria que se insere entre os direitos humanos 
fundamentais, pois quanto maior for o manto de proteção social mais próximos estaremos da 
afirmação da dignidade da pessoa humana. 
Segundo conceituamos, o trabalho doméstico é tão digno e necessário quanto outro qualquer, e a 
não extensão da previdência social à mulher dona-de-casa, aquela que trabalha no próprio lar (isto é, 
não se faz referência aqui ao empregado doméstico, já incluído na legislação previdenciária), significa 
discriminação inaceitável. 
Deve ser lembrado ainda de que o sistema previdenciário não sofrerá qualquer tipo de abalo 
financeiro com a extensão aqui preconizada, porque a mulher dona-de-casa passará a ser mais um 
contribuinte aos cofres da Previdência Social, havendo, portanto, contrapartida em relação aos 
benefícios a serem prestados. 
Trata-se de providência que irá ao encontro dos anseios de centenas de milhares de mulheres dona-
de-casa que precisam contar com um sistema de seguridade social, dando-lhes maior tranquilidade e 
segurança em relação ao futuro. 
Parecer:   
   A matéria de que trata a emenda demonstra a sensibilidade do Autor em relação à justa 
reivindicação das donas-de-casa (inclusive camponesas) no sentido do reconhecimento de seu direito 
à filiação ao sistema previdenciário na qualidade de segurado. Entendemos, não obstante, que a 
inovadora adoção do princípio da universalidade de cobertura da Seguridade Social, acolhido no 
Substitutivo, proverá por si só, com a vantagem de sua generalidade, o fundamento até hoje 
reclamado como necessário à plena integração da dona-de-casa ao sistema oficial de previdência. A 
partir de tal provisão, nenhum óbice poderá ser alegado no sentido de se postergar o exercício desse 
direito pelas donas-de-casa brasileiras, cabendo à lei ordinária regular as bases desse exercício. 
   
   EMENDA:11444 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 355  
Acrescente-se o seguinte parágrafo único no  
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art. 355 do Projeto de Constituição:  
Art. 355. ..................................  
Parágrafo único. Em caso de falecimento, é  
assegurado ao cônjuge sobrevivente, ou a seus  
dependentes, pensão não inferior ao salário, aos  
vencimentos ou aos proventos que lhe dão origem. 
Justificativa: 
A presente Emenda visa a estabelecer igualdade de condição entre o homem e a mulher, no caso de 
falecimento do cônjuge. 
Pela legislação atual, somente à esposa do de cujus é concedida a pensão, quando da morte do 
marido. A reciproca, se não for verdadeira, cria situação de desigualdade de direitos, que merece ser 
sanada pelo futuro texto constitucional. 
Parecer:   
   Não obstante a emenda consubstancie propósitos dos mais meritórios e justos, vemo-nos 
impossibilitados de aproveitá-la por constituir seu assunto matéria de lei ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:11491 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAMIR ACHÔA (PMDB/SP) 
Texto:   
   inclua-se, onde couber, no capítulo II, do Título IX  
"Constituirá crime punível com pena corporal,  
nos termos de lei complementar, o pagamento  
mensal, por salário ou aposentadoria de qualquer  
natureza, de valor inferior ao salário mínimo.  
Todo cidadão com idade superior a sessenta e cinco  
anos ou inválido e que não disponha de meios para  
a própria subsistência fará jus ao mesmo benefício  
que será vitalício e suportado pelos cofres da  
previdência Social, independentemente de quaisquer  
contribuições feitas pelos mesmos". 
Justificativa: 
Por mais que seja alardeado pelas autoridades que ninguém no Brasil recebe menos que um salário 
mínimo (por si já uma miséria) a título de salário ou aposentadoria TUDO ISSO NÃO PASSA DE 
MENTIRA E ENGODO. 
A simples determinação legal ou palavras vãs não são suficientes para que a medida seja 
concretizada, razão pela qual pretendemos estabelecer como princípio constitucional a figura penal 
que será regulamentada em lei para punir a todos quantos desrespeitarem tal princípio. 
Por outro lado, cidadãos que ultrapassaram sessenta e cinco anos ou inválidos sem recursos para a 
própria subsistência devem ser amparados pela Previdência Social independentemente de terem ou 
não contribuído para a mesma. 
É justo, é humano. 
Parecer:   
   O texto do Projeto já prevê o piso de um salário-mínimo para os benefícios previdenciários. Por 
outro lado, o Projeto prevê, também, a universalidade da cobertura, objetivando amparar todos 
aqueles que se encontrarem em situação de falta ou diminuição de meios para proverem seu 
sustento. A lei ordinária, porém, disporá mais pormenorizadamente sobre essas questões. 
   
   EMENDA:11867 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA:  
Dê-se ao artigo 356, transformado no inciso  
V, do artigo 355, a seguinte redação:  
"V - Aposentadoria com proventos de valor  
igual a maior remuneração dos últimos doze meses  
de serviços, concedendo-se o benefício:  
- Manter as alíneas a, b, c, d e e". 
Justificativa: 
Simplifica-se, com a emenda, o texto da Seção II, do Capítulo II, do Título IX. 
Parecer:   
   O valor dos benefícios previdenciários precisa, por questão de justiça e de viabilização financeira do 
sistema, guardar proporção com o tempo de trabalho e contribuição do segurado. Além disso, 
inúmeros outros aspectos têm que ser considerados, ao se estabelecer a forma de cálculo desses 
valores. 
   
   EMENDA:11873 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa:  
Dê-se ao artigo 357, transformado em inciso  
do artigo 355, a seguinte redação:  
" - prestação continuada de benefício não  
inferior ao valor do salário mínimo mensal". 
Justificativa: 
A emenda simplifica o texto do artigo 357, quando pretende transformá-lo em inciso do artigo 355. 
Parecer:   
   A sugestão foi acolhida parcialmente no mérito, nos termos do Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:11966 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUAREZ ANTUNES (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda aditiva ao art. 355 - projeto constitucional.  
Inclua-se ao art. 355 o parágrafo único, com  
a seguinte redação:  
Art. 355. ..................................  
Parágrafo único. Os auxílios-doença e  
aposentadorias por invalidez da Previdência Social  
que tenham completado cinco anos de duração,  
consecutivos ou alternativos, só podem cessar  
havendo prévia volta ao trabalho. 
Justificativa: 
Esta emenda objetiva corrigir as distorções ocorridas na prática médica de Previdência Social. 
É que o INPS usa prática abominável de dar alta médica a idosos, deficientes físicos e mentais, 
cardiopatas, epilépticos, chagásicos, tuberculosos, etc., lançando-os a concorreram ingloriamente, no 
mercado de trabalho, em prejuízo de saúde pública e agravamento de marginalidade social. 
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É indispensável constar os termos “CONSECUTIVOS OU ALTERNADOS” porque senão a existência, 
por exemplo, de um mês de alta entre inúmeros anos de benefícios frustraria, injustamente, a 
aplicação do dispositivo. 
Parecer:   
   O Direito Previdenciário Brasileiro, tradicionalmente, sempre adotou a orientação defendida pelo 
nobre autor da Emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12133 PARCIALMENTE 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, Capitulo II - Da  
previdência Social, Seção II, onde couber,  
o seguinte artigo:  
Art. É assegurada à dona de casa que trabalha  
no campo e à dona de casa que trabalha na cidade a  
aposentadoria, nos termos da lei. 
Justificativa: 
Questão de Justiça a quem efetivamente trabalha. 
Parecer:   
   A matéria de que trata a emenda demonstra a sensibilidade do Autor em relação à justa 
reivindicação das donas-de-casa (inclusive camponesas) no sentido do reconhecimento de seu direito 
à filiação ao sistema previdenciário na qualidade de segurado. Entendemos, não obstante, que a 
inovadora adoção do princípio da universalidade de cobertura da Seguridade Social, acolhido no 
Substitutivo, proverá por si só, com a vantagem de sua generalidade, o fundamento até hoje 
reclamado como necessário à plena integração da dona-de-casa ao sistema oficial de previdência. A 
partir de tal provisão, nenhum óbice poderá ser alegado no sentido de se postergar o exercício desse 
direito pelas donas-de-casa brasileiras, cabendo à lei ordinária regular as bases desse exercício. 
   
   EMENDA:12134 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Altera a redação do Art. 357:  
Art. 357 - Nenhum benefício, urbano ou rural,  
de prestação continuada terá valor mensal inferior  
ao salário mínimo. 
Justificativa: 
A emenda é mais explícita, não ensejando que possa discriminar o trabalhador rural. 
Parecer:   
   A sugestão foi acolhida parcialmente no mérito, nos termos do Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:12137 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 136  

 

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 existentes. 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  
Titulo 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:12468 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ FREIRE (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda ao Artigo 357  
Suprime integralmente o artigo 357. 
Justificativa: 

I) Contraria princípio universal dos sistemas de seguridade social de que o segurado não pode 
ser melhor remunerado na inatividade do que percebia em atividade. Como um grande 
número de segurados ativos recebem um salário-mínimo, menos o desconto previdenciário 
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de 8,5%, seu provento como inativo (aposentadoria, auxílio-doença) seria melhor, neste valor, 
que salário em atividade. 

II) A aplicação do dispositivo acarretará grande impacto financeiro no sistema previdenciário, 
porque implica em duplicar os gastos com a renda mensal vitalícia e os benefícios do 
PRORURAL. Esses benefícios estão hoje no valor de 50% do salário-mínimo, porque 
referem-se a segurados que não contribuem para o sistema diretamente. É necessário 
manter-se tal diferencial entre os regimes contributivos e não contributivos, para que haja 
estímulo a que o trabalhador de baixa renda ingresse ou mantenha-se no regime contributivo. 
Com a universalização da assistência médica e a extensão da renda mensal vitalícia a todos 
os inválidos e maiores de 65 anos, sem outra fonte de renda, garantir piso de um salário aos 
beneficiários não contribuintes terá o efeito de desestimular a formalização das relações de 
trabalho e a filiação ao sistema previdenciário, já que o trabalhador de baixa renda não terá 
interesse em pagar o seguro social, se tem os principais benefícios no mesmo valor, 
gratuitamente. 

III) Está em fase final o projeto do Executivo que estende o regime contributivo urbano aos 
trabalhadores rurais, em que estes terão acesso aos mesmos benefícios urbanos, mediante 
pagamento de alíquota reduzida sobre o seu salário. A aprovação do dispositivo inviabilizará 
tal iniciativa por garantir, sem ônus, à grande maioria dos trabalhadores rurais o benefício que 
teria no regime contributivo. Evidentemente, isto acarretará ônus adicional para os demais 
contribuintes, que terão de financiar a liberalidade proposta no artigo. 

IV) A legislação vigente já garante piso dos benefícios relativos aos segurados contribuintes no 
valor de 95% do salário mínimo, o que já significa uma renda maior do que a da atividade 
para os que ganham 1 salário mínimo. 

Parecer:   
   Nenhum benefício de prestação continuada terá valor mensal inferior ao salário mínimo. A 
manutenção deste princípio é aspiração de toda a sociedade. Injustificável é, pois, a sua supressão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12469 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ FREIRE (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda ao Artigo 359  
O artigo 359 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 359 - A Previdência Social manterá  
seguro coletivo complementar de caráter facultativo. 
Justificativa: 
O restante do caput do artigo original e seu parágrafo único são dispensáveis para a regulamentação 
da matéria, confundindo a sua interpretação sem nada acrescentar de útil. 
Parecer:   
   Malgrado seu incontestável mérito, a sugestão contida na emenda fica prejudicada em face da 
opção do Relator por suprimir, no substitutivo, o dispositivo que o ilustre autor propunha alterar. 
   
   EMENDA:12544 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BOSCO FRANÇA (PMDB/SE) 
Texto:   
   TÍTULO IX  
CAPÍTULO II  
DA ORDEM SOCIAL  
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Art. 355 - Os planos de previdência social  
do Sistema de Seguridade Social atenderão, nos  
termos da lei, aos seguintes preceitos:  
Inciso III - Proteção à maternidade e à  
paternidade, naturais e adotivas, notadamente À  
gestante, assegurado descanso antes e após o parto.  
Alterar: "descanso" por "licença"  
Acrescentar: "e a redução da jornada de  
trabalho das mães e pois, conforme a lei dispuser".  
Proteção à maternidade e à paternidade,  
naturais e adotivas, notadamente a gestante,  
assegurada licença antes e após o parto, e redução  
da jornada de trabalho de mães e pais, conforme a  
lei dispuser. 
Justificativa: 
- Maior garantia da saúde mental e física da criança, 
- Necessidade de intensificar a afetividade de trinômio PAI-MÃE E FILHO; 
- Minorar as consequências psicossociais advindas da separação precoce e súbita entre mães, pais e 
filhos e atenuar os efeitos advindos da massificação do atendimento institucional ou domiciliar das 
crianças; 
- Otimização da relação custo-benefício, a médio e longo prazos, relativa à manutenção de crianças 
em creches em período integral. 
- Conotação pejorativa do termo “descanso”. 
Parecer:   
   A ideia contida na emenda constitui justa reivindicação.  
Entretanto, a sua aprovação deve ser apenas parcial, porquanto parte de seu conteúdo constitui 
matéria própria de lei ordinária.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:12788 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dispositivo Emendado: Artigo 361  
Dê-se ao art. 361 do Projeto de Constituição  
a seguinte redação:  
"Art. 361 - Ficam vedadas as subvenções ou  
incentivos fiscais dos poderes públicos às  
Entidades de Previdência Privada com fins  
lucrativos, bem como aquelas que, mesmo sem  
aquelas que, mesmo sem aqueles fins, favoreçam  
apenas minorias de dirigentes e empregados de  
maiores salários de empresas." 
Justificativa: 
Louvável o espírito contido no artigo que pretendemos emendar. No entanto, convém ressaltar o 
indiscutível propósito social das entidades fechadas de previdência privada que representam hoje 
1.800.000 (hum milhão e oitocentos mil) trabalhadores brasileiros e atingem uma população de 
6.000.000 (seis milhões) de pessoas, assegurando melhores condições de vida aos idosos, viúvas e 
órfãs brasileiros por meio do sistema de previdência complementar (visando ainda coibir a chamada 
previdência mercantilizada, a qual tem por escopo primordial o lucro. Assim, na busca de não 
incentivar a elitização da previdência complementar, a qual só beneficia as classes diretoras e de 
maiores salários nas empresas é que estendemos a vedação contida no artigo e entidades que, 
mesmo sem fins lucrativos, tenham como beneficiários essas categorias. 
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Parecer:   
   Entendemos que, sendo a previdência privada "fechada" regulada por critérios legais e 
supervisionada pelo Poder Público, parece desnecessário tratar de casos especiais desviantes a 
nível constitucional. 
   
   EMENDA:13625 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 355.  
Inclua-se o parágrafo único no art. 355 o seguinte:  
Parágrafo Único: O benefício do pagamento de  
auxílio-natalidade será dado apenas aos primeiros  
dois filhos do casal e sofrerá processo penal  
aquele ou aquela que receber este auxílio em mais  
de duas ocasiões. 
Justificativa: 
Esta alteração na concessão do benefício do auxílio-natalidade se justifica pelo fato de ser irreal a 
ideia da necessidade fazer de habitar todo o vasto território brasileiro, como forma de garantir a 
hegemonia nacional. 
O crescimento desordenado da população tem acarretado problemas gravíssimos na esfera urbana, 
superlotando-a, e no meio rural, provocando o êxodo cada vez mais intenso, continuando o nosso 
interior desabilitado e desassistido como sempre. Além disso, a superpopulação tem trazido 
problemas sociais e morais, deformando a feição do nosso povo, tornando-o mais rude, agressivo e 
revoltado.  
Há também que se considerar o fato de que pessoas mais humildes, não compreendendo bem o 
verdadeiro intuito desse benefício, colaboram cada vez mais para o superpovoamento com a única 
finalidade de receber o numerário do referido auxilio, sem compreender a sua impossibilidade de 
arcar com o sustendo de mais de um filho na família, quase sempre já numerosa. 
O crescimento do país, como em todos os setores, deve ser organizado programado, como forma de 
cumprir satisfatoriamente com as obrigações esperadas pela sociedade assim deve ocorrer com o 
crescimento de uma família. Não devemos, pois, incentivar o aumento com falsas ideias de ajuda 
financeira, que apenas cobrem gastos imediatos do parto e não garantem a sobrevivência digna de 
ente gerado. 
Parecer:   
   Matéria típica de legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13630 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Inclua-se como art. 357 e renumere-se os seguintes.  
Art. 357 - É assegurado o direito à  
aposentadoria à dona-de-casa, que haja recolhido à  
Previdência Social pelo menos doze contribuições,  
consecutivas ou não. 
Justificativa: 
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Acreditamos ser imprescindível a inclusão das donas-de-casa no universo atingido pelos beneficiados 
pelos órgãos previdenciários, pois que, impedidas de exercerem função assalariada fora de casa 
devido às suas atividades no lar, com cuidado e educação dos filhos, veem-se, no fim da vida, 
entregues ao total desamparo de qualquer mecanismo assistencial. 
Não é justo que, aquela que devotou todos os dias de sua vida madura na manutenção do ambiente 
doméstico e na criação dos filhos tenha que viver a sua velhice constrangida pela impossibilidade de 
sua manutenção e ficar entregue à caridade dos filhos para a sua sobrevivência. É preciso dotar a 
velhice de dignidade, assim como com dignidade e honra essa dona-de-casa pautou a vida de seus 
familiares durante toda a vida passada. 
A razão desta proposição reside no fato de se fazer justiça à dona-de-casa, comumente qualificada 
como sendo “do lar”, que no lar, formou uma nova geração para o trabalho produtivo da Nação, com 
determinação e resignação, às vezes, colaborando ombro a ombro com o companheiro, provedor 
legal da casa. 
Parecer:   
   A matéria de que trata a emenda demonstra a sensibilidade do Autor em relação à justa 
reivindicação das donas-de-casa (inclusive camponesas) no sentido do reconhecimento de seu direito 
à filiação ao sistema previdenciário na qualidade de segurado. Entendemos, não obstante, que a 
inovadora adoção do princípio da universalidade de cobertura da Seguridade Social, acolhido no 
Substitutivo, proverá por si só, com a vantagem de sua generalidade, o fundamento até hoje 
reclamado como necessário à plena integração da dona-de-casa ao sistema oficial de previdência. A 
partir de tal provisão, nenhum óbice poderá ser alegado no sentido de se postergar o exercício desse 
direito pelas donas-de-casa brasileiras, cabendo à lei ordinária regular as bases desse exercício. 
   
   EMENDA:13679 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO SOBRINHO (PMDB/MT) 
Texto:   
   Dê-se ao item I do art. 355 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 355. ..................................  
I - cobertura dos eventos de doença,  
invalidez e morte - incluídos os casos de acidente  
do trabalho - velhice, reclusão, ofensa criminal e  
ausência judicialmente declarada;" 
Justificativa: 
Dentro da técnica jurídica, a expressão correta é “ausência” e, não, “desaparecimento”, segundo 
consta do Código Civil, e deve ser judicialmente declarada. 
Parecer:   
   A emenda propõe a substituição de termo "desaparecimento" por " ausência judicialmente 
declarada". É uma questão semântica que perdeu a razão de ser, porquanto em nosso substitutivo 
não nos utilizaremos de nenhuma dessas hipóteses, por considerarmo-las implícitas no Projeto. Pela 
rejeição. 
   
   EMENDA:13748 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ONOFRE CORRÊA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Acrescente-se, na Seção II do Capítulo II do  
Título IX da Ordem Social o seguinte artigo:  
Art. O trabalhador rural faz jus a todos os  
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direitos e benefícios concedidos, quanto à  
previdência social, ao trabalhador urbano. 
Justificativa: 
Não se entende que o trabalhador rural tenha menos direitos previdenciários que o urbano. Se todos 
são iguais perante a lei, por que se manter esse tratamento discriminatório? Creio que está na hora 
de acabar com essa injustiça social. 
Parecer:   
   Acolhida no mérito, nos termos do Substitutivo do Relator, que contempla como princípio de 
ordenamento da Seguridade Social a "uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços para os 
segurados urbanos e rurais", além da universalidade da cobertura. 
   
   EMENDA:13829 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JÚLIO COSTAMILAN (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa.  
Dispositivo Emendado: art. 357  
O art. 357 do Projeto de Constituição passa a ter a seguinte redação:  
Art. 357 - Nenhum benefício de prestação  
continuada terá valor mensal inferior ao salário mínimo integral. 
Justificativa: 
A referência a salário mínimo integral é para regularizar de vez a situação de reconhecer, apenas, 
noventa e cinco por cento do valor do mesmo para os benefícios. 
Parecer:   
   Pela aprovação nos termos do Substitutivo que ofereceremos à Assembleia Nacional Constituinte. 
   
   EMENDA:14148 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Alterado: art. 359  
Dê-se ao art. 359 esta redação:  
Art. 359. O sistema de seguridade social  
compreende, ainda, a previdência complementar  
facultativa, ofertadora de planos de benefícios  
adicionais custeados, sob o regime financeiro de  
capitalização, por contribuição de empregadores,  
de empregados e de profissionais autônomos, a ser  
operada paralelamente mediante autorização do  
poder público por:  
I - fundos fechados, administrados sem fins  
lucrativos, por entidade de previdência privada  
patrocinadas pelos empregadores e  
II - fundo aberto, administrado sem fins  
lucrativos por instituição financeira governamental.  
Parágrafo único. Para o fim de que trata o  
inciso II deste artigo, fica instituído o Fundo de  
Garantia da Previdência Complementar, integrante  
do Fundo Nacional de Seguridade Social, ao qual  
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poderão aderir todas as empresas e trabalhadores  
vinculados à previdência Social. 
Justificativa: 
A previdência social, atendendo ao princípio da educação da adequação social, oferta um seguro 
mínimo capaz de impedir que o aposentado e pensionista se constituam em um contingente marginal 
e desvalido. Contrariamente, a previdência complementar, seguindo o princípio da equidade 
individual, enseja um nível de bem-estar na inatividade comparável ao desfrutado na fase laborativa. 
Parecer:   
   A emenda denota a preocupação do seu ilustre autor com o cerceamento da esfera de atuação das 
entidades de previdência privada de caráter complementar. Cabe, entretanto, ressaltar que o 
Substitutivo do Relator, embora adote a perspectiva de universalização da cobertura dos riscos 
básicos no âmbito da Seguridade Social, não impõe qualquer restrição à existência de entidades 
privadas no campo previdenciário, para atendimento à demanda do segmento de renda não atendido 
pela cobertura básica do sistema oficial. Consideramos, pois, acolhida  
parcialmente a presente emenda, porque atendida, no mérito, sua finalidade. 
   
   EMENDA:14349 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FIRMO DE CASTRO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 359 e seu parágrafo único.  
Dê-se ao Art. 359 e seu parágrafo único a seguinte redação:  
Art. 359 - O sistema de seguridade social  
compreende ainda a previdência complementar  
facultativa, ofertadora de planos de benefícios  
adicionais custeados, sob o regime financeiro de  
capitalização, por contribuição de empregadores,  
de empregados e de profissionais autônomos, a ser  
operada paralelamente mediante autorização do  
poder público por:  
I - Fundos fechados, administrados sem fins  
lucrativos por entidades de previdência privada  
patrocinadas pelos empregadores, e  
II - Fundo aberto, administrado sem fins  
lucrativos por instituição financeira governamental.  
Parágrafo único. Para o fim de que trata o  
inciso II deste artigo, fica instituído o Fundo de  
Garantia da Previdência Complementar, integrante  
do Fundo Nacional de Seguridade Social, ao qual  
poderão aderir todas as empresas e trabalhadores  
vinculados à previdência social. 
Justificativa: 
1 – A previdência social, atendendo ao princípio de adequação social, oferta um seguro mínimo 
capaz de impedir que os aposentados e pensionistas se constituam em um contingente marginal e 
desvalido. Contrariamente, a previdência complementar, seguindo o princípio de equidade individual, 
enseja um nível de bem-estar na inatividade comparável ao desfrutado na fase laborativa. 
2 – A previdência complementar é assim, um direito trabalhista e uma necessidade incontornável 
para o profissional qualificado, no atual estágio de desenvolvimento da economia e do processo de 
urbanização do país. 
3 – As contribuições pagas pelo segurado são, sem sombra de dúvidas, poupanças previdenciárias 
voluntárias suas, uma vez que está trocando consumo certo no presente por consumo incerto no 
futuro. As contribuições pagas pelo patrocinador são também poupanças previdenciárias do 
segurado, posto que equivalem ao salário diferido que seu contrato de emprego determina. 
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4 – O empregador, por exaurir a capacidade produtiva de toda vida útil do empregado, deve-lhe os 
recursos para sua sobrevivência na fase inativa que lhe proporcionem um padrão de vida compatível 
com aquele fruído pelo empregado ao longo de seu período produtivo. 
5 – O salário do empregado está assim composto de duas parcelas, ambas despendidas pelo 
empregador ao tempo da colaboração do empregado e ambas contabilizadas pelo regime de 
competência de exercício como custo do produto ou serviço. A primeira é aquela parcela entregue 
diretamente ao trabalhador para cobrir seus gastos correntes. A segunda é aquela entregue à 
entidade de previdenciária complementar para que a administrar e faça crescer através da aplicação 
nos diferentes marcados de investimentos, e com ela financie a sobrevida do aposentado no mesmo 
nível de bem-estar até então desfrutado. 
6 – A previdência complementar não se constitui, como equivocadamente se menciona, numa 
mordomia, num privilégio ilícito, mas se trata de um direito legitimo, de um usufruto de poupanças 
anteriores decorrentes de contratos trabalhistas celebrados ao abrigo da lei, através de acordos e 
convenções coletivas de trabalho. 
7 – O caráter facultativo da previdência complementar é princípio filosófico universal no trato do 
partilhamento dos riscos naturais da classe trabalhadora, sua transformação em obrigação para o 
empregador não se deve constituir em preceito constitucional, mas ser objetivo de conquistas 
sindicais, em cada caso. 
8 – A criação do Fundo de Garantias da Previdência Complementar tem enorme alcance social por 
permitir o acesso a esse benefício àqueles trabalhadores que laboram em empresas pequenas e 
médias que não podem isoladamente patrocinar uma entidade fechada de previdência, atualmente 
viável somente acima de 1.000 (mil) funcionários, bem como aos que trabalham em empresas 
grandes não desejosas de manterem esse benefício, por considerarem pesado encargo, no presente 
e, sobretudo, por terem suas responsabilidades no futuro. 
9 – A administração do Fundo de Garantia da Previdência Complementar deverá ser entregue a uma 
instituição financeira governamental, com competência técnica na área atuarial e na gestão de ativos, 
com alta credibilidade popular e com grande número de lojas em todos os estados brasileiros. Duas 
instituições cumprem cumulativamente esses três requisitos, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica 
Federal, recaindo a preferência sobre esta última por dispor ainda dos funcionários do extinto Banco 
Nacional de Habitação, que incorporam um competente grupo de atuários e pesquisadores 
operacionais adequados a essa tarefa. 
Parecer:   
   A emenda denota a preocupação do seu ilustre autor com o cerceamento da esfera de atuação das 
entidades de previdência privada de caráter complementar. Cabe, entretanto, ressaltar que o 
Substitutivo do Relator, embora adote a perspectiva de universalização da cobertura dos riscos 
básicos no âmbito da Seguridade Social, não impõe qualquer restrição à existência de entidades 
privadas no campo previdenciário, para atendimento à demanda do segmento de renda não atendido 
pela cobertura básica do sistema oficial. Consideramos, pois, acolhida  
parcialmente a presente emenda, porque atendida, no mérito, sua finalidade. 
   
   EMENDA:14365 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 359, Parágrafo único.  
O Art. 359, do projeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 359 - O Sistema de Seguridade Social  
compreende ainda a previdência complementar  
facultativa, ofertadora de planos de benefícios  
adicionais custados, sob o regime financeiro de  
capitalização, por contribuição de empregadores,  
de empregados e de profissionais autônomos, a ser  
operada paralelamente mediante autorização do  
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poder público por:  
I - Fundos fechados, administrados sem fins  
lucrativos por entidades de previdência privada  
patrocinadas pelos empregadores, e  
II - fundo aberto, administrado sem fins  
lucrativos, por instituição financeira governamental.  
Parágrafo único - Para o fim de que trata o  
inciso II deste artigo, fica instituído o fundo de  
garantia da previdência complementar, integrante  
do fundo nacional de seguridade social, ao qual  
poderão aderir todas as empresas e trabalhadores  
vinculados à previdência social. 
Justificativa: 
1 – A previdência social, atendendo ao princípio de adequação social, oferta um seguro mínimo 
capaz de impedir que os aposentados e pensionistas se constituam em um contingente marginal e 
desvalido. Contrariamente, a previdência complementar, seguindo o princípio de equidade individual, 
enseja um nível de bem-estar na inatividade comparável ao desfrutado na fase laborativa. 
2 – A previdência complementar é assim, um direito trabalhista e uma necessidade incontornável 
para o profissional qualificado, no atual estágio de desenvolvimento da economia e do processo de 
urbanização do país. 
3 – As contribuições pagas pelo segurado são, sem sombra de dúvidas, poupanças previdenciárias 
voluntárias suas, uma vez que está trocando consumo certo no presente por consumo incerto no 
futuro. As contribuições pagas pelo patrocinador são também poupanças previdenciárias do 
segurado, posto que equivalem ao salário diferido que seu contrato de emprego determina. 
4 – O empregador, por exaurir a capacidade produtiva de toda vida útil do empregado, deve-lhe os 
recursos para sua sobrevivência na fase inativa que lhe proporcionem um padrão de vida compatível 
com aquele fruído pelo empregado ao longo de seu período produtivo. 
5 – O salário do empregado está assim composto de duas parcelas, ambas despendidas pelo 
empregador ao tempo da colaboração do empregado e ambas contabilizadas pelo regime de 
competência de exercício como custo do produto ou serviço. A primeira é aquela parcela entregue 
diretamente ao trabalhador para cobrir seus gastos correntes. A segunda é aquela entregue à 
entidade de previdenciária complementar para que a administrar e faça crescer através da aplicação 
nos diferentes marcados de investimentos, e com ela financie a sobrevida do aposentado no mesmo 
nível de bem-estar até então desfrutado. 
6 – A previdência complementar não se constitui, como equivocadamente se menciona, numa 
mordomia, num privilégio ilícito, mas se trata de um direito legitimo, de um usufruto de poupanças 
anteriores decorrentes de contratos trabalhistas celebrados ao abrigo da lei, através de acordos e 
convenções coletivas de trabalho. 
7 – O caráter facultativo da previdência complementar é princípio filosófico universal no trato do 
partilhamento dos riscos naturais da classe trabalhadora, sua transformação em obrigação para o 
empregador não se deve constituir em preceito constitucional, mas ser objetivo de conquistas 
sindicais, em cada caso. 
8 – A criação do Fundo de Garantias da Previdência Complementar tem enorme alcance social por 
permitir o acesso a esse benefício àqueles trabalhadores que laboram em empresas pequenas e 
médias que não podem isoladamente patrocinar uma entidade fechada de previdência, atualmente 
viável somente acima de 1.000 (mil) funcionários, bem como aos que trabalham em empresas 
grandes não desejosas de manterem esse benefício, por considerarem pesado encargo, no presente 
e, sobretudo, por terem suas responsabilidades no futuro. 
9 – A administração do Fundo de Garantia da Previdência Complementar deverá ser entregue a uma 
instituição financeira governamental, com competência técnica na área atuarial e na gestão de ativos, 
com alta credibilidade popular e com grande número de lojas em todos os estados brasileiros. Duas 
instituições cumprem cumulativamente esses três requisitos, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica 
Federal, recaindo a preferência sobre esta última por dispor ainda dos funcionários do extinto Banco 
Nacional de Habitação, que incorporam um competente grupo de atuários e pesquisadores 
operacionais adequados a essa tarefa. 
Parecer:   
   A emenda denota a preocupação do seu ilustre autor com o cerceamento da esfera de atuação das 
entidades de previdência privada de caráter complementar. Cabe, entretanto, ressaltar que o 
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Substitutivo do Relator, embora adote a perspectiva de universalização da cobertura dos riscos 
básicos no âmbito da Seguridade Social, não impõe qualquer restrição à existência de entidades 
privadas no campo previdenciário, para atendimento à demanda do segmento de renda não atendido 
pela cobertura básica do sistema oficial. Consideramos, pois, acolhida  
parcialmente a presente emenda, porque atendida, no mérito, sua finalidade. 
   
   EMENDA:14382 PARCIALMENTE 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, na Seção II, do Cap. II, do Título IX, Da Ordem Social;  
Art. É assegurada, nos termos da lei,  
aposentadoria para as donas-de-casa, que deverão  
contribuir para a previdência social. 
Justificativa: 
A emenda visa a assegurar às donas-de-casa direito a aposentadoria segundo dispuser a lei. Trata-
se de atender a uma antiga reivindicação da dona-de-casa. Houve várias tentativas no Congresso 
Nacional nesse sentido, mas todas elas resultaram infrutíferas. 
Parecer:   
   A matéria de que trata a emenda demonstra a sensibilidade do Autor em relação à justa 
reivindicação das donas-de-casa (inclusive camponesas) no sentido do reconhecimento de seu direito 
à filiação ao sistema previdenciário na qualidade de segurado. Entendemos, não obstante, que a 
inovadora adoção do princípio da universalidade de cobertura da Seguridade Social, acolhido no 
Substitutivo, proverá por si só, com a vantagem de sua generalidade, o fundamento até hoje 
reclamado como necessário à plena integração da dona-de-casa ao sistema oficial de previdência. A 
partir de tal provisão, nenhum óbice poderá ser alegado no sentido de se postergar o exercício desse 
direito pelas donas-de-casa brasileiras, cabendo à lei ordinária regular as bases desse exercício. 
   
   EMENDA:14406 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 359 e seu parágrafo único.  
Suprimam-se o art. 359 e seu parágrafo único  
do Projeto de Constituição, renumerando-se os demais. 
Justificativa: 
O dispositivo em tela, tal como está redigido, enseja a formação de monopólio. E a previdência social 
já o detém, na área do seguro de acidentes de trabalho. 
A única forma de melhorar o sistema previdenciário complementar é delegar, progressivamente, suas 
atividades para organizações privadas, até o máximo que se tornar exequível, revertendo a atual 
tendência estatizante, que contraria os princípios constitucionais vigentes. 
Parecer:   
   Acolhida a proposta de supressão do dispositivo, por se tratar de matéria típica de legislação 
ordinária. 
   
   EMENDA:14457 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCONDES GADELHA (PFL/PB) 
Texto:   
   Suprima-se do art. 361 a expressão "com fins lucrativos". 
Justificativa: 
Não se justifica, a qualquer título, que o Estado subvencione, de qualquer modo, entidades privadas, 
fundadas pela vontade exclusiva de seus associados. Procura-se, também, proteger a iniciativa 
privada da ingerência do Estado. 
Parecer:   
   A supressão proposta ampliaria excessivamente a vedação contida no dispositivo, inviabilizando os 
"fundos de pensão" do setor público. 
   
   EMENDA:14458 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCONDES GADELHA (PFL/PB) 
Texto:   
   Suprima-se o item IV, do art. 355. 
Justificativa: 
A matéria já foi tratada em outra parte do projeto, cabendo a fixação das formas operacionais do 
seguro-desemprego à legislação complementar e/ou ordinária. 
Parecer:   
   Na perspectiva adotada no Substitutivo do Relator, o Seguro-desemprego constitui forma típica de 
cobertura de riscos sociais básicos a cargo do segmento previdencial da Seguridade Social. 
   
   EMENDA:14460 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCONDES GADELHA (PFL/PB) 
Texto:   
   Suprima-se do item III, art. 355, a expressão  
"assegurado descanso antes e após o parto". 
Justificativa: 
A matéria já foi tratada em outro dispositivo do projeto, sendo, portanto, redundante a parte 
suprimida. 
Parecer:   
   Procede, inteiramente, o objetivo da emenda de suprimir a expressão "assegurado descanso antes 
e após o parto".  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:14932 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 356  
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Dê-se ao artigo 356 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação e incluam-se os  
dispositivos que se seguem, renumerando-se os demais:  
Art. 356 - Fica garantida a irredutibilidade  
e a preservação do valor real do salário a  
qualquer trabalhador, independentemente de seu  
vínculo empregatício ou do regime jurídico de trabalho.  
§ 1o. - A irredutibilidade se estende aos  
aposentados, que farão jus a proventos  
equivalentes à maior renumeração obtida em  
atividade, verificada a regularidade dos reajustes  
salariais nos últimos trinta e seis meses  
anteriores ao pedido, garantido o reajustamento  
para preservação de seu valor real, cujo resultado  
nunca será inferior ao número de salários mínimos  
percebidos da concessão do benefício:  
a) com trinta e cinco anos de serviço, se do sexo masculino;  
b) com trinta anos de serviço, se do sexo feminino.  
§ 2o. - É facultada aposentadoria especial,  
equivalente a oitenta por cento do valor a que se  
refere o § 1o., nos seguintes casos:  
a) ao trabalhador do sexo masculino, se  
contar com trinta anos de serviço;  
b) ao trabalhador do sexo feminino, se contar  
com vinte e cinco anos de serviço.  
§ 3o. - De acordo com lei complementar e por  
decisão de junta médica oficial, será concedida  
aposentadoria integral por invalidez, se o  
trabalhador contar com, pelo menos, metade do  
tempo a que se refere o § 1o.  
Art. 357 - A aposentadoria proporcional ao  
tempo de serviço e a decorrente do exercício de  
atividade penosa, insalubre, perigosa, noturna ou  
de revezamento serão regulamentadas por lei especial.  
Art. 358 - Os prazos a que se refere o § 1o.  
do artigo 356 serão reduzidos em cinco anos no  
caso de profissionais no efetivo exercício do magistério.  
Art. 359 - Será aposentado compulsoriamente o  
trabalhador que atingir a idade de setenta anos.  
Art. 360 - A lei disporá sobre a criação de  
seguro facultativo especifico para fazer face,  
subsidiariamente, aos encargos decorrentes da  
aplicação dos §§ 1o. e 2o. 
Justificativa: 
A aposentadoria, ao invés de se constituir em descanso após uma vida dedicada ao trabalho, tem se 
identificado com mais uma fase de sofrimento físico e mental. 
Físico, pela própria natureza do ser humano que se combate com o passar dos anos, mental, pela 
expectativa do dia seguinte, da alimentação, da saúde, do bem-estar. 
A presente Emenda visa, paralelamente a garantir a irredutibilidade dos salários, estender essa 
possibilidade aos aposentados, em determinadas circunstâncias. 
É fato que a previdência social não possui meios para cobri plenamente a necessidade dos 
aposentados. Desse modo, a instituição de um seguro, sob a forma de previdência aberta e 
facultativa, poderá ser a solução. 
Parecer:   
   A emenda, além de oferecer texto alternativo à Seguridade Social, mescla dispositivos desse 
capítulo com outros relativos ao direito dos trabalhadores. Trata-se, pois, de matéria inaproveitável.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:14982 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ FREIRE (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda ao artigo 355 a 359  
O artigo 355 passa a ter a seguinte redação,  
fundido ao artigo 359:  
Art. - Os planos de seguro social atenderão,  
nos termos da lei:  
I - cobertura dos eventos de doença,  
invalidez, morte, velhice e reclusão;  
II - aposentadoria por tempo de serviço;  
III - ajuda à manutenção dos dependentes dos  
segurados de renda baixa;  
IV - proteção à maternidade, notadamente à gestante;  
V - proteção ao trabalhador em situação de  
desemprego involuntário.  
Parágrafo único - A seguridade social  
manterá seguro coletivo complementar de caráter facultativo: 
Justificativa: 
A redação proposta fundo os artigos 355 e 359, dando-lhes redação concisa e própria ao fim a que 
propõe, sem alterar-lhes o conteúdo significativamente. 
Parecer:   
   A sugestão é oportuna e pertinente, e foi acolhida nos termos do Substitutivo do Relator. 
 
   
   EMENDA:14989 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSMUNDO REBOUÇAS (PMDB/CE) 
Texto:   
   Art. 359 e seu parágrafo único do Projeto.  
Art. 359 - O sistema de seguridade social  
compreende ainda a previdência complementar  
facultativa, ofertadora de planos de benefícios  
adicionais custeados, sob o regime financeiro de  
capitalização, por contribuição de empregadores e  
de profissionais autônomos, a ser operada  
paralelamente mediante autorização do poder  
público por:  
I - fundos fechados, administrados sem fins  
lucrativos por entidades de previdência privada  
patrocinadas pelos empregadores, e  
II - fundo aberto, administrado sem fins  
lucrativos por instituição financeira governamental.  
Parágrafo único. - Para o fim de que trata o  
inciso II deste artigo, fica instituído o Fundo de  
Garantia da Previdência Complementar, integrante  
do Fundo Nacional de Seguridade Social, ao qual  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 149  

 

poderão aderir todas as empresas e trabalhadores  
vinculados à Previdência Social. 
Justificativa: 
A previdência social, atendendo ao princípio de adequação social, oferta um seguro mínimo capaz de 
impedir que os aposentados e pensionistas se constituam em um contingente marginal e desvalido. 
Contrariamente, a previdência complementar, seguindo o princípio de equidade individual, enseja um 
nível de bem-estar na inatividade comparável ao desfrutado na fase laborativa. 
A previdência complementar é assim, um direito trabalhista e uma necessidade incontornável para o 
profissional qualificado, no atual estágio de desenvolvimento da economia e do processo de 
urbanização do país. 
As contribuições pagas pelo segurado são, sem sombra de dúvidas, poupanças previdenciárias 
voluntárias suas, uma vez que está trocando consumo certo no presente por consumo incerto no 
futuro.  
As contribuições pagas pelo patrocinador são também poupanças previdenciárias do segurado, posto 
que equivalem ao salário diferido que seu contrato de emprego determina. 
O empregador, por exaurir a capacidade produtiva de toda vida útil do empregado, deve-lhe os 
recursos para sua sobrevivência na fase inativa que lhe proporcionem um padrão de vida compatível 
com aquele fruído pelo empregado ao longo de seu período produtivo. 
O salário do empregado está assim composto de duas parcelas, ambas despendidas pelo 
empregador ao tempo da colaboração do empregado e ambas contabilizadas pelo regime de 
competência de exercício como custo do produto ou serviço. A primeira é aquela parcela entregue 
diretamente ao trabalhador para cobrir seus gastos correntes. A segunda é aquela entregue à 
entidade de previdenciária complementar para que a administrar e faça crescer através da aplicação 
nos diferentes marcados de investimentos, e com ela financie a sobrevida do aposentado no mesmo 
nível de bem-estar até então desfrutado. 
A previdência complementar não se constitui, como equivocadamente se menciona, numa mordomia, 
num privilégio ilícito, mas se trata de um direito legitimo, de um usufruto de poupanças anteriores 
decorrentes de contratos trabalhistas celebrados ao abrigo da lei, através de acordos e convenções 
coletivas de trabalho. 
O caráter facultativo da previdência complementar é princípio filosófico universal no trato do 
partilhamento dos riscos naturais da classe trabalhadora, sua transformação em obrigação para o 
empregador não se deve constituir em preceito constitucional, mas ser objetivo de conquistas 
sindicais, em cada caso. 
A criação do Fundo de Garantias da Previdência Complementar tem enorme alcance social por 
permitir o acesso a esse benefício àqueles trabalhadores que laboram em empresas pequenas e 
médias que não podem isoladamente patrocinar uma entidade fechada de previdência, atualmente 
viável somente acima de 1.000 (mil) funcionários, bem como aos que trabalham em empresas 
grandes não desejosas de manterem esse benefício, por considerarem pesado encargo, no presente 
e, sobretudo, por terem suas responsabilidades no futuro. 
A administração do Fundo de Garantia da Previdência Complementar deverá ser entregue a uma 
instituição financeira governamental, com competência técnica na área atuarial e na gestão de ativos, 
com alta credibilidade popular e com grande número de lojas em todos os estados brasileiros. Duas 
instituições cumprem cumulativamente esses três requisitos, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica 
Federal, recaindo a preferência sobre esta última por dispor ainda dos funcionários do extinto Banco 
Nacional de Habitação, que incorporam um competente grupo de atuários e pesquisadores 
operacionais adequados a essa tarefa. 
Parecer:   
   A emenda denota a preocupação do seu ilustre autor com o cerceamento da esfera de atuação das 
entidades de previdência privada de caráter complementar. Cabe, entretanto, ressaltar que o 
Substitutivo do Relator, embora adote a perspectiva de universalização da cobertura dos riscos 
básicos no âmbito da Seguridade Social, não impõe qualquer restrição à existência de entidades 
privadas no campo previdenciário, para atendimento à demanda do segmento de renda não atendido 
pela cobertura básica do sistema oficial. Consideramos, pois, acolhida  
parcialmente a presente emenda, porque atendida, no mérito, sua finalidade. 
   
   EMENDA:15298 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva.  
Dispositivo Emendado: Artigo 357 do Projeto de Constituição.  
Art. 357 - ........................ 
§ Único - Os benefícios de prestação  
continuada pagos pela Previdência Social serão  
reajustados sempre que ocorrer a depreciação da  
moeda, a fim de que seus valores mantenham,  
permanentemente, a expressão monetária da data de  
concessão. 
Justificativa: 
A partir do momento em que, no início deste Século, a filosofia do Estado Providência passou a 
inspirar, de forma dominante, os sistemas de governo das principais nações civilizadas do Globo, a 
previdência social foi erigida à condição de instituição fundamental. 
E, de acordo com as pregações de Maurice Diverger, Georges Burdeau e Leon Duguit, bem como de 
conformidade com a concepção hoje predominante na consciência coletiva de todos os povos, 
previdência social é, acima de tudo, seguridade, pessoal e familiar, identificada com a possibilidade 
de qualquer um, ante qualquer evento adverso, poder recorrer a um socorro que, na forma de 
contraprestação ou de dever do Estado, lhe garanta uma sobrevivência condigna. 
No Brasil, a previdência social não ostenta essa característica, porque a defasagem existente entre o 
valor de seus benefícios e o do salário de contribuição do segurado não propicia a este ou à sua 
família, nos casos de velhice, invalidez ou morte, a possibilidade de proverem à sua subsistência, nas 
condições que lhes eram habituais à época em que o trabalhador mantinha-se na atividade. 
Várias são as causas dessa distorção. O sistema incorreto e, por que não dizer, capcioso de 
reajustamento dos valores dos benefícios, no entanto, é, ao nosso ver, o principal fator desses 
problemas. Por isso, assumimos a presente iniciativa, objetivando inserir no texto da futura 
constituição salvaguarda que impeça o legislador ordinário ou o Poder Executivo, através de meros 
atos administrativos, de proporem reajustamentos de benefícios mediante a utilização de índices 
inferiores aos da inflação real verificada em determinado período. 
Parecer:   
   A futura Constituição deverá consagrar os princípios da universalidade da cobertura social e da 
prioridade ao amparo aos mais pobres. Para tanto, será necessário distribuir mais equanimente os 
recursos da Seguridade Social, inclusive em termos de reajustamento de valor dos benefícios, a fim 
de que se sacrifiquem os de renda mais alta em benefício dos segurados de mais baixa renda. A 
redação emprestada à emenda poderia inviabilizar a adoção dessa nova sistemática. 
   
   EMENDA:15416 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO ARAGÃO (PMDB/RO) 
Texto:   
   Título IX  
da Ordem Social  
Capítulo II  
Da Seguridade Social  
Seção II  
Da previdência Social  
Incluir onde couber:  
É proibida a participação de empresas  
estrangeiras na atividade previdenciária no país. 
Justificativa: 
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A atividade previdenciária apropria-se de grandes volumes de capital passíveis de serem 
expropriados do País. Tal atividade não incorpora ou acresce qualquer tecnologia em troca das 
vultosas somas a que montam os rendimentos dessa atividade. 
A atividade previdenciária não implica em execução ou exploração de serviços de saúde, de modo 
que o parágrafo 4º do artigo 349 não coíbe aquela atividade. 
Parecer:   
   A proibição sugerida, na emenda já se acha atendida no dispositivo do substitutivo que veda a 
subvenção ou o incentivo fiscal do Poder Público às entidades de previdência privada com fins 
lucrativos. 
   
   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 
permanente, mas, sim, na parte relativa às disposições transitórias. Pela aprovação, nos termos do 
substitutivo que oferecemos a casa. 
 
   
   EMENDA:16059 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JESUS TAJRA (PFL/PI) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 359 a seguinte redação:  
Art. 359. O sistema de seguridade social  
compreende ainda a previdência complementar  
facultativa, ofertadora de planos de benefícios  
adicionais custeados, sob o regime financeiro de  
capitalização, por contribuição de empregadores,  
de empregados e de profissionais autônomos, a ser  
operada paralelamente mediante autorização do  
poder público por:  
I - Fundos fechados, administrados sem fins  
lucrativos por entidades de previdência privada  
patrocinados pelos empregados;  
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II - Fundo aberto, administrado sem fins  
lucrativos por instituição financeira governamental.  
Parágrafo único. Para o fim de que trata o  
inciso II deste artigo, fica instituído o fundo de  
garantia da previdência complementar, integrante  
do fundo nacional de seguridade social, ao qual  
poderão aderir todas as empresas e trabalhadores  
vinculados à previdência social. 
Justificativa: 
1 – A previdência social, atendendo ao princípio de adequação social, oferta um seguro mínimo 
capaz de impedir que os aposentados e pensionistas se constituam em um contingente marginal e 
desvalido. Contrariamente, a previdência complementar, seguindo o princípio de equidade individual, 
enseja um nível de bem-estar na inatividade comparável ao desfrutado na fase laborativa. 
2 – A previdência complementar é assim, um direito trabalhista e uma necessidade incontornável 
para o profissional qualificado, no atual estágio de desenvolvimento da economia e do processo de 
urbanização do país. 
3 – As contribuições pagas pelo segurado são, sem sombra de dúvidas, poupanças previdenciárias 
voluntárias suas, uma vez que está trocando consumo certo no presente por consumo incerto no 
futuro. As contribuições pagas pelo patrocinador são também poupanças previdenciárias do 
segurado, posto que equivalem ao salário diferido que seu contrato de emprego determina. 
4 – O empregador, por exaurir a capacidade produtiva de toda vida útil do empregado, deve-lhe os 
recursos para sua sobrevivência na fase inativa que lhe proporcionem um padrão de vida compatível 
com aquele fruído pelo empregado ao longo de seu período produtivo. 
5 – O salário do empregado está assim composto de duas parcelas, ambas despendidas pelo 
empregador ao tempo da colaboração do empregado e ambas contabilizadas pelo regime de 
competência de exercício como custo do produto ou serviço. A primeira é aquela parcela entregue 
diretamente ao trabalhador para cobrir seus gastos correntes. A segunda é aquela entregue à 
entidade de previdenciária complementar para que a administrar e faça crescer através da aplicação 
nos diferentes marcados de investimentos, e com ela financie a sobrevida do aposentado no mesmo 
nível de bem-estar até então desfrutado. 
6 – A previdência complementar não se constitui, como equivocadamente se menciona, numa 
mordomia, num privilégio ilícito, mas se trata de um direito legitimo, de um usufruto de poupanças 
anteriores decorrentes de contratos trabalhistas celebrados ao abrigo da lei, através de acordos e 
convenções coletivas de trabalho. 
7 – O caráter facultativo da previdência complementar é princípio filosófico universal no trato do 
partilhamento dos riscos naturais da classe trabalhadora, sua transformação em obrigação para o 
empregador não se deve constituir em preceito constitucional, mas ser objetivo de conquistas 
sindicais, em cada caso. 
8 – A criação do Fundo de Garantias da Previdência Complementar tem enorme alcance social por 
permitir o acesso a esse benefício àqueles trabalhadores que laboram em empresas pequenas e 
médias que não podem isoladamente patrocinar uma entidade fechada de previdência, atualmente 
viável somente acima de 1.000 (mil) funcionários, bem como aos que trabalham em empresas 
grandes não desejosas de manterem esse benefício, por considerarem pesado encargo, no presente 
e, sobretudo, por terem suas responsabilidades no futuro. 
9 – A administração do Fundo de Garantia da Previdência Complementar deverá ser entregue a uma 
instituição financeira governamental, com competência técnica na área atuarial e na gestão de ativos, 
com alta credibilidade popular e com grande número de lojas em todos os estados brasileiros. Duas 
instituições cumprem cumulativamente esses três requisitos, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica 
Federal, recaindo a preferência sobre esta última por dispor ainda dos funcionários do extinto Banco 
Nacional de Habitação, que incorporam um competente grupo de atuários e pesquisadores 
operacionais adequados a essa tarefa. 
Parecer:   
   A emenda denota a preocupação do seu ilustre autor com o cerceamento da esfera de atuação das 
entidades de previdência privada de caráter complementar. Cabe, entretanto, ressaltar que o 
Substitutivo do Relator, embora adote a perspectiva de universalização da cobertura dos riscos 
básicos no âmbito da Seguridade Social, não impõe qualquer restrição à existência de entidades 
privadas no campo previdenciário, para atendimento à demanda do segmento de renda não atendido 
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pela cobertura básica do sistema oficial. Consideramos, pois, acolhida  
parcialmente a presente emenda, porque atendida, no mérito, sua finalidade. 
   
   EMENDA:16092 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 359 do Projeto de  
Constituição, elaborado pela Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
A matéria deve ser reservada à lei ordinária. 
Parecer:   
   Acolhida a proposta de supressão do dispositivo, por se tratar de matéria típica de legislação 
ordinária. 
   
   EMENDA:16331 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALMOR DE LUCA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 355 do Projeto,  
quatro parágrafos com a seguinte redação:  
"§ 1o. É monopólio do poder público e  
responsabilidade do Estado a Previdência Social,  
sendo proibido a exploração desta com ou sem fins  
lucrativos.  
§ 2o. A União na forma como a Lei dispuser  
poderá autorizar sistema complementar da  
Previdência Privada Fechada, somente quando  
reunidos em grupos empregados, funcionários de  
órgãos ou empresas de uma única natureza.  
§ 3o. A Previdência Social será mantida por  
contribuição dos trabalhadores, empregadores e do  
poder público, sendo a parte dos trabalhadores  
incidentes sobre os salários, a dos empregados  
sobre o faturamento das empresas e do poder  
público de acordo com os recursos dos orçamentos  
aprovados pelo Congresso Nacional.  
§ 4o. A Lei Complementar disciplinará as  
alíquotas dos contribuintes do sistema  
previdenciário nacional e igualmente os direitos e  
os benefícios daqueles. 
Justificativa: 
A Previdência Social Privada tem demonstrado no País sua ineficiência e irresponsabilidade, 
contribuindo para grandes escândalos financeiros, tendo inclusive, favorecido a formação de 
verdadeiras quadrilhas que tomaram durante anos dinheiro de cidadãos que, de boa-fé, aplicaram 
suas economias e posteriormente não receberam os benefícios a que fariam jus pela contribuição 
efetuada. A CAPEMI e o Montepio da Família Militar, são exemplos flagrantes destes esbulhos, da 
fraude e do engodo. 
Daí porque, para impedir a repetição destes verdadeiros crimes contra a economia popular, há que se 
reservar ao Estado o exercício e a responsabilidade da Previdência Social. 
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Parecer:   
   O substitutivo do Relator veda a destinação de recursos públicos para manutenção de previdência 
com fins lucrativos, ainda que sob a forma de incentivo fiscal (abatimento no imposto de renda, por 
exemplo). Entretanto, não considera necessário o monopólio do poder público nesse campo, desde 
que os riscos sociais básicos sejam efetivamente cobertos pelo sistema oficial em bases universais, 
como é o sentido da proposta de Seguridade Social encampada no Substitutivo. 
   
   EMENDA:17075 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ QUEIROZ (PFL/SE) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto de Constituição.  
Inclua-se onde couber o seguinte artigo:  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo II  
Da Seguridade Social  
Seção II  
Da Previdência Social  
"Art.... - A lei regulará a previdência  
privada sem fins lucrativos com caráter  
complementar dos planos de seguro social." 
Justificativa: 
A ordem social fundamenta-se no primado do trabalho, em busca da Justiça Social, a seguridade 
social objetiva assistir ao homem, sobretudo quando na inatividade, e a previdência complementar, 
em atenção ao princípio da equidade individual, enseja um nível de bem-estar na inatividade 
equivalente ao desfrutado na fase laborativa. 
Parecer:   
   A emenda denota a preocupação do seu ilustre autor com o cerceamento da esfera de atuação das 
entidades de previdência privada de caráter complementar. Cabe, entretanto, ressaltar que o 
Substitutivo do Relator, embora adote a perspectiva de universalização da cobertura dos riscos 
básicos no âmbito da Seguridade Social, não impõe qualquer restrição à existência de entidades 
privadas no campo previdenciário, para atendimento à demanda do segmento de renda não atendido 
pela cobertura básica do sistema oficial. Consideramos, pois, acolhida  
parcialmente a presente emenda, porque atendida, no mérito, sua finalidade. 
   
   EMENDA:17211 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA DO ARTIGO 359  
Suprima-se o art. 359 do Projeto da Comissão  
de Sistematização. 
Justificativa: 
A ação regressiva da Previdência Social contra o empregador, a fim de ressarcir-se da prestação e 
benefícios pagos por acidente de trabalho ou doença profissional, é novidade extravagante, pois 
nenhum sistema de seguridade se admite tal regresso. 
Ademais, a Previdência Social, tal e qual em seguro coletivo nacional, é mantida com contribuições 
do empregador, do empregado e da União (diga-se de passagem, o emprego de manutenção recai 
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com muito mais gravame sobre as empresas) e em assim sendo, não cabe ao segurador, no caso a 
Previdência Social acionar em regresso aquele que, através de contribuições, a mantem. 
Parecer:   
   A proposta está de acordo com o objetivo de simplificar o texto constitucional, seja pela supressão 
de expressões prescindíveis, seja pela supressão de matéria pertinente à legislação ordinária, 
merecendo, portanto, o acolhimento do Relator. 
   
   EMENDA:17523 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: art. 355, Inciso III:  
Acrescente-se ao Inciso III, do art. 355, do  
Projeto de Constituição, o seguinte:  
III - .........., com remuneração igual ao  
seu salário e sem prejuízo do emprego. 
Justificativa: 
Apesar do texto da CLT assegurar, em parte, o direito aqui ventilado, nunca é demais fazê-lo constar 
em relação à previdência social. Tornou-se fato notório as dispensas às gestantes que apresentam 
no local de trabalho, após o prazo legal e dispensadas pela empresa empregadora. Há casos em que 
a remuneração é também reduzida. Assim, completamos e configuramos o direito da mulher tão 
ventilado nesta Constituinte. 
Parecer:   
   A ideia contida na emenda constitui justa reivindicação.  
Entretanto, a sua aprovação deve ser apenas parcial, porquanto parte de seu conteúdo constitui 
matéria própria de lei ordinária.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:17581 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   Substitua-se o inciso III do artigo 355, pela seguinte redação:  
Art. 355 ......................... 
.................................. 
III - proteção à paternidade, naturais e  
adotivas, notadamente à gestante, assegurando-lhe,  
antes e depois do parto, período de licença  
remunerada não inferior a 120 dias, extensivo o  
benefício à mãe adotiva. 
Justificativa: 
O projeto em discussão precisaria ser mais preciso, fixando prazos mínimos para a licença da 
gestante e destacando mais especialmente a condição de mãe adotiva que é mãe duas vezes, pois 
assume dupla responsabilidade, sem ter sido o instrumento orgânico da concepção e do parto. 
A mãe adotiva é sujeita aos mesmos ônus da mãe legitima, porém, enfrentando a condição especial 
de não ter recursos orgânicos do aleitamento, o que obriga não apenas as despesas extras, mas aos 
cuidados especiais de alimentação da criança, especialmente quando adota na fase de recém-
nascido. 
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Além disso, a medida assim clara, certamente autoaplicável, estimulará a adoção de crianças, 
providência social altamente recomendável, especialmente em um país como o nosso com mais de 
cinco milhões de menores abandonados, segundo as mais recentes estatísticas. 
Parecer:   
   A sugestão foi acolhida parcialmente no mérito, nos termos do Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:18362 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 355  
Inclua-se o inciso V ao art. 355 do Projeto:  
"V - reconhecimento do direito do marido ou  
companheiro de usufruir dos benefícios  
previdenciários decorrentes da contribuição da  
esposa ou companheira." 
Justificativa: 
A inclusão do dispositivo acima visa corrigir uma situação de desigualdade existente hoje e o 
atendimento ao conjunto de reivindicações dos movimentos de mulheres, que consideramos justas. 
Parecer:   
   Matéria típica de lei ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:18610 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO ROSSI (PTB/SP) 
Texto:   
   Inclua-se, onde couber, na Seção II, do Capítulo II, do Título IX:  
Art. Fica assegurada a aposentadoria as  
donas-de-casa, que poderá contribuir com a  
Previdência Social. 
Justificativa: 
Com esta emenda, aplaudimos e expressamos nosso total apoio às entidades populares que 
reivindicam a aposentadoria das donas-de-casa. A aprovação dessa aposentadoria significará o 
restabelecimento da Justiça em relação aquelas milhões de heroínas anônimas, que ajudam, sem 
dúvida alguma, a construir a grandeza da Pátria, e que não veem o seu trabalho diuturno, constante, 
durante tantos e tantos, reconhecidos pelo Estado. 
Parecer:   
   A matéria de que trata a emenda demonstra a sensibilidade do Autor em relação à justa 
reivindicação das donas-de-casa (inclusive camponesas) no sentido do reconhecimento de seu direito 
à filiação ao sistema previdenciário na qualidade de segurado. Entendemos, não obstante, que a 
inovadora adoção do princípio da universalidade de cobertura da Seguridade Social, acolhido no 
Substitutivo, proverá por si só, com a vantagem de sua generalidade, o fundamento até hoje 
reclamado como necessário à plena integração da dona-de-casa ao sistema oficial de previdência. A 
partir de tal provisão, nenhum óbice poderá ser alegado no sentido de se postergar o exercício desse 
direito pelas donas-de-casa brasileiras, cabendo à lei ordinária regular as bases desse exercício. 
   
   EMENDA:18896 APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ACIVAL GOMES (PMDB/SE) 
Texto:   
   Emenda supressiva dos artigos 359 e 360  
Suprimam-se os artigos 359 e 360 do projeto  
de Constituição. 
Justificativa: 
Os dispositivos, ora suprimidos, representam a degola das entidades de previdência privada que, ao 
longo dos anos, vêm desempenhando um papel preponderante e eficaz na complementação da 
aposentadoria e pecúlio. 
Ora, o Poder Público deve concentrar-se na previdência pública, buscando dotá-la de melhor 
eficiência, deixando à iniciativa privada a complementação dos ganhos reais do trabalhador, por 
ocasião de sua jubilação. 
Parecer:   
   Acolhida a proposta de supressão do dispositivo, por se tratar de matéria típica de legislação 
ordinária. 
   
   EMENDA:18929 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDISON LOBÃO (PFL/MA) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva Do Art. 355  
Dê-se ao art. 355 do Projeto de Constituição  
a seguinte redação:  
"Art. 355. Os planos de Previdência Social  
consistem na cobertura dos eventos de doença,  
velhice, invalidez, morte e reclusão, no seguro  
desemprego, no seguro contra acidentes do  
trabalho, na proteção da maternidade e na ajuda à  
manutenção dos dependentes, mediante contribuição  
paritária da União, do empregador e do empregado." 
Justificativa: 
A presente emenda visa restabelecer, com acréscimos pertinentes, e sistemática adotada pela 
vigente Carta Magna (art.º 165, XVI) que traduz, com realidade, os eventos sujeitos à cobertura pela 
previdência social. 
A eliminação do preceito referente à “ofensa criminal” constante do inciso I, impõe-se por tratar-se de 
benefício estranho ao campo de previdência social. Na ocorrência desse evento, a solução será 
estabelecida através de relação jurídica entre ofensor e ofendido ou seus representantes legais. 
De outra parte, a proteção à paternidade, prevista no inciso III do artigo ora alterado, representa 
medida típica de país que necessita incentivar a natalidade, o que, à toda evidencia, não é o caso do 
Brasil, por isso, da supressão desse preceito. 
Parecer:   
   A sugestão foi acolhida parcialmente no mérito, nos termos do Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:18996 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: artigo 357  
Dê-se o artigo 357 do Anteprojeto a seguinte redação:  
Art. 357 - Nenhum benefício de prestação  
continuada terá valor mensal inferior ao salário  
mínimo, vedada a incidência de qualquer desconto. 
Justificativa: 
Existe uma norma da Providência Social segundo a qual sobre o menor benefício, correspondente ao 
salário mínimo, incide um desconto de 5%. Por se tratar de uma medida injusta já que o salário 
mínimo é o mínimo dos mínimos, o fato pode tornar totalmente sem sentido o artigo 334, inciso VI. 
Parecer:   
   O conteúdo da emenda apresentada refere-se a matéria que figuraria melhor em legislação 
complementar. Merecerá, pois, adequada consideração, na ocasião própria.  
Com relação ao texto constitucional, consideramos a proposta rejeitada. 
 
   EMENDA:19154 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do Art. 23  
do Regimento Interno da Assembleia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título IX - Da Ordem Social  
a seguinte redação:  
Título IX  
[...] 
Seção II  
Da Previdência Social  
Art. 203 - Os planos de previdência social,  
custeados pelo sistema contributivo e pelo Fundo  
Nacional de Seguridade Social, atenderão, nos  
termos da lei, aos seguintes preceitos:  
I - cobertura dos eventos de doença,  
invalidez e morte, acidentes do trabalho e reclusão; e  
II - proteção ao trabalhador em situação de  
desemprego involuntário.  
Art. 204 - É assegurada aposentadoria, nos  
termos da lei, garantido o reajustamento para  
preservação de seu valor real, calculando-se a  
concessão do benefício sobre os doze últimos  
salários do trabalhador, de acordo com a lei,  
obedecidas as seguintes condições:  
a) após trinta e cinco anos de trabalho para  
o homem e trinta anos para a mulher, desde que  
contem pelo menos, respectivamente, cinquenta e  
três e quarenta e oito anos de idade;  
b) com tempo inferior, pelo exercício de  
trabalho rural, noturno, de revezamento penoso,  
insalubre ou perigoso;  
c) por velhice aos sessenta e cinco anos de idade;  
d) por invalidez.  
§ 1o. - Para efeito de aposentadoria, é  
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assegurada a contagem recíproca do tempo de  
serviço, na administração pública ou na atividade  
privada rural e urbana.  
§ 2o. - Nenhum benefício de prestação  
continuada terá valor mensal inferior ao salário  
mínimo, vedada a acumulação de aposentadorias,  
ressalvado o disposto no Art. 39 e o direito adquirido.  
Art. 205 - É vedada a subvenção ou incentivo  
fiscal do Poder Público às entidades de  
previdência privada com fins lucrativos.  
[...] 
Justificativa: 
A redação ora proposta de dispositivos correlatos, contempla os aspectos de mérito do tema as 
aspirações sociais do povo brasileiro a representatividade constituinte de seus signatários e a 
sistematização adequada a técnica legislativa nos termos dos debates e acordos efetuados. 
Parecer:   
   A emenda apresentada respeita a estrutura do Projeto da Comissão de Sistematização, e constitui 
uma contribuição valiosa à elaboração do Substitutivo, tanto que é propósito do Relator manter o 
maior número possível das sugestões aí contidas.  
Deverá ser excluída do texto, segundo consenso firmado na Comissão, toda a matéria relativa a 
legislação ordinária, razão pela qual um certo número de dispositivos não serão aproveitados.  
No que se refere à Saúde, a emenda foi acolhida na quase totalidade no Substitutivo do Relator.  
Apenas houve a retirada da expressão do Art. 201, " fundos disciplinados em leis pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios" e a transferência do parágrafo único do Art. 201 da Emenda 
para as Disposições transitórias, alterando os termos "Fundo Nacional de Seguridade" para 
"Orçamento da Seguridade Social".  
Os demais artigos e itens foram integralmente acolhidos.  
Quanto à Comunicação, decide o Relator acatar a proposta na sua íntegra, à exceção da forma 
adotada para o parágrafo 4o. do art. 221, que não impede o aproveitamento do mérito.  
Somos pela sua aprovação, no mérito, no que se refere a proteção da família, casamento civil e 
religioso, dissolução da sociedade conjugal, direitos do menor, adoção e acolhimento do menor e 
proteção dos idosos.  
Dois dispositivos são dedicados à Cultura: o primeiro reproduz texto da Constituição vigente e está, 
no mérito, presente no Projeto; o segundo está na íntegra, na Proposta do Relator. Portanto, com 
relação à Cultura, a Emenda está parcialmente atendida.  
Somos também de parecer que os dispositivos referentes às finalidades e princípios da educação, à 
cultura e financiamento merecem aprovação parcial.  
Nas áreas da Seguridade e da Assistência Social, foram aproveitados os dispositivos que norteiam a 
proposta, sendo necessário, para atender ao objetivo de tomar o texto sucinto, retirar dispositivos 
que, provavelmente serão aproveitados em legislação complementar.  
Na área de Ciência e Tecnologia, o projeto mantém a estrutura básica da proposta em exame com 
pequena alteração no primeiro artigo do capítulo, onde foram substituídas as expressões "apoiará e 
estimulará" por "promoverá".  
Quanto ao mercado interno, nenhuma modificação substancial foi introduzida pela emenda.  
O conceito estabelecido para empresa nacional em nada diverge da redação do texto, inclusive com 
a remissão feita ao Título da Ordem Econômica.  
Isso posto, consideramos a emenda aprovada parcialmente. 
 
   
   EMENDA:19249 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PFL/ES) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 361 do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
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"Art. 361 A Seguridade Social é monopólio do  
Poder Público sendo vedadas a subvenção ou  
incentivo fiscal do Poder Público de previdência  
privada bem como a exploração de caixas de  
assistência, de aposentadoria ou quaisquer  
serviços de natureza previdenciária com fins lucrativos." 
Justificativa: 
A prestação de serviços de previdência é dever do Estado e sua exploração só deverá ser feita por 
ele sob pena do desvirtuamento da própria Seguridade Social. 
Parecer:   
   A sugestão foi acolhida parcialmente no mérito, nos termos do Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:19737 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao art. 355 do Projeto a seguinte redação:  
Art. 355 - "A Previdência e Assistência  
Social serão organizadas e administradas pelo  
Poder Público, com a participação dos empregados e  
empregadores, e atenderão, nos termos da lei aos  
seguintes preceitos:  
I - mantido  
II - ........................ "  
III - ......................."  
IV - ....................... " 
Justificativa: 
É importante que se inclua no texto a participação de empregados e empregadores na direção dos 
órgãos de previdência social, já assegurada, em tese, pelo art. 17, IV, n do PROJETO. 
É omissão que se pretende corrigir, agora que se pretende instaurar numa democracia efetivamente 
participativa, em que o Poder Público busque a transparência que só a presença dos diretamente 
interessados poderá dar. 
Parecer:   
   A sugestão foi acolhida parcialmente no mérito, nos termos do Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:19741 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao Art. 355 o inciso IV  
IV - Participação obrigatória de  
representantes sindicais de empregadores e  
empregados, ou de funcionários públicos, conforme  
o caso, nos órgãos de previdência social. 
Justificativa: 
Dos mais variados setores da sociedade e das diversas correntes partidárias com assentos no 
Congresso Nacional, têm-nos aflorado contribuições para a elaboração da nova Carta Política do 
Brasil. 
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Temos sido permeáveis a essas iniciativas e propostas, com espírito aberto ao livre exame crítico e 
ao intercâmbio de ideias, objetivos, soluções e convicções. 
No cadinho de energias renovadas da nacionalidade, que representa a Assembleia Nacional 
Constituinte, serão naturalmente depurados e aperfeiçoados, na busca incontida do modelo mais 
acorde com os destinos do país, as necessidades de nosso povo e os imperativos do 
desenvolvimento e, sobretudo, da justiça social. 
A sugestão em tela figurou, pois, em um ou outro texto ou nos estudos que nos chegaram às mãos 
para apreciação descompromissada, e que, com o mesmo caráter e finalidade, endereçamos à 
discussão pelos Eminentes Colegas. 
Parecer:   
   O Texto do Substitutivo é fiel ao princípio da participação social, na gestão da coisa pública, como 
se pode constatar em diversos dispositivos. Assim sendo, consideramos acolhida, quanto ao mérito, a 
emenda em referência. 
 
 

   EMENDA:20087 PARCIALMENTE APROV 

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  
[...]  
Art. 345 - Nenhum benefício de prestação continuada terá valor mensal inferior ao salário mínimo.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A sugestão foi acolhida parcialmente no mérito, nos termos do Substitutivo do Relator. 
 
 
   
   EMENDA:20665 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Substitua-se o Art. 355 pelo seguinte:  
Art. 355 - "A Previdência Social será calcada  
em contribuição tríplice e igual dos empregados,  
empregadores e governo, através de tributo  
próprio, sendo a sua gestão paritária entre os  
contribuintes que designarão, pela forma que a lei  
indicar, os seus representantes em todos os  
níveis. Nenhum recurso público, quer da  
Administração direta, quer da Administração  
indireta, será destinado à contribuição  
previdenciária que não seja a parcela do tributo  
próprio referido neste artigo." 
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Justificativa: 
A emenda concede autonomia administrativa, financeira e patrimonial à Previdência Social, livrando-a 
da ingerência indébita do Estado, salvo no que diz respeito à sua representação nos respectivos 
Conselhos de Administração. 
Parecer:   
   A sugestão não pôde ser acolhida tendo em vista a opção do Relator por manter no texto do 
Substitutivo um mínimo de especificação das bases de incidência de contribuições para o Fundo 
Nacional de Seguridade Social. No que respeita especialmente à contribuição empresarial, o 
entendimento do Relator é no sentido de explicitar a diversificação da base, de modo a romper com o 
círculo vicioso gerado pela incidência exclusiva sobre a folha de salários. Quanto à manutenção do 
faturamento e do lucro, parece-nos óbvio que se trata de fatos geradores diferentes, que poderão ser 
utilizados pelo legislador de acordo com as peculiaridades econômico-financeiras e  
operacionais de cada contribuinte. 
   
   EMENDA:20719 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EMENDA POPULAR (/) 
Texto:   
   EMENDA No.  
POPULAR  
Inclui, onde couber, na Seção II (Da  
Previdência Social), do Capítulo II (Da Seguridade  
Social), Título IX (Da Ordem Social), os seguintes dispositivos:  
"Art. - Serão assegurados aos pensionistas e  
aposentados, assim considerados em lei, os  
seguintes direitos:  
I - equiparação salarial e reajustes das  
aposentadorias e pensões segundo os índices  
aplicados aos salários dos trabalhadores na ativa;  
II - igualdade de cota da pensão a ser  
recebida pela viúva com o último valor salarial do  
falecido, não podendo em nenhuma hipótese, esta  
cota ser inferior ao salário vigente;  
III - não incidência de nenhum tributo ou  
empréstimo compulsório sobre os valores da pensão  
e da aposentadoria;  
IV - recebimento de pensão pelo cônjuge  
sobrevivo mesmo que venha a contrair matrimônio ou  
união estável;  
V - recebimento pelos aposentados, por tempo  
de serviço, do salário família;  
VI - igualdade de valores de pensões e  
aposentadorias, independentes de ser o segurado  
trabalhador rural ou urbano;  
VII - a participação, respeitado o  
critério da proporcionalidade com os trabalhadores  
na ativa, na administração de órgãos e entidades  
da Previdência Social.  
Art. - Consideram-se dependentes da  
Previdência Social:  
I - a esposa, o marido inválido, a  
companheira mantida há mais de 5 (cinco) anos, o  
filho de qualquer sexo menor de 21 (vinte e um)  
anos ou inválido.  
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Parágrafo Único - Os filhos do segurado  
pensionista ou do aposentado, maior de 21 anos,  
terão direito à assistência médica, mesmo que  
tenham vínculo com a Previdência Social.  
Art. - Os incapazes receberão da Previdência  
Social as pensões que lhes forem devidas, ainda  
que em tramitação estejam os processos de tutela e curatela.  
Art. - Será único o sistema de Previdência  
Social, no Brasil, bem como o plano de benefícios,  
não sendo admitida discriminação de qualquer ordem.  
Art. - O descumprimento dos preceitos  
estabelecidos neste capítulo sujeitará a  
administração pública à ação própria, e implicará  
na responsabilidade penal e civil da autoridade a  
quem se possa imputar a comissão". 
Justificativa: 
A previsão constitucional de um capítulo onde estejam consagrados direitos, garantias e princípios 
constitucionais concernentes aos pensionistas, aos aposentados e à Previdência Social é uma 
exigência inafastável. 
O tratamento discriminatório dispensado pela legislação presente a toda essa categoria de brasileiros 
tem os levados a um estado de miséria absoluta, levando ao desprestigio social um organismo 
público com competência institucional voltada à satisfação das necessidades essenciais daqueles 
que, embora inativos ou dependentes, contribuíram, direta ou indiretamente, na constituição de 
fundos a serem utilizados no futuro. 
A adoção do sistema único de Previdência Social, sem tratamento diferenciado de qualquer natureza, 
bem como a unicidade do plano de benefícios é outra reivindicação legitimada, dentre outras, pela 
linha evolutiva na legislação comparada. 
Finalmente, a participação de aposentados e pensionistas na administração de órgãos e entidades da 
Previdência Social significa o fortalecimento do regime democrático, onde a participação dos 
segmentos interessados nos organismos públicos é uma nota essencial. 
Neste momento em que o congresso constituinte se reúne, podendo o povo apresentar suas reais 
propostas, os seus representantes constituintes têm o dever de levar adiante as suas mais legitimas 
reivindicações, sob pena de fuga das funções que lhes foram outorgadas. 
Autor: Antônio José de Lima e Outros (58.000 subscritores) 
Entidades Responsáveis: 
- Federação dos Aposentados e Pensionistas do Estado de São Paulo; 
- União dos Aposentados em Transportes Coletivos e Cargas de São Paulo; 
- Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ribeirão Preto. 
Comissão de Sistematização 
Emenda Popular nº PE-59, de 1987. 
“Dispõe sobre direitos e garantias constitucionais dos pensionistas e aposentados da Previdência 
Social”. 
Entidades Responsáveis 
- Federação dos Aposentados e Pensionistas do Estado de São Paulo; 
- União dos Aposentados em Transportes Coletivos e Cargas de São Paulo; 
- Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ribeirão Preto. 
Relator Constituinte BERNARDO CABRAL 
Subscrita por 58.000 eleitores e apresentada por três entidades associativas, a presente emenda tem 
por finalidade inserir, na futura Carta, direitos e garantias dos pensionistas e aposentados da 
Previdência Social. 
Como, nesta fase dos trabalhos, compete a este Colegiado analisar a proposta apenas em seus 
aspectos formais e considerando que a iniciativa sob exame, segundo informações da Secretaria, 
atende às exigências previstas no art. 24 do Regimento Interno para sua regular tramitação, meu 
parecer é no sentido de que esta Comissão se manifeste pelo recebimento da Emenda Popular nº 
000559-8, reservada a apreciação de mérito para a ocasião própria. 
Parecer:   
   A presente Emenda deverá ser apreciada, no seu conteúdo, após os debates sobre o respectivo 
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tema, consoante determinação do Relator.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:20783 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   "Art. - Benefícios da Previdência Social  
estendidos de forma plena aos trabalhadores  
empregados domésticos, mediante comprovação da  
União, do empregador e empregado, quais sejam:  
I - Casos de doença;  
II - Velhice;  
III - Invalidez;  
IV - Maternidade;  
V - Morte;  
VI - Seguro-Desemprego;  
VIII - A aposentadoria, com remuneração igual  
à atividade garantida com reajustamento para  
preservação do valor real;  
a) com 30 (trinta) anos de trabalho para o homem  
b) com 25 (vinte e cinco) anos de trabalho para a mulher  
c) com tempo inferior aos das alíneas acima,  
pelo exercício de trabalho noturno, do  
revezamento, insalubre, ou perigoso.  
"Art. É assegurada a participação dos  
trabalhadores, em paridade de representação com os  
empregadores em todos os órgãos e organismos,  
fundos e instituições onde seus interesses  
profissionais, sociais e previdenciários sejam  
objeto de discussão e deliberação.  
Entidades responsáveis:  
- Associação Profissional dos Empregados  
Domésticos de São Paulo  
- Associação Profissional dos Empregados  
Domésticos de Santa Catarina  
XVI - Higiene e segurança no trabalho.  
Proibição de diferença de salário por trabalho  
igual inclusive nos casos de substituição ou  
sucessão do trabalhador, bem como proibição de  
diferença de critérios de admissão por motivo de  
raça, cor, credo, opinião pública, militância  
sindical, nacionalidade, idade, estado civil,  
origem, deficiência física, condição social ou  
outros motivos discriminatórios.  
XVII - Proibição de exploração de trabalho do  
menor como pretexto de criação e educação, de sua  
prestação em jornada noturna aos menores de 18  
(dezoito) anos.  
XVIII - Proibição de prestação de serviços em  
atividades perigosas ou insalubres alheias à  
natureza de sua condição de empregado doméstico.  
XIX - Proibição de distinção de direitos por  
trabalho manual, técnico, ou intelectual, quanto à  
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condição de trabalhador ou entre profissionais  
respectivos.  
XX - Não-incidência de prescrição no curso do  
contrato de trabalho, até dois anos de sua cessão.  
XXI - Seguro-desemprego até a data de retorno  
à atividade, para todo trabalhador.  
XXII - Cômputo integral de qualquer tempo de  
serviço comprovado não concomitante, prestado em  
setores públicos e privados, para todos os efeitos.  
2. Insere, onde couber, na Seção II (Da  
Previdência Social), do Capítulo II (Da Seguridade  
Social), do Título IX (Da Ordem Social) os  
dispositivos que se seguem:  
V - Salário de trabalho noturno superior ao  
diurno em pelo menos 50 (cinquenta por cento),  
independente de revezamento, compreendendo o  
horário das 18:00 (dezoito) às 6:00 (seis) horas,  
sendo a hora noturna de 45 minutos.  
VI - 13o. (décimo terceiro) salário com base  
na remuneração integral, pago em dezembro de cada ano.  
VII - Alimentação custeada pelo empregador  
servida no local de trabalho.  
VIII - Reajuste mensal de salários,  
remunerações e pensões pela variação do índice do  
custo de vida.  
IX - Duração máxima da jornada diária de 8  
(oito) horas - 40 (quarenta) horas semanais com  
intervalos para repouso e alimentação.  
X - Remuneração de forma dobrada nos serviços  
extraordinários, emergenciais ou de força maior.  
XI - Repouso remunerado aos sábados, domingos  
e feriados, civis e religiosos de acordo com a  
tradição local, garantindo o repouso de pelo menos  
dois fins de semana ao mês.  
XII - Férias anuais com gozo de pelo menos 30  
(trinta) dias com pagamento igual ao dobro da  
remuneração mensal.  
XIII - Estabilidade no serviço desde a data  
de ingresso salvo cometimento de falta grave  
comprovada judicialmente.  
XIV - Fundo de garantia por tempo de serviço  
que poderá ser levantado pelo trabalhador em  
qualquer caso de rescisão do contrato de trabalho.  
XV - Assegurado ao trabalhador o direito de  
greve, sem qualquer restrição na Legislação.  
EMENDA No.  
POPULAR  
1. Inclui, onde couber, no Capítulo II (Dos  
Direitos Sociais), do Título II (Dos Direitos e  
Liberdades Fundamentais), os seguintes dispositivos:  
"Art. - A Constituição assegura aos  
trabalhadores, independente de Lei, os seguintes  
direitos, além de outros que visem a melhoria de  
sua condição de empregado doméstico no quadro  
social, ressaltando sua condição inequívoca de trabalhador:  
I - Reconhecimento de sua categoria  
Profissional pelo Ministério do Trabalho com  
acesso às disposições da Legislação Previdenciária  
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e Trabalhista Consolidas.  
II - Elevação da condição de Associação  
Profissional em Sindicato de Classe com todas as  
prerrogativas que a Legislação Sindical confere,  
já que a categoria se encontra regularmente  
constituída em Associação representando interesses  
de toda categoria num determinado território e  
atende a todos os requisitos estabelecidos no art.  
515, da Consolidação das Leis do Trabalho.  
III - Salário mínimo real, nacionalmente  
unificado capaz de satisfazer às necessidades  
integrais, a ser fixado pelo Congresso Nacional.  
IV - Salário Família, à razão de 20% (vinte  
por cento) do salário mínimo vigente, para filho  
ou dependente menor de 14 (quatorze) anos e ao  
cônjuge e filho-menor de 21 (vinte e um) anos,  
desde que não exerçam atividades econômicas e ao  
filho inválido de qualquer idade.  
- ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS EMPREGADOS  
DOMÉSTICOS DE UBERLÂNDIA.  
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO:  
1. Indefiro a proposta de emenda oferecida, de acordo com as informações da Secretaria.  
2. Dê-se ciência ao interessado.  
Brasília, 18 de agosto de 1987.  
CONSTITUINTE AFONSO ARINOS  
Presidente  
* Item V, Art. 24 do Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A presente Emenda deverá ser apreciada, no seu conteúdo, após os debates sobre o respectivo 
tema, consoante determinação do Relator.  
Pela prejudicialidade. 

 
 
 
_______________________________________________________________ 

FASE O 

   EMENDA:20933 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 266 do Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
"Art. 266. A lei regulará a Previdência Privada em caráter complementar à Previdência Social." 
Justificativa: 
Entendemos que não cabem no texto constitucional pormenorizações, ainda mais quando se trata de 
vedação dirigida a um setor específico, consumando discriminação injustificável. 
Melhor seria deixar para a Lei Ordinária o regramento da Previdência Privada, que precisa ser 
ordenada, balizada e até vigiada, nunca, porém reprimida ou cerceada. 
Parecer:   
   Pretende o autor da emenda instituir previdência privada em caráter complementar à Previdência 
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Social.  
A nosso ver, desnecessário se faz incluir tal dispositivo no texto constitucional, eis que é caso típico 
de lei ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21359 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTERO DE BARROS (PMDB/MT) 
Texto:   
   Pela presente emenda o Artigo 266 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 266 - É vedada a subvenção ou incentivo  
fiscal do Poder Público às entidades de  
previdência privada. 
Justificativa 
A modificação que propomos, retirando a expressão “com fins lucrativos" é necessária na medida em 
que o Estado oferece aos trabalhadores um sistema previdenciário. 
Entendemos que não podemos desviar recursos, que podem ser aplicados na previdência pública 
para entidades privadas das quais não temos o menor controle. 
Parecer:   
   Proibição total de subvenção do Poder Público a entidades de previdência privada.  
A emenda inviabilizaria todas as entidades que servem a servidores públicos. Além disso, a empresa, 
seja privada ou pública, que instituir sistema de previdência privada, é obrigada a arcar com parte do 
custeio do sistema. 
   
   EMENDA:21537 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 264, I, a seguinte redação:  
I - cobertura dos eventos de doença,  
invalidez, velhice e morte, acidentes de trabalho  
e reclusão; e... 
Justificativa 
O texto do projeto omite a cobertura à velhice dentre os previstos pela Previdência Social, alterando 
um conceito tradicional no sistema de seguridade social brasileiro. A omissão é contraditória com o 
disposto no próprio artigo 265, que fixa os princípios para a aposentador ia aos 65 anos, por velhice. 
Parecer:   
   O autor da Emenda pretende incluir 'velhice' entre os eventos propiciadores da cobertura 
previdenciária.  
Procedente a proposta.  
Pela aprovação. 
   
   
   EMENDA:21815 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
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Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 265 do Projeto  
de Constituição/Substituto do Relator.  
Art. 265 ....................................  
§ 3o. - Os benefícios de prestação continuada  
pagos pela Previdência Social serão reajustados  
sempre que ocorrer a depreciação da moeda, a fim  
de que seus valores mantenham, permanentemente, a  
expressão monetária da data de concessão. 
Justificativa: 
A partir do momento em que, no início deste Século, a filosofia do Estado Providência passou a 
inspirar, de forma dominante, os sistemas de governo das principais nações civilizadas do Globo, a 
previdência social foi erigida à condição de instituição fundamental. 
E, de acordo com as pregações de Maurice Diverger, Georges Burdeau e Leon Duguit, bem como de 
conformidade com a concepção hoje predominante na consciência coletiva de todos os povos, 
previdência social é, acima de tudo, seguridade, pessoal e familiar, identificada com a possibilidade 
de qualquer um, ante qualquer evento adverso, poder recorrer a um socorro que, na forma de 
contraprestação ou de dever do Estado, lhe garanta uma sobrevivência condigna. No Brasil, a 
previdência social não ostenta essa característica, porque a defasagem existente entre o valor de 
seus benefícios e o do salário de contribuição do segurado não propicia a este ou à sua família, nos 
casos de velhice, invalidez ou morte, a possibilidade de proverem à sua subsistência, nas condições 
que lhes eram habituais à época em que o trabalhador mantinha-se na atividade. 
Várias são as causas dessa distorção. O sistema incorreto e, por que não dizer, capcioso de 
reajustamento dos valores dos benefícios, no entanto, é, ao nosso ver, o principal fator desses 
problemas. Por isso, assumimos a presente iniciativa, objetivando inserir no texto da futura 
constituição salvaguarda que impeça o legislador ordinário ou o Poder Executivo, através de meros 
atos administrativos, de proporem reajustamentos de benefícios mediante a utilização de índices 
inferiores aos da inflação real verificada em determinado período. 
Parecer:   
   O autor da emenda propõe que os benefícios previdenciários tenham seus valores 
permanentemente corrigidos.  
O projeto, a nosso ver, já contempla essa questão, ao prever a irredutibilidade do valor dos 
benefícios. 
   
   EMENDA:21847 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 264  
O item II do art. 264 do substitutivo, passa  
a ter a seguinte redação:  
Art. 264.......................  
II - proteção ao trabalhador em situação de desemprego. 
Justificativa 
Não se pode compreender aonde quer chegar o substitutivo com a expressão "involuntário". 
A expressão "desemprego involuntário" é redundância já que não se pode ter como desemprego o 
fato de alguém, voluntariamente, não desejar' trabalhar. 
Parecer:   
   O projeto, ao dispor sobre seguro-desemprego, fala em desemprego involuntário. A emenda 
pretende erradicar o termo involuntário. Não vemos razão para tanto, vez que existe consenso 
relativamente à questão. 
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   EMENDA:22129 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAULO QUEIRÓZ (PFL/MS) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao artigo 265 do projeto de constituição (Substitutivo do relator):  
Artigo 265 - É assegurada aposentadoria, nos  
termos da lei, garantido o reajustamento monetário  
para preservação de seu valor real, obedecidas as  
seguinte condições:  
I) após trinta e cinco anos de trabalho para  
o homem e trinta anos para a mulher;  
II) com tempo inferior, pelo exercício de  
trabalho rural, noturno, de revezamento, penoso,  
insalubre ou perigos;  
III) por velhice aos sessenta e cinco anos de  
idade para o homem e sessenta anos de idade para a mulher;  
IV) por invalidez.  
§ 1o. - Para efeito de aposentadoria, é  
assegurada a contagem recíproca do tempo de  
serviço, na administração pública ou na atividade  
privada rural e urbana.  
§ 2o. - Nenhum benefício de prestação  
continuada dos regimes contributivos terá valor  
mensal inferior ao salário mínimo.  
§ 3o. - É vedada a acumulação de  
aposentadorias, ressalvado o disposto no artigo 64  
e o direito adquirido.  
§ 4o. - Os proventos da aposentadoria serão  
integrais, quando o trabalhador contar com o tempo  
de trabalho previsto nos incisos I e II ou sofrer  
invalidez permanente, por acidente em serviço, por  
moléstia profissional ou doença grave, contagiosa  
ou incurável, prevista em lei, e proporcionais,  
nos demais casos. 
Justificativa: 
O texto conforme apresentado no projeto de Constituição (Substitutivo do relator) elimina diversos 
direitos já adquiridos e consagrados em nossa legislação ordinária. Mantida a redação como está 
seria um retrocesso, que não atende aos anseios da Nação Brasileira. A redação proposta procura 
criar os caminhos naturais para que a legislação ordinária, a ser elaborada mediante um debate. Mais 
profundo, estabeleça as condições necessárias a um verdadeiro pacto social para a Nação. 
Parecer:   
   Inobstante os bons propósitos demonstrados pelo autor da emenda, o nosso ponto de vista é que a 
redação dada pelo Substitutivo ao art. 265 é mais abrangente e menos onerosa aos cofres da 
Presidência Social.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22313 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
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Texto:   
   Dê-se ao artigo 264, II, a seguinte redação:  
II - proteção ao trabalhador em situação de  
desemprego involuntário, mediante programa de  
seguro que proporcione auxílio de valor compatível  
com o último salário recebido, na forma e durante  
período fixados em lei. 
Justificativa 
O texto do artigo 264 limita-se a repetir o disposto no artigo 7º, II, instituindo a proteção ao 
desemprego involuntário, sem, no entanto, tratar de assegurar a este instrumento condições 
compatíveis com sua necessidade do ponto de vista social. 
Por isso, com a emenda ora proposta, busca-se definir no texto constitucional a orientação ao 
legislador ordinário, no sentido de que o seguro desemprego tenha relação com o último salário 
recebido, bem como seja pago durante prazo que a lei fixar. Menos que isto é, uma vez, criar um 
seguro-desemprego que dificilmente atingirá seu objetivo, penalizando os trabalhadores. 
Parecer:   
   A Constituição deve limitar-se ao reconhecimento do direito ao seguro-desemprego, deixando à 
legislação ordinária o tratamento pormenorizado da questão. 
   
   EMENDA:22459 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao artigo 265 do  
projeto de Constituição (Substitutivo do relator):  
Artigo 265 - É assegurada aposentadoria, nos  
termos da lei, garantido o reajustamento monetário  
para preservação de seu valor real, obedecidas as  
seguintes condições:  
I) após trinta e cinco anos de trabalho para  
o homem e trinta anos para a mulher;  
II) com tempo inferior, pelo exercício de  
trabalho rural, noturno, de revezamento, penoso,  
insalubre ou perigoso;  
III) por velhice aos sessenta e cinco anos de  
idade para o homem e sessenta anos de idade para a mulher;  
IV) por invalidez.  
§ 1o. - Para efeito de aposentadoria, é  
assegurada a contagem recíproca do tempo de  
serviço, na administração pública ou na atividade  
privada rural e urbana.  
§ 2o. - Nenhum benefício de prestação  
continuada dos regimes contributivos terá valor  
mensal inferior ao salário mínimo.  
§ 3o. - É vedada a acumulação de  
aposentadoria, ressalvado o disposto no artigo 64  
e o direito adquirido.  
§ 4o. - Os proventos da aposentadoria serão  
integrais, quando o trabalhador contar com o tempo  
de trabalho previsto nos incisos I e II ou sofrer  
invalidez permanente, por acidente em serviço, por  
moléstia profissional ou doença grave, contagiosa  
ou incurável, prevista em lei, e proporcionais,  
nos demais casos. 
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Justificativa: 
O texto conforme apresentado no projeto de Constituição (Substitutivo do relator) elimina diversos 
direitos já adquiridos e consagrados em nossa legislação ordinária. Mantida a redação como está 
seria um retrocesso, que não atende aos anseios da Nação Brasileira. A redação proposta procura 
criar os caminhos naturais para que a legislação ordinária, a ser elaborada mediante um debate mais 
profundo, estabeleça as condições necessárias a um verdadeiro pacto social para a Nação. 
Parecer:   
   O autor da emenda propõe texto alternativo para a parte do projeto relativa à previdência social.  
Alguns dispositivos apresentam texto que adotaremos no Substitutivo; outros, versam sobre questões 
que desaprovamos.  
Assim, somos pela aprovação parcial da proposta. 
   
   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:22641 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 266, do Substitutivo do Relator  
da Comissão de Sistematização, ao Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 266 - Exclusão feita do incentivo  
relacionado com o imposto de renda, é vedada a  
subvenção, ou incentivo fiscal do Poder Público as  
entidades de previdência privada com fins lucrativos". 
Justificativa: 
As entidades de previdência privada tais como Recíproca Assistência, congêneres e assemelhadas, 
tem no desconto do imposto de renda por aqueles que adquirem seus planos de seguro, o melhor 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 172  

 

incentivo para comercializá-los. Embora à primeira vista a concessão deste desconto pareça 
prejudicar o Erário Público, tal não acontece, pois quando aquele segurado que se locupletou do 
desconto vem a receber o benefício a que fez jus, já o obtém após ter descontado do montante 
recebido, o imposto de renda em proporção bem maior que aquela que descontou quando da 
aquisição da sua apólice de previdência. 
Pode-se, assim, afirmar, sem sombra de erro, que a concessão do incentivo fiscal somente trouxe 
vantagens para a Fazenda Pública.  
Eis que, não havendo prejuízo para a Fazenda Pública, conforme estamos demonstrando, porque 
eliminar como preceito constitucional um favor que a legislação ordinária vem concedendo, pode-se 
dizer, quase imemorialmente, sem qualquer desvantagem para a Fazenda Pública? 
Daí a razão desta emenda. 
Parecer:   
   O autor da emenda objetiva excluir da proibição de se subvencionar e incentivar as entidades de 
previdência privada os casos de imposto de renda. Ocorre, porém, que a proibição constante do 
projeto refere-se à entidade e, não, ao seu segurado, como propõe a emenda.  
Pela rejeição. 
   
   
   EMENDA:23350 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT/MG) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao art. 266:  
Art. 266 - É vedado a subvenção ou incentivo  
fiscal do Poder Público às entidades de  
Previdência privada à exceção daquelas que, sem  
fins lucrativos, atenderem a trabalhadores do  
setor público. As subvenções ou incentivos  
porventura concedidos serão aqueles decorrentes  
exclusivamente de atendimento a convenções  
coletivas de trabalho firmadas com entidades  
representativas de empregados. 
Justificativa: 
Os recursos públicos não podem ser dilapidados com o pagamento de vantagens injustificáveis a 
parlamentares e marajás, como tem sido o caso de muitas previdências privadas. No entanto deve-se 
preservar a alternativa do financiamento, como salário indireto, de sistemas que abranja todos os 
empregados e em valores ajustados em negociações sindicais e convenções coletivas. 
Parecer:   
   O projeto proíbe a subvenção e o incentivo fiscal às previdências privadas com fins lucrativos. O 
autor da emenda, propõe que se excetuem dessa restrição aquelas entidades sem fins lucrativos que 
atendam servidores públicos.  
A nosso ver, se a entidade não possui fins lucrativos, já se acha contemplada pelo projeto.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:23380 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao  
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art. 264 do Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição:  
"Parágrafo único - Nenhuma prestação de  
serviço de assistência ou de benefício  
compreendido na previdência social será criada,  
majorada ou estendida, sem a correspondente fonte  
de custeio total". 
Justificativa: 
A emenda repete o parágrafo único do art. 165 da Constituição de 1967 (redação da Emenda 
Constitucional nº 1, de 1969), cuja eficácia, altamente positiva, não pode ser posta em dúvida. 
Parecer:   
   A emenda repete antiga disposição que já consta da vigente Constituição e que proíbe a criação, 
majoração e extensão de benefício previdenciário sem a correspondente fonte de custeio.  
A nosso ver, essa disposição, da forma como se acha redigida, é inócua, vez que, desde longa data, 
não vem conseguindo alcançar os objetivos por ela colimados.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23702 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SADIE HAUACHE (PFL/AM) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 265.  
O Art. 265 do Projeto de Constituição  
(Substitutivo do Relator) passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 265. É assegurada aposentadoria com  
proventos de valor igual à maior remuneração dos  
últimos doze meses de serviço e garantido o  
reajustamento para a preservação de seu valor  
real, cujo resultado nunca será inferior ao número  
de salários mínimos percebidos quando da concessão  
do benefício, obedecidas as seguintes condições:  
a) após trinta anos de trabalho para o homem  
e vinte e cinco para a mulher;  
b) com tempo inferior, pelo exercício de  
trabalho rural, noturno, de revezamento, penoso,  
insalubre ou perigoso;  
c) por velhice aos sessenta anos para o  
homem e cinquenta anos para a mulher;  
d) por invalidez.  
§ 1o. Para efeito de aposentadoria, é  
assegurada a contagem recíproca do tempo de  
serviço, na administração pública ou na atividade  
privada rural ou urbana.  
§ 2o. Nenhum benefício de prestação  
continuada dos regimes contributivos terá valor  
mensal inferior ao salário mínimo, vedada a  
acumulação de aposentadorias, ressalvado o  
disposto no artigo 64 e o direito adquirido. 
Justificativa: 
A aposentadoria constitui direito incorporado ao patrimônio do trabalhador e resguarda, na prática, a 
tranquilidade jurídica e social. Não há que se pretender agora inserção via norma constitucional de 
dispositivos contrários ao cumprimento da técnica de proteção social que embasa o Seguro Social. 
Observa-se ainda, que o trabalhador contribui e participa do sistema social com base no salário que 
efetivamente percebe e não com base em média de salários. O retrocesso do cálculo de benefício até 
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os últimos 36 meses de contribuição faz com que a prestação previdenciária devida tenha valor 
defasado. Há que se repetir qualquer tentativa de se conferir ao aposentado valor inferior àquele que 
percebia em atividade. 
Defendemos ainda a fixação do tempo de serviço para efeito de aposentadoria em 30 anos para o 
homem e 25 anos para a mulher, bem como a limitação de idade em 60 anos para o homem e 50 
anos para a mulher. Neste aspecto, há que se reconhecer a necessidade da extensão da 
excepcionalidade contida na Emenda Constitucional n 18 de 1981 a todas as mulheres como direito 
em potencial, e atender para a nossa realidade social que denota a baixa média de duração de vida e 
o envelhecimento precoce do trabalhador brasileiro. 
Parecer:   
   Com o objetivo de democratizar o seguro social inclusive promovendo a melhor distribuição de seus 
recursos, o projeto consagra os princípios da seletividade e distributividade das prestações 
previdenciárias. A emenda, que intenta estabelecer correspondência absoluta entre o salário do 
trabalhador e os benefícios, inviabilizaria a adoção dos referidos princípios, além de promover ônus 
excessivos à seguridade, principalmente por não considerar, para o cálculo dos benefícios, o tempo 
de trabalho e de contribuição do segurado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23875 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADYLSON MOTTA (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 266  
Suprima-se do Substitutivo do Relator ao  
Projeto de Constituição:  
a) caput do Art. 266. 
Justificativa: 
A presente proposta tem por objetivo desfazer larga impropriedade que por ser incompatível não cabe 
e por ser injusta não merece inscrição no texto constitucional. É incompatível, pois, como regra 
especial, desce a pormenorização infraconstitucional. É injusta quando discrimina um segmento da 
atividade econômica através de insólita reprimenda. 
Parecer:   
   O autor da emenda objetiva suprimir o dispositivo do projeto que proíbe a subvenção e o incentivo 
social do Poder Público às entidades de previdência privada com fins lucrativos.  
Não concordamos com a sugestão porque, além de considerarmos o texto em questão 
imprescindível, sem conteúdo constitui reivindicação de parcela ponderável de nossos constituintes.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24181 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 264  
Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao artigo 264 do Projeto da Constituição:  
Art. 264 - ..................................  
Parágrafo único. Em caso de falecimento, é  
assegurado ao cônjuge sobrevivente, ou a seus  
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dependentes, pensão não inferior ao salário, aos  
vencimentos ou aos proventos que lhe dão origem. 
Justificativa: 
A presente emenda visa a estabelecer igualdade de condição entre o homem e a mulher, no caso de 
falecimento do cônjuge. 
Pela legislação atual, somente a esposa do de cujus é concedida a pensão, quando da morte do 
marido. A reciproca, se não for verdadeira, cria situação de desigualdade de direitos, que merece ser 
sanada pelo futuro texto constitucional. 
Parecer:   
   A emenda estabelece correspondência absoluta entre o valor do benefício previdenciário e o dos 
benefícios.  
Tal proposta, além de não considerar o tempo de trabalho e de contribuição para a previdência, 
contraria o princípio da distributividade dos benefícios, que visa a permitir que os recursos da 
previdência sejam melhor distribuídos entre os segurados.  
Pela rejeição. 
   
   
   EMENDA:24409 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 265  
Dê-se ao artigo 265 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação e incluam-se os  
dispositivos que se seguem, renumerando-se os demais:  
Art. 265 - Fica garantida a irredutibilidade  
e a preservação do valor real do salário a  
qualquer trabalhador, independentemente de seu  
vínculo empregatício ou do regime jurídico de trabalho.  
§ 1o. A irredutibilidade se estende aos  
aposentados, que farão jus a proventos  
equivalentes à maior remuneração obtida em  
atividade, verificada a regularidade dos reajustes  
salariais nos últimos trinta e seis meses  
anteriores ao pedido, garantido o reajustamento  
para preservação de seu valor real, cujo resultado  
nunca será inferior ao número de salários mínimos  
percebidos quando da concessão do benefício:  
a) com trinta e cinco anos de serviço, se do sexo masculino;  
b) com trinta anos de serviço, se do sexo feminino.  
§ 2o. É facultada aposentadoria especial,  
equivalente a oitenta por cento do valor a que se  
refere o § 1o., nos seguintes casos:  
a) ao trabalhador do sexo masculino, se  
contar com trinta anos de serviço;  
b) ao trabalhador do sexo feminino, se contar  
com vinte e cinco anos de serviço.  
§ 3o. De acordo com lei complementar e por  
decisão de junta médica oficial, será concedida  
aposentadoria por invalidez, se o trabalhador  
contar com, pelo menos, metade do tempo a que se  
refere o § 1o.  
Art. 266 - A aposentadoria proporcional ao  
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tempo de serviço e a decorrente do exercício de  
atividade penosa, insalubre, perigosa, noturna ou  
de revezamento serão regulamentadas por lei especial.  
Art. 267 - Os prazos a que se refere o § 10.  
do artigo 265 serão reduzidos em cinco anos no  
caso de profissionais no efetivo exercício do magistério.  
Art. 268 - Será aposentado compulsoriamente o  
trabalhador que atingir a idade de setenta anos.  
Art. 269 - A lei disporá sobre a criação de  
seguro facultativo específico para fazer face,  
subsidiariamente, aos encargos decorrentes da  
aplicação dos §§ 1o. e 2o do art. 265. 
Justificativa: 
A aposentadoria, ao invés de se constituir em descanso após uma vida dedicada ao trabalho, tem se 
identificado com mais uma fase de sofrimento físico e mental. 
Físico, pela própria natureza do ser humano que se combate com o passar dos anos, mental, pela 
expectativa do dia seguinte, da alimentação, da saúde, do bem-estar. 
A presente Emenda visa, paralelamente a garantir a irredutibilidade dos salários, estende essa 
possibilidade aos aposentados, em determinadas circunstâncias. 
É fato que a previdência social não possui meios para cobrir plenamente a necessidade dos 
aposentados. Desse modo, a instituição de um seguro, sob a forma de previdência aberta a 
facultativa, poderá ser a solução. 
Parecer:   
   A emenda em apreço desce a minúcias ao dispor sobre os casos de aposentadoria concedidos pela 
Previdência Social.  
Entendemos que o texto constitucional deve conter, tão-só, os princípios norteadores dos benefícios, 
cabendo à lei ordinária estabelecer as condições necessárias a sua concessão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24630 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Substitua-se o Art. 264 pelo seguinte:  
Art. 264 - A Previdência Social será calcada  
em contribuição tríplice e igual dos empregados,  
empregadores e governo, através de tributo  
próprio, sendo a sua gestão partidária entre os  
contribuintes que designarão, pela forma que a lei  
indicar, os seus representantes em todos os  
níveis. Nenhum recurso público, quer da  
Administração direta, quer da Administração  
indireta, será destinado à contribuição  
previdenciária que não seja a parcela do tributo  
próprio referido neste artigo. 
Justificativa: 
A emenda concede autonomia administrativa, financeira e patrimonial à Previdência Social, livrando-a 
da ingerência indébita do Estado, salvo no que diz respeito à sua representação nos respectivos 
Conselhos de Administração. 
Parecer:   
   A emenda, através de um só dispositivo, propõe contribuição tríplice para a previdência social, 
gestão paritária da entidade, e proibição de destinação, para a seguridade social, de recursos 
estranhos às fontes de custeio previstas no texto do projeto.  
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A nosso ver, o projeto trata de todos esses aspectos de forma mais adequada, razão pela qual 
opinamos pela rejeição da proposta. 
   
   EMENDA:24817 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao caput do art. 264:  
Art. 264 Os planos de previdência social,  
custeados pelo sistema contributivo e pelo  
orçamento da seguridade social, e administrados  
sob regime tripartite, atenderão, nos termos da  
lei, aos seguintes preceitos: 
Justificativa: 
A administração dos planos da previdência social sob regime tripartite impõe-se como medida 
propiciadora da participação de representantes dos beneficiários no planejamento e na execução e 
fiscalização dos serviços. 
A falta de um modelo administrativo mais transparente e participativo é responsável por frequentes 
falhas no atendimento e na própria formulação global da política previdenciária. 
Parecer:   
   Gestão democrática da entidade de Seguridade Social, através da participação de representantes 
da União, das empresas e dos segurados na direção da entidade.  
A nosso ver a matéria está prejudicada, vez que o projeto prevê gestão administrativa democrática e 
descentralizada para a previdência social.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:24818 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se Parágrafo Único ao art. 264 dispondo:  
"Ficam estendidos os benefícios do sistema  
previdenciário à mulher do lar que exerça trabalho  
no âmbito doméstico." 
Justificativa: 
O trabalho da mulher pode ser exercido no lar ou fora. 
O primeiro não goza do amparo da previdência social, notadamente no que diz respeito a 
aposentadoria. É preciso oferecer ao trabalho feminino, exercido na área doméstica, a possibilidade 
de usufruir as garantias do sistema previdenciário. 
Parecer:   
   Intenta-se com a presente emenda assegurar à dona de casa os benefícios da seguridade social, 
inclusive o da aposentadoria.  
Trata-se de medida procedente e que retrata antiga reivindicação das donas de casa.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:24819 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso II do art. 264 a seguinte redação:  
Art. 264 - ................................ 
II - Proteção ao trabalhador em situação de  
desemprego involuntário, através de seguro-  
desemprego financiado por parcela do Fundo de  
Seguridade Social (art. 258), que constituirá um  
fundo de garantia coletiva do emprego, com  
administração tripartite. 
Justificativa: 
Trata-se de especificar apenas que a administração do Fundo será constituída de empregados, 
empregadores e governo, paritariamente. Tal princípio, em entidades do gênero, há que se impor 
segundo praxe internacional, sobretudo da Organização Internacional do Trabalho. 
Parecer:   
   Instituição do Fundo de Proteção ao Trabalhador Desempregado e indicação de suas fontes de 
custeio.  
O projeto inclui o seguro-desemprego entre as prestações e a cargo da seguridade social e enumera 
as principais fontes de custeio do sistema, afirmando, inclusive, que a lei poderá instituir outras 
contribuições.  
Portanto, o pretendido pelo autor da emenda deverá, a nosso ver, ser objeto de legislação ordinária, 
vez que, no texto da Constituição, não deveremos adotar a técnica da enumeração exaustiva de 
todas as fontes.  
Pela rejeição. 
   
   
   EMENDA:24824 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o artigo 266 do Projeto de  
Constituição elaborado pela Comissão de  
Sistematização. 
Justificativa: 
Estabelece o artigo 266 do Projeto de Constituição, ora sob apreciação do Plenário da Assembleia 
Nacional Constituinte. 
“Art. 266 – é vedada a subvenção ou incentivo fiscal do Poder Público às entidades de previdência 
privada com fins lucrativos”. 
As subvenções e os incentivos fiscais são medidas usadas, quase sempre circunstancialmente, pelo 
poder público, para corrigir situações do mercado previdenciário privado que não obstante haver sido 
institucionalizado há pouco mais de 10 anos, ainda se defronta com sérios problemas de adaptação 
de entidades pré-existentes à legislação regulamentadora pra a solução dos quais as entidades de 
fins lucrativos, em virtude de sua estrutura de capitalização e organização empresarial, apresentam-
se mais aptas para colaborar com as autoridades no encontro de soluções de mercado capazes de 
viabilizar os planos de benefícios instituídos pelas entidades em dificuldade. 
É obvio que para que as entidades de fins lucrativos participem desse esforço, de grande importância 
social, sejam criadas condições que não ponham em risco sua integridade patrimonial, com, por 
exemplo, a criação de incentivos fiscais destinados a estimular a presença das entidades privadas 
nesse processo de saneamento. 
Foi com esse objetivo que em novembro do ano passado foi promulgado o Decreto-lei 2296 que, 
visando motivar as entidades com fins lucrativos a incorporar entidades em má situação econômica e 
já ameaçando os interesses dos respectivos participantes, concedeu incentivos fiscais às entidades 
com fins lucrativos. 
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As entidades com fins lucrativos não devem ser discriminadas. 
Não deve, por isso, constar na nova Constituição o citado artigo 266. 
Parecer:   
   A emenda propõe supressão do dispositivo que proíbe a subvenção e o incentivo fiscal das 
entidades de previdência privada com fins lucrativos.  
Não concordamos com a proposta, porque consideramos o dispositivo por ela visado de extrema 
importância para o processo de saneamento das finanças públicas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24948 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSMAR LEITÃO (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se do § 2o. do art. 265 do  
Substitutivo a expressão "vedada a acumulação de aposentadorias". 
Justificativa: 
Além de injurídico, é injusto que o trabalhador já aposentado continue contribuindo para a Previdência 
Social e não possa beneficiar-se com nova aposentadoria, em razão do novo tempo de contribuição. 
É evidente que a nova aposentadoria deverá ser proporcional ao tempo de contribuição, mas impedir-
se que ocorra nova inativação só se o trabalhador voltou à ativa estiver isento de contribuição. 
Parecer:   
   O autor da emenda propõe a supressão das disposições que proíbem a acumulação de 
aposentadorias.  
Esta proibição, além de tradicional em nosso ordenamento jurídico, constitui-se em importante 
salvaguarda das finanças da previdência social que, por já permitir aposentadorias precoces, não tem 
condições de permitir, também, a acumulação das mesmas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25173 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSMIR LIMA (PMDB/AC) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao artigo 265 do  
Projeto de Constituição (Substitutivo do relator):  
artigo 265 - É assegurada aposentadoria, nos  
termos da lei, garantindo o reajustamento  
monetário para preservação de seu valor real,  
obedecidas as seguintes condições:  
I) após trinta e cinco anos de trabalho para  
o homem e trinta anos para a mulher;  
II) com tempo inferior, pelo exercício de  
trabalho rural, noturno, de revezamento, penoso,  
insalubre ou perigoso;  
III) por velhice aos sessenta e cinco anos de  
idade para o homem e sessenta anos de idade para a mulher;  
IV) por invalidez.  
§ 1o. - Para efeito de aposentadoria, é  
assegurada a contagem recíproca do tempo de  
serviço, na administração pública ou na atividade  
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privada rural e urbana.  
§ 2o. - Nenhum benefício de prestação  
continuada dos regimentos contributivos terá valor  
mensal inferior ao salário mínimo.  
§ 3o. - É vedada a acumulação de  
aposentadorias, ressalvado o disposto no artigo 64  
e o direito adquirido.  
§ 4o. - Os proventos da aposentadoria serão  
integrais, quando o trabalhador contar com o tempo  
de trabalho previsto nos incisos I e II ou sofrer  
invalidez permanente, por acidente em serviço, por  
moléstia profissional ou doença grave, contagiosa  
ou incurável, prevista em lei, e proporcionais,  
nos demais casos. 
Justificativa: 
O texto conforme apresentado no projeto de Constituição (Substitutivo do relator) elimina diversos 
direitos já adquiridos e consagrados em nossa legislação ordinária. Mantida a redação como está 
seria um retrocesso, que não atende aos anseios da Nação Brasileira. A redação proposta procura 
criar os caminhos naturais para que a legislação ordinária, a ser elaborada mediante um debate. Mais 
profundo, estabeleça as condições necessárias a um verdadeiro pacto social para a Nação. 
Parecer:   
   A emenda em apreço desce a minúcias ao dispor sobre os casos de aposentadoria concedidos pela 
Previdência Social.  
Entendemos que o texto constitucional deve conter, tão-só, os princípios norteadores dos benefícios, 
cabendo à lei ordinária estabelecer as condições necessárias a sua concessão.  
Pela rejeição. 
   
     
   EMENDA:26238 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MALULY NETO (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao artigo 265 do  
projeto de Constituição (Substitutivo do Relator):  
Artigo 265 - É assegurada aposentadoria, nos  
termos da lei, garantido o reajustamento monetário  
para preservação de seu valor real, obedecidas as  
seguintes condições:  
I) após trinta e cinco anos de trabalho para  
o homem e trinta anos para a mulher;  
II) com tempo inferior, pelo exercício de  
trabalho rural, noturno, de revezamento, penoso,  
insalubre ou perigoso;  
III) por velhice aos sessenta e cinco anos de  
idade para o homem e sessenta anos de idade para a mulher;  
IV) por invalidez.  
§ 1o. - Para efeito de aposentadoria, é  
assegurada a contagem recíproca do tempo de  
serviço, na administração pública ou na atividade  
privada rural e urbana.  
§ 2o. - Nenhum benefício de prestação  
continuada dos regimes contributivos terá valor  
mensal inferior ao salário mínimo.  
§ 3o. - É vedada a acumulação de  
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aposentadorias, ressalvado o disposto no artigo 64  
e o direito adquirido.  
§ 4o. - Os proventos da aposentadoria serão  
integrais, quando o trabalhador contar com o tempo  
de trabalho previsto nos incisos I e II ou sofrer  
invalidez permanente, por acidente em serviço, por  
moléstia profissional permanente, por acidente em  
serviço, por moléstia profissional ou doença  
grave, contagiosa ou incurável, prevista em lei, e  
proporcionais, nos demais casos. 
Justificativa: 
O texto conforme apresentado no projeto de Constituição (Substitutivo do relator) elimina diversos 
direitos já adquiridos e consagrados em nossa legislação ordinária. Mantida a redação como está 
seria um retrocesso, que não atende aos anseios da Nação Brasileira. A redação proposta procura 
criar os caminhos naturais para que a legislação ordinária, a ser elaborada mediante um debate. Mais 
profundo, estabeleça as condições necessárias a um verdadeiro pacto social para a Nação. 
Parecer:   
   O autor da emenda propõe texto alternativo para a parte do projeto relativa à previdência social.  
Alguns dispositivos apresentam texto que adotaremos no Substitutivo; outros, versam sobre questões 
que desaprovamos.  
Assim, somos pela aprovação parcial da proposta. 
   
   EMENDA:26310 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALMOR DE LUCA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao artigo 265 do  
Projeto de Constituição (Substitutivo do Relator).  
Artigo 265 - É assegurada aposentadoria, nos  
termos da lei, garantido o reajustamento monetário  
para preservação de seu valor real, obedecidas as  
seguintes condições:  
I) - após trinta e cinco anos de trabalho  
para o homem e trinta anos para a mulher;  
II) - com tempo inferior, pelo exercício de  
trabalho rural, noturno, de revezamento, penoso,  
insalubre ou perigoso;  
III) - por velhice aos sessenta e cinco anos  
de idade para o homem e sessenta anos de idade para a mulher;  
IV) - por invalidez.  
§ 1o. - Para efeito de aposentadoria, é  
assegurada a contagem recíproca do tempo de  
serviço, na administração pública ou na atividade  
privada rural e urbana.  
§ 2o. - Nenhum benefício de prestação  
continuada dos regimes contributivos terá valor  
mensal inferior ao salário mínimo.  
§ 3o. - É vedada a acumulação de  
aposentadorias, ressalvado o disposto no artigo 64  
e o direito adquirido.  
§ 4o. - Os proventos da aposentadoria serão  
integrais, quando o trabalhador contar com o tempo  
de trabalho previsto nos incisos I e II ou sofrer  
invalidez permanente, por acidente em serviço, por  
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moléstia profissional ou doença grave, contagiosa  
ou incurável, prevista em lei, e proporcionais,  
nos demais casos. 
Justificativa: 
O texto conforme apresentado no projeto de Constituição (Substitutivo do relator) elimina diversos 
direitos já adquiridos e consagrados em nossa legislação ordinária. Mantida a redação como está 
seria um retrocesso, que não atende aos anseios da Nação Brasileira. A redação proposta procura 
criar os caminhos naturais para que a legislação ordinária, a ser elaborada mediante um debate. Mais 
profundo, estabeleça as condições necessárias a um verdadeiro pacto social para a Nação. 
Parecer:   
   O autor da emenda propõe texto alternativo para a parte do projeto relativa à previdência social.  
Alguns dispositivos apresentam texto que adotaremos no Substitutivo; outros, versam sobre questões 
que desaprovamos.  
Assim, somos pela aprovação parcial da proposta. 
   
   EMENDA:26356 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se ao texto do substitutivo ao  
Projeto de Constituição o seguinte artigo 266,  
renumerando-se o atual e os subsequentes:  
"Art. 266 - Nenhuma contribuição  
previdenciária e fiscal incidirá sobre  
aposentadorias e pensões, ficando os  
previdenciários inativos isentos de quaisquer impostos". 
Justificativa: 
Não se pode tributar um benefício adquirido através do pagamento de tributos. Cobrar impostos sobre 
aposentadorias e pensões é o mesmo que cobrar a apólice de seguro de vida após a morte do 
segurado. A aposentadoria significa o afastamento da atividade e o reconhecimento pela Nação dos 
serviços prestados. Há que se isentar o aposentado também de outros impostos, como o IPTU, por 
exemplo. É suficiente o imposto que ele já paga no preço de consumo dos produtos. 
Parecer:   
   A isenção tributária é matéria complexa que requer disciplinamento pormenorizado, devendo, 
portanto, ser remetida à legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
  
   
   EMENDA:27292 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado: Artigo 264, inciso I  
Dar a seguinte redação ao inciso I, do artigo  
264, do Substitutivo do Relator, ao Projeto de  
Constituição, para nele incluir o evento "natalidade":  
"Art. 264 - Os planos de previdência social,  
custeados pelo sistema contributivo e pelo  
orçamento da seguridade social, atenderão, nos  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 183  

 

termos da lei, aos seguintes preceitos:  
I - cobertura dos eventos de natalidade,  
doença, invalidez e morte, acidentes do trabalho e  
reclusão; e" 
Justificativa: 
É evidente que o evento “natalidade” também merece ter o amparo da Previdência Social, como 
forma primeira de proteção à família. 
Nada mais precisa ser dito para demonstrar a necessidade desta inclusão. 
Parecer:   
   A emenda do eminente Constituinte Max Rosenmann perdeu sua finalidade, face à constatação de 
que o assunto que pretendia disciplinar está inteiramente atendido pelo disposto no item I do art. 268 
do Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   
   EMENDA:28128 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 264, o seguinte item:  
III - Serão estabelecidos formas de reposição  
da defasagem e atualização dos benefícios da  
Previdência Social. 
Justificativa: 
A constituição não pode desconhecer a situação atual dos aposentados e pensionistas da 
Previdência, verdadeiros maracujás de tão sugados que foram nos últimos tempos, em contraste com 
os marajás. 
Parecer:   
   Revisão de valor de benefícios já concedidos pela previdência social.  
Assunto delicadíssimo, vez que dependente das disponibilidades financeiras da Previdência Social.  
Pela rejeição. 
   
   
   EMENDA:28135 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB/SP) 
Texto:   
   Modifique-se o § 2o, do artigo 265,  
dando-lhe a seguinte expressão:  
§ 2o. - Nenhum benefício de prestação  
continuada dos regimes contributivos terá valor  
mensal inferior ao Piso Nacional de Salários,  
vedada a acumulação de aposentadorias, ressalvado  
o disposto no artigo 64 e o direito adquirido. 
Justificativa: 
A presente Emenda, visa modificar a expressão: “salário mínimo”, por Piso Nacional de Salários, haja 
visto o recente Decreto-lei nº 2.351, de 07 de agosto de 1987, em seu art. 4º. 
Parecer:   
   A proposta contida na emenda é procedente, porque, a partir da instituição do Piso Nacional de 
Salários, a quantia considerada necessária à sobrevivência do trabalhador deixou de ser o salário 
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mínimo.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:28305 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte Artigo ao Capítulo  
II, Seção II, Da Ordem Social, renumerando-se os seguintes:  
Art. 266. É assegurada aposentadoria às  
donas-de-casa nos termos a serem estabelecidos por Lei. 
Justificativa: 
A inclusão das donas-de-casa e das camponesas no sistema de seguridade social, como direito 
inerente à sua condição de co-partícipes do processo de geração da riqueza nacional, tem sido 
adiada sem justificativa plausível, a despeito dos notáveis avanços alcançados pela legislação 
previdenciária brasileira, que vem incorporando gradativamente ao elenco de segurados em especial 
nos últimos vinte e cinco anos – as mais diversas categorias sociais, a exemplo de empregados 
domésticos, estudantes e pescadores autônomos. 
A presente “emenda” tem por finalidade corrigir esta situação anacrônica e injusta, atendendo a 
antiga reivindicação de duas categorias que, embora numericamente expressivas e socialmente 
relevantes, não dispõe, até momento, de canais e meios eficazes de articulação de seus legítimos 
interesses junto aos centros de decisão política. 
Parecer:   
   O texto constitucional, a nosso ver, deve limitar-se a afirmar o direito ao seguro social. O projeto 
constitucional, inclusive, vem consagrando o princípio da universalidade da cobertura, objetivando, 
com isso, alcançar toda a população do País, independentemente de contribuição para a 
previdência social.  
Entretanto, a especificação das categorias com direito ao seguro social e as condições de seu 
atendimento constituem matéria de lei ordinária vez que o texto constitucional não pode alongar-se na 
descrição exaustiva dessas situações.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28431 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao inciso I, do art. 264:  
Art. 264 - I - Cobertura dos eventos de  
doença, invalidez, morte e acidente do trabalho; e 
Justificativa: 
Não se pode deixar de reconhecer que a finalidade da seguridade social é destinada a população 
obreira necessitada da sociedade. Não a recluso, pois a condenação à pena de reclusão é o mais 
perigoso aos criminosos, por ter a pena mais grave, que nunca justifica se lhe dê vantagens 
previdenciárias. 
Parecer:   
   Salvo melhor juízo, entendemos que o evento "reclusão" deve continuar figurando no elenco das 
prestações da previdência, eis que é benefício devido ao dependente do segurado recluso.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:28734 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, - DA  
ORDEM SOCIAL, capítulo II  
Art. - É assegurada, nos termos da lei,  
aposentadoria para as donas-de-casa, que deverão  
contribuir para a previdência social. 
Justificativa: 
A emenda visa a assegurar às donas-de-casa direito a aposentadoria segundo dispuser a lei. Trata-
se de atender a uma antiga reivindicação de dona-de-casa. Houve várias tentativas no Congresso 
Nacional nesse sentido, mas todas elas resultaram infrutíferas. 
Parecer:   
   O texto constitucional, a nosso ver, deve limitar-se a afirmar o direito ao seguro social. O projeto 
constitucional, inclusive, vem consagrando o princípio da universalidade da cobertura, objetivando, 
com isso, alcançar toda a população do País, independentemente de contribuição para a 
previdência social.  
Entretanto, a especificação das categorias com direito ao seguro social e as condições de seu 
atendimento constituem matéria de lei ordinária vez que o texto constitucional não pode alongar-se na 
descrição exaustiva dessas situações.  
Pela rejeição. 
   
   
   EMENDA:30096 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte item III, ao art. 264, do Substitutivo ao Projeto de Constituição:  
"III - pensão aos dependentes do segurado e ao cônjuge sobrevivente". 
Justificativa: 
Quando o cônjuge sobrevivente não é o cabeça do casal, por incrível que pareça, não tem direito à 
pensão proveniente da contribuição paga durante uma vida inteira à Previdência Social. Isso ocorre 
quando, na falta da mulher, o homem não tem o direito de receber o retorno do investimento feito pela 
falecida, na forma de uma pensão que, apesar de irrisória, lhe é devida. Neste sentido que 
apresentamos a presente emenda, como forma de corrigir essa distorção. 
Parecer:   
   A especificação das pessoas que devem ser reconhecidas como dependentes do segurado da 
previdência social, bem como das condições para a concessão de benefícios, constitui objeto de 
legislação ordinária face à especificidade dos casos e à variedade de tratamento que a matéria 
comporta.  
Pela rejeição. 
   
   
   EMENDA:30929 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva Complementar  
Art. 265, § 2o.  
"Nenhum benefício de prestação continuada dos  
regimes contributivos terá valor mensal inferior  
ao salário mínimo, vedada a acumulação de  
aposentadorias, ressalvado o disposto no Artigo 64  
extensivo a todas as categorias, e o direito adquirido". 
Justificativa: 
O Instituto da Aposentadoria, desde que o beneficiário tenha contribuído de forma cumulativa, em 
decorrência do exercício de mais de uma atividade profissional, deve permitir que o trabalho seja 
recompensado também por ocasião da sua aposentadoria. 
Parecer:   
   No serviço público, o funcionário pode, em determinados casos, acumular cargos e aposentadorias. 
No âmbito da previdência social, o sistema é diferente, pois quem exerce dois empregos, por 
exemplo, não terá direito a duas aposentadorias, mas poderá somar o valor das duas contribuições 
para elevar o valor de seus proventos. Assim, consideramos improcedente o pretendido pelo autor da 
emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31015 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Art. 265 do Substitutivo do  
Relator, o seguinte parágrafo 3o.:  
Art. 265 - .......................... 
§ 3o. - lei complementar assegurará  
aposentadoria às donas-de-casa que deverão  
contribuir para a seguridade social. 
Justificativa: 
Estamos propondo a inclusão do parágrafo terceiro ao art. 265 do Substitutivo do Relator, de forma a 
ordenar a contribuição previdenciária das donas-de-casa, que será regulada por lei complementar. 
Parecer:   
   O texto constitucional, a nosso ver, deve limitar-se a afirmar o direito ao seguro social. O projeto 
constitucional, inclusive, vem consagrando o princípio da universalidade da cobertura, objetivando, 
com isso, alcançar toda a população do País, independentemente de contribuição para a 
previdência social.  
Entretanto, a especificação das categorias com direito ao seguro social e as condições de seu 
atendimento constituem matéria de lei ordinária vez que o texto constitucional não pode alongar-se na 
descrição exaustiva dessas situações.  
Pela rejeição. 
   
 
   
   EMENDA:31024 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOÃO DA MATA (PFL/PB) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao Artigo 265 do  
Projeto de Constituição (Substitutivo do Relator):  
Artigo 265 - É assegurada aposentadoria, nos  
termos da lei, garantido o reajustamento monetário  
para preservação de seu valor real, obedecidas as  
seguintes condições:  
I) - após trinta e cinco anos de trabalho  
para o homem e trinta anos para a mulher;  
II - com tempo inferior, pelo exercício de  
trabalho rural, noturno, de revezamento, penoso  
insalubre, ou perigoso;  
III - por velhice aos sessenta e cinco anos  
de idade para o homem e sessenta anos de idade  
para a mulher;  
IV) por invalidez.  
§ 1o. - Para efeito de aposentadoria, é  
assegurada a contagem recíproca do tempo de  
serviço, na administração pública ou na atividade  
privada rural e urbana.  
§ 2o. - Nenhum benefício de prestação  
continuada dos regimes contributivos terá valor  
mensal inferior ao salário mínimo.  
§ 3o. - É vedada a acumulação de  
aposentadorias, ressalvado o disposto no Artigo 64  
e o direito adquirido.  
§ 4o. - Os proventos da aposentadoria serão  
integrais, quando o trabalhador contar com o tempo  
de trabalho previsto nos incisos I e II ou sofrer  
invalidez permanente, por acidente em serviço, por  
moléstia profissional ou doença grave, contagiosa  
ou incurável, prevista em lei, e proporcionais,  
nos demais casos. 
Justificativa: 
O texto conforme apresentado no projeto de Constituição (Substitutivo do relator) elimina diversos 
direitos já adquiridos e consagrados em nossa legislação ordinária. Mantida a redação como está 
seria um retrocesso, que não atende aos anseios da Nação Brasileira. A redação proposta procura 
criar os caminhos naturais para que a legislação ordinária, a ser elaborada mediante um debate. Mais 
profundo, estabeleça as condições necessárias a um verdadeiro pacto social para a Nação. 
Parecer:   
   O autor da emenda propõe texto alternativo para a parte do projeto relativa à previdência social.  
Alguns dispositivos apresentam texto que adotaremos no Substitutivo; outros, versam sobre questões 
que desaprovamos.  
Assim, somos pela aprovação parcial da proposta. 
   
   EMENDA:31056 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 264  
Inclua-se o inciso III ao art. 264 do Substitutivo:  
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"III - reconhecimento do direito do marido ou  
companheiro de usufruir dos benefícios  
previdenciários decorrentes da contribuição da  
esposa ou companheira". 
Justificativa: 
A inclusão do dispositivo acima visa corrigir uma situação de desigualdade existente hoje e o 
atendimento ao conjunto de reivindicações do movimento de mulheres, que consideramos justas. 
Parecer:   
   A especificação das pessoas que devem ser reconhecidas como dependentes do segurado da 
previdência social, bem como das condições para a concessão de benefícios, constitui objeto de 
legislação ordinária face à especificidade dos casos e à variedade de tratamento que a matéria 
comporta.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:31110 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAULO QUEIRÓZ (PFL/MS) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao artigo 265 do  
Projeto a Constituição (Substitutivo do Relator):  
Artigo 265 - É assegurada a aposentadoria,  
garantindo o reajustamento monetário para  
preservação de seu valor real, após trinta e cinco  
anos de trabalho, ressalvadas as exceções  
previstas em lei.  
§ 1o. - Para efeito de aposentadoria, é  
assegurada a contagem recíproca do tempo de  
serviço na administração pública ou na atividade  
privada rural e urbana.  
§ 2o. - Nenhum benefício de prestação  
continuada dos regimes contributivos terá mensal  
inferior ao salário mínimo.  
§ 3o. - A aposentadoria por velhice dar-se-á  
aos sessenta e cinco anos de idade para o homem e  
sessenta anos para a mulher.  
§ 4o. - Os proventos da aposentadoria serão:  
I - Integrais, quando o trabalhador contar  
com o tempo de serviço previsto para a sua  
categoria profissional ou sofrer invalidez  
permanente prevista em lei; e  
II - proporcionais ao tempo de serviço nos demais casos. 
Justificativa: 
O texto conforme preconizado no anteprojeto elaborado pelo relator, elimina prejudica direitos já 
adquiridos e consagrados em nossa legislação ordinária. Mantida a redação como está seria um 
retrocesso, que não atende aos anseios da Nação Brasileira. A redação proposta procura criar os 
caminhos naturais para que a legislação ordinária, a ser elaborada mediante um debate. Mais 
profundo, estabeleça as condições necessárias a um verdadeiro pacto social para a Nação. 
Parecer:   
   O autor da emenda propõe texto alternativo para a parte do projeto relativa à previdência social.  
Alguns dispositivos apresentam texto que adotaremos no Substitutivo; outros, versam sobre questões 
que desaprovamos.  
Assim, somos pela aprovação parcial da proposta. 
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   EMENDA:31241 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: Artigo 264  
Acrescente-se ao Projeto de Constituição, o  
seguinte item, referente ao Art. 264:  
Art. 264 - .......................... 
Inciso - proteção à maternidade e à  
paternidade, naturais e adotivos, notadamente à  
gestante, assegurado descanso antes e após o  
parto, com remuneração igual ao seu salário e sem  
prejuízo do emprego. 
Justificativa: 
Apesar do texto da CLT, assegurar em parte, o direito aqui ventilado, nunca é demais fazê-lo constar 
em relação à Previdência Social. Tornou-se fato notório as dispensas às gestantes que apresentam 
no local de trabalho, após o prazo legal e dispensadas pela empresa empregadora. Há casos em que 
a remuneração é também reduzida. Assim, complementamos este justo direito da mulher na 
Constituição. 
Parecer:   
   Inobstante os altos propósitos do autor que inspiraram a elaboração da presente emenda, 
entendemos que a matéria é própria de lei ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31376 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao art. 264 do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição.  
Art. - Os planos de previdência social do  
Sistema de Seguridade Social, atenderão, nos  
termos da lei, aos seguintes preceitos:  
I - Cobertura dos eventos da doença,  
invalidez e morte incluídas os casos de acidentes  
de trabalho - velhice, reclusão, ofensa criminal e  
desaparecimento;  
II - Ajuda à manutenção de dependentes;  
III - Proteção à maternidade e à  
paternidade, naturais e adotivas, notadamente à  
gestante, assegurada a inatividade funcional antes  
e após o parto e proibida sua dispensa durante a  
gravidez, quando já admitida anteriormente à gravidez;  
IV - Proteção ao trabalho em situação de  
desemprego involuntário, por período  
correspondente à média de duração de desemprego no País. 
Justificativa: 
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A redação proposta contempla de modo muito mais completo que no substitutivo as diversas formas 
de assistência que a previdência deve oferecer. 
Parecer:   
   O autor da emenda intenta restabelecer no texto do projeto vários benefícios previdenciários que 
foram suprimidos do projeto da Comissão de Sistematização.  
Acatamos parte das sugestões, como a referente à ajuda à manutenção de dependentes e à proteção 
à maternidade.  
Discordamos outras, como as referentes à ofensa criminal e do desaparecimento, por considerarmos 
já implícitos no texto tais aspectos.  
Pela aprovação parcial, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:31377 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao art. 265 do  
Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição.  
Art. - É assegurada a aposentadoria  
I - Com trinta e cinco anos de trabalho,  
para o homem de mais de cinquenta e cinco anos;  
II - Com trinta anos para a mulher de mais de cinquenta anos;  
III - Com tempo inferior ao das modalidades  
acima, pelo exercício de trabalho noturno, de  
revezamento, penoso, insalubre ou perigoso;  
IV - Por velhice, aos sessenta e cinco anos de idade;  
V - Por invalidez,  
Parágrafo 1o. - Os proventos dos aposentados  
serão reajustados concomitantemente e com o mesmo  
percentual que os empregados ativos;  
Parágrafo 2o. - nenhum benefício de  
prestação continuado terá valor mensal inferior ao  
salário mínimo.  
Parágrafo 3o. - É vedada a acumulação de aposentadorias;  
Parágrafo 4o. - Os órgãos e empresas estatais  
ou de economia mista, somente poderão contribuir  
para planos de previdência supletiva quando  
produzam recursos líquidos oriundos de prestação  
de serviços ou produção de bens suficientes para tal. 
Justificativa: 
Procurou-se com a emenda, além de amplificar a redação e o cálculo dos proventos da 
aposentadoria, garantir ao aposentado a correção automática do que recebe, em igualdade de 
condições com os ativos. 
Parecer:   
   Inobstante os bons propósitos demonstrados pelo autor da emenda, o nosso ponto de vista é que a 
redação dada pelo Substitutivo ao art. 265 é mais abrangente e menos onerosa aos cofres da 
Presidência Social.  
Pela rejeição. 
   
   
   EMENDA:31630 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 191  

 

Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva.  
Dispositivo Emendado: Art. 264  
Acrescente-se mais o inciso III ao art. 264.  
O art. 264 fica acrescido de mais um inciso  
III, com a seguinte redação:  
"III - Universalidade, mediante a concessão  
de benefícios e prestação de serviços aos  
segurados e dependentes, urbanos e rurais, nos  
termos da lei". 
Justificativa: 
A omissão do princípio da universalidade representa algo de muito grave, se considerarmos que em 
nenhum lugar da Seção II, sobre Previdência Social, se tratou de dizer a quem cabe receber os 
benefícios e serviços do sistema. Por isso, faz-se imprescindível que fique expresso que sua 
abrangência é total, no sentido de que alcança a todos os trabalhadores, assalariados ou não, bem 
como aos empregadores, equivale dizer, a todas as forças produtivas do país. 
Parecer:   
   A Emenda aprimora o texto do nosso Substitutivo, razão pela qual deve ser acolhida.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:31710 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA FURTADO (PFL/RO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 265  
Dê-se a seguinte redação ao § 2o. do Art. 265  
do Projeto de Constituição/Substitutivo do Relator  
da Comissão de Sistematização:  
Art. 265 ....................................  
§ 2o. - Nenhum benefício de prestação  
continuada dos regimes contributivos terá valor  
mensal inferior ao salário mínimo. 
Justificativa: 
Com esta redação objetiva-se corrigir distorção existente no texto proposto pelo relator. 
Em verdade, a redação original deste parágrafo, restringido a acumulação de aposentadorias, em que 
pese fazer ressalva ao dispositivo no art. 64 e ao direito adquirido, não resguarda, porém, na justa 
medida, os direitos dos aposentados que, amparados pela Constituição em vigor e atendidas as 
exigências de legislação atual, vêm contribuindo para órgão oficial de previdência, por exercerem 
nova atividade na administração pública, direta ou indireta. 
Subtrair-lhes o direito a outra aposentadoria não nos parece pertinente. 
A questão da acumulação de proventos, na atividade, está devidamente estipulada no art. 64 do 
Anteprojeto de Carta Magna, inclusive ao assegurar a certas categorias reconhecidamente mal 
remuneradas o direito ao exercício cumulativo de cargos e funções públicas, desde que satisfeitas 
indispensáveis condições de compatibilidade de horário e, o caso do magistério, de correlação de 
matéria. 
Porém, em nenhum momento, foi levada em consideração a situação dos aposentados que, movidos 
pela defeituosa estrutura de seguridade social existente no País, se viram na contingência de 
engajarem-se novamente no trabalho, como forma de superar as limitações que lhes impõem os 
proventos da aposentadoria. 
Convém atender que, nas atuais circunstâncias, uma aposentadoria isolada torna-se, via de regra, 
fonte inequívoca de privações, face à desproporcional diferença que ocorre entre os proventos 
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percebidos na atividade e aqueles com que passa a contar o servidor ou empregado ao transferir-se 
para a inatividade. 
É esta condição que levou a lei a permitir aos aposentados, e qualquer origem, empenharem-se no 
exercício de nova atividade, sujeitando-se às exigências de uma legislação que lhes dá todo o 
amparo. 
Caso não seja adotada a redação proposta para o parágrafo em epígrafe, no que tange aos 
aposentados ainda capacitados ao trabalho, a nova Constituição poderá constituir-se em indesejável 
instrumento repressivo e invasor das disponibilidades individuais, opondo-se, ao espírito de ampla 
tutela aos direitos individuais tão bem expresso no indiscutivelmente democrático capítulo dos 
Direitos e Garantias. 
Parecer:   
   A acumulação de aposentadorias no âmbito da Previdência Social seria extremamente danosa para 
os cofres do órgão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31773 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 264, inciso I  
Substitua-se o inciso I do art. 264 pelo seguinte:  
"I - cobertura dos eventos de doença,  
invalidez, velhice, morte, acidentes do trabalho e reclusão." 
Justificativa: 
Pretende-se com esta Emenda implementar o elenco de cobertura dos eventos, a cargo da 
Previdência Social, visto que fora omitida a velhice, com o quê, ficariam ao desabrigo protecionista as 
aposentadorias por velhice. 
Parecer:   
   O autor da Emenda pretende incluir 'velhice' entre os eventos propiciadores da cobertura 
previdenciária.  
Procedente a proposta.  
Pela aprovação. 
   
   
   EMENDA:31980 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
DISPOSITIVO EMENDADO: Título IX - Capítulo II -  
Seção II - Artigo 265 - Parágrafo 2o.  
Suprima-se no § 2o. do Artigo 265 a  
expressão: "vedada a acumulação de aposentadoria,  
ressalvado o disposto no Artigo 64 e o direito adquirido." 
Justificativa: 
Trata-se de matéria de legislação infraconstitucional. 
Por outro lado, a norma que se quer suprimir, conduz ao enriquecimento ilícito da União, pois, se de 
um lado não concede a acumulação de aposentadorias, de outro lado exige a prestação 
previdenciária em todas as fontes de trabalho. 
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É um absurdo jurídico. Exige-se do trabalhador a prestação previdenciária simultânea, quando 
simultâneas foram as fontes de trabalho. Estabelece-se com expectativa do direito, mas nega-se 
depois, a concessão do direito construído. 
Parecer:   
   Supressão da expressão que veda a acumulação de aposentadorias no âmbito da previdência 
social, O autor alega que se o trabalhador contribui em razão de dois ou mais empregos, deverá, 
portanto, fazer jus a mais de uma aposentadoria.  
No caso da previdência social, as contribuições em razão de mais de uma atividade são computadas 
para se determinar o valor dos proventos. Assim, não há porque condenar-se a sistemática.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32055 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se, ao Título IX, da Ordem Social,  
o art. 266, com a redação abaixo, renumerando-se  
os demais artigos:  
Art. 266 - Em caso de falecimento de um dos  
cônjuges, é assegurada ao outro, ou a seus  
dependentes, pensão de valor não inferior aos  
proventos de aposentadoria que lhe dão origem. 
Justificativa: 
A legislação brasileira estabelece que a pensão é devida apenas ao cônjuge do sexo feminino, o que 
não mais condiz com a realidade dos tempos atuais, em que o salário da mulher contribui, de maneira 
significativa, na composição do orçamento doméstico. 
A norma que propomos visa à proteção das famílias, ao menos do ponto de vista financeiro, no caso 
de ocorrer o falecimento de qualquer dos cônjuges. 
Parecer:   
   A especificação das pessoas que devem ser reconhecidas como dependentes do segurado da 
previdência social, bem como das condições para a concessão de benefícios, constitui objeto de 
legislação ordinária face à especificidade dos casos e à variedade de tratamento que a matéria 
comporta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32205 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutivas ao Capítulo II do Título IX  
Da Seguridade Social  
Substitua-se o Texto Constante do Capítulo II  
do Título IX do Projeto de Constituição do Relator  
Constituinte Bernardo Cabral, Pela Seguinte redação:  
Título IX  
Capítulo II  
[...] 
Seção II  
Da Previdência Social  
Art. 266 - Os planos de previdência social do  
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Sistema de Seguridade Social, atenderão, nos  
termos da lei, aos seguintes preceitos:  
I - Cobertura dos eventos da doença,  
invalidez e morte incluídas os casos de acidentes  
de trabalho - velhice, reclusão, ofensa criminal e  
desaparecimento;  
II - ajuda à manutenção de dependentes;  
III - proteção à maternidade e à paternidade,  
naturais e adotivas, notadamente à gestante,  
assegurada a inatividade funcional antes e após o  
parto e proibida sua dispensa durante a gravidez,  
quando já admitida anteriormente à gravidez;  
IV - proteção ao trabalho em situação de  
desemprego involuntário, por período  
correspondente à média de duração de desemprego no  
País. Art. 212 - É assegurada a aposentadoria:  
I - com trinta e cinco anos de trabalho, para  
o homem de mais de cinquenta e cinco anos;  
II - com trinta anos para a mulher de mais de cinquenta anos;  
III - com tempo inferior ao das modalidades  
acima, pelo exercício de trabalho noturno, de  
revezamento, penoso, insalubre ou perigoso;  
IV - Por velhice, aos sessenta e cinco anos de idade;  
V - Por invalidez.  
§ 1o. - Os proventos dos aposentados serão  
reajustados concomitantemente e com o mesmo  
percentual que os empregados ativos.  
§ 2o. - Nenhum benefício de prestação  
continuado terá valor mensal inferior ao  
salário-mínimo.  
§ 3o. - É vedada a acumulação de aposentadorias;  
§ 4o. - Os órgãos e empregos estatais ou de  
economia mista, somente poderão contribuir para  
planos de previdência supletiva quando produzam  
recursos líquidos oriundos de prestação de  
serviços ou produção de bens suficientes para tal.  
Art. 267 - É vedada a subvenção ou incentivo  
fiscal do Poder Público às entidades de  
previdência privada com fins lucrativos.  
Art. 268 - O produtor rural que explore sua  
propriedade em regime de economia familiar, sem  
empregados permanente, será considerado segurado  
autônomo para os efeitos da Previdência Social, na  
forma que a lei estabelecer, a ele equiparado o  
parceiro, o meeiro e o arrendatário. 
[...]  
Justificativa: 
Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea a democrática 
como surgiram os dispositivos contidos no Projeto. Tal como um diamante em bruto, para que elas se 
revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se lhe a massa informe das 
minúcias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeições surgidas pela fusão às vezes emotiva de 
matéria-prima ideológica. 
No contexto da emenda que apresentamos quase nada acrescemos ao já existente: procuramos 
apenas desbastar a pedra opaca para descobrir-lhe o brilho. 
A presente emenda atende a ponderações sinceras do Senhor Relator. Dá o texto da Constituição 
uma nova consistência: na redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas e 
reguladoras às leis complementares ou ordinárias; no mérito, procura o fio filosófico nas raízes 
tradicionais da nossa Sociedade e o Econômico se harmonizam para a construção de um grande 
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país. Acreditamos que na vigência desta Nova Constituição, da integração entre o Trabalho e o 
Capital surgirá um renovado surto de progresso e veremos a população brasileira, progressivamente, 
ascender a níveis de vida mais elevados. 
Parecer:   
   Emenda acolhida parcialmente quanto ao mérito, nos termos do Substitutivo do Relator.  
Pela aprovação parcial. 
   
   
   EMENDA:32551 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IBERÊ FERREIRA (PFL/RN) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dê-se ao inciso I do artigo 264 a seguinte redação:  
I - Cobertura dos eventos de doença,  
invalidez e morte incluídos os casos de acidentes  
de trabalho, reclusão e velhice. 
Justificativa: 
A assistência social tem por obrigação a cobertura dos eventos de velhice, como o próprio texto 
constitucional reconhece mais à frente. Trata-se tão somente de corrigir falha que exclui a velhice no 
inciso I do artigo 264. 
Parecer:   
   O autor da Emenda pretende incluir 'velhice' entre os eventos propiciadores da cobertura 
previdenciária.  
Procedente a proposta.  
Pela aprovação. 
   
   
   EMENDA:32670 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda aos artigos 264 e 265  
Os artigos 264 e 265, fundidos, passam a ter  
a seguinte redação:  
Art. 264 - Os planos de previdência social  
atenderão nos termos da lei:  
I - cobertura dos eventos de doença,  
invalidez morte, inclusive os resultados de  
acidentes de trabalho, velhice e reclusão;  
II - aposentadoria por tempo de serviço;  
III - ajuda à manutenção dos dependentes dos  
segurados de renda baixa;  
IV - proteção à maternidade, notadamente à gestante;  
V - proteção ao trabalhador em situação de  
desemprego involuntário.  
§ 1o. - Para efeito de cálculo de benefícios,  
os salários de contribuição serão corrigidos  
monetariamente mês a mês.  
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§ 2o. - É garantido o reajustamento dos  
benefícios de modo a preservar seus valores reais. 
Justificativa: 
1. Suprimida a menção ao prazo de 36 meses para obtenção da média, mantida a obrigatoriedade 

de correção monetária mês a mês e a garantia do reajustamento para preservação do valor real. 
Os mecanismos de cálculo de benefícios são complexos, e variáveis. Além disto o ideal é que seja 
levado em consideração o maior prazo possível, o que beneficiaria os assegurados de baixa renda. 
Tal extensão será possível com o cadastro dos segurados em fase de montagem da DATAPREV. 
Assim é inconveniente fixar-se na Constituição tal prazo. 
2. Suprimida a fixação de prazos e limites de idade para a aposentadoria por tempo de serviço. 

Trata-se de questão essencial para o futuro da Previdência Social no Brasil que deve ser discutida 
com todo cuidado e à luz de informações complexas, o que é praticamente impossível de ser feito no 
momento atual, dado a quantidade de questões transcendentes a serem equacionadas no processo 
constituinte. Fixar-se agora limite de idade resultará em estratificar critérios extremamente difíceis de 
serem alterados e que podem comprometer o futuro da Previdência. Por isso é conveniente deixar o 
tema para o legislador ordinário decidir com amplas discussões. Ao mencionar simplesmente o direito 
a TS, garante-se o sistema de aposentadoria aos 35 ou 30 anos sem restrição de idade, já que a 
legislação atual seria mantida em vigor. 
Parecer:   
   A emenda contém disposições tendentes a restabelecer, no texto do projeto de constituição, as 
referências à ajuda a manutenção de dependentes, à proteção à maternidade e ao reajustamento dos 
benefícios.  
Entendemos que essas pretensões devem ser atendidas, porque, além de justas, integralizam o 
elenco de benefícios previdenciários que, em verdade, serão prestados pela seguridade social.  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:32777 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM SUCENA (PMDB/MT) 
Texto:   
   EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO  
Art. 265 - É assegurada aposentadoria,  
garantido o reajustamento para preservação de seu  
valor, calculando-se a concessão do benefício  
sobre a média dos trinta e seis últimos salários  
do trabalhador de acordo com a lei, obedecidas as  
seguintes condições:  
I - após trinta e cinco anos de trabalho para  
o homem e trinta anos para a mulher, desde que  
contem pelo menos, respectivamente, cinquenta e  
três e quarenta e oito anos de idade;  
II - com tempo inferior, pelo exercício de  
trabalho rural, noturno, de revezamento, penoso,  
insalubre ou perigoso;  
III - por velhice aos sessenta e cinco anos de idade;  
IV - por invalidez.  
§ 1o. - Para efeito de aposentadoria, é  
assegurada a contagem recíproca do tempo de  
serviço na administração pública ou na atividade  
privada rural e urbana.  
§ 2o. - Nenhum benefício de prestação  
continuada dos regimes contributivos terá valor  
mensal inferior ao salário mínimo, vedada a  
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acumulação de aposentadorias, ressalvado o  
disposto no artigo 64 e o direito adquirido. 
Justificativa: 
Redefine a concessão das aposentadorias, bem como garante-se seu reajustamento em busca da 
manutenção de seu poder aquisitivo. 
Parecer:   
   Inobstante os elevados propósitos do autor, entendemos que a redação consignada no art. 265 do 
Substitutivo se mostra mais harmoniosa e adequada aos princípios e realidades da Previdência 
Social.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32778 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM SUCENA (PMDB/MT) 
Texto:   
   EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA COMISSÃO DE  
SISTEMATIZAÇÃO  
Art. 264 - Os planos de Previdência Social,  
atenderão nos termos da Lei, aos seguintes preceitos:  
I - cobertura dos eventos de doença,  
invalidez, morte, acidentes de trabalho, velhice e reclusão;  
II - aposentadoria por tempo de serviço;  
III - ajuda à manutenção dos dependentes dos  
segurados de renda baixa;  
IV - proteção à maternidade, notadamente à gestante;  
V - proteção ao trabalhador em situação de  
desemprego involuntário.  
Parágrafo Único - É garantido o  
reajustamento dos benefícios de modo a preservar  
os seus valores. 
Justificativa: 
Define e ao incrementar 2 itens – Proteção à maternidade notadamente à gestante e ajuda a 
manutenção dos dependentes dos segurados de baixa renda devolve ao segurado direitos, já hoje 
consagrados pela previdência. 
Ao se garantir os reajustamentos dos benefícios, estaremos dando efetivamente um avanço no 
atendimento dos segurados no momento em que ele mais necessita. 
Parecer:   
   A emenda contém disposições tendentes a restabelecer, no texto do projeto de constituição, as 
referências à ajuda a manutenção de dependentes, à proteção à maternidade e ao reajustamento dos 
benefícios.  
Entendemos que essas pretensões devem ser atendidas, porque, além de justas, integralizam o 
elenco de benefícios previdenciários que, em verdade, serão prestados pela seguridade social.  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:32781 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM SUCENA (PMDB/MT) 
Texto:   
   EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO  
Art. 266 - A Seguridade Social manterá seguro  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 198  

 

coletivo complementar, de caráter facultativo, a  
ser disciplinado em lei.  
Parágrafo Único - É vedada a subvenção ou  
incentivo fiscal do Poder Público às Entidades de  
Previdência Privada, com fins lucrativos. 
Justificativa: 
Dá a previdência social oportunidade de oferecer o seguro coletivo complementar. 
Parecer:   
   O autor da emenda propõe o restabelecimento do seguro complementar no âmbito da previdência 
social.  
Somos pela aprovação. 
     
   
   EMENDA:32853 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO ROSSI (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Inclua-se onde couber no Capítulo II, do Título IX:  
"Art. - Fica assegurada a aposentadoria às  
donas-de-casa, que poderão contribuir com a  
Previdência Social". 
Justificativa: 
Com esta emenda, aplaudimos e expressamos nosso total apoio às entidades populares que 
reivindicam a aposentadoria das donas-de-casa. A aprovação dessa aposentadoria significará o 
restabelecimento da Justiça em relação àquelas milhões de heroínas anônimas, que ajudam, sem 
dúvida alguma, a construir a grandeza da Pátria, e que não veem o seu trabalho diuturno, constante, 
durante tantos e tantos anos, reconhecidos pelo Estado. 
Parecer:   
   O texto constitucional, a nosso ver, deve limitar-se a afirmar o direito ao seguro social. O projeto 
constitucional, inclusive, vem consagrando o princípio da universalidade da cobertura, objetivando, 
com isso, alcançar toda a população do País, independentemente de contribuição para a 
previdência social.  
Entretanto, a especificação das categorias com direito ao seguro social e as condições de seu 
atendimento constituem matéria de lei ordinária vez que o texto constitucional não pode alongar-se na 
descrição exaustiva dessas situações.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33242 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   
   - EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE  
CONSTITUIÇÃO (SUBSTITUTIVO DO RELATOR)  
- DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 264  
* - Dá nova redação ao "caput" do art. 264.  
Art. 264 - Os planos de Previdência Social  
atenderão no mínimo a cobertura dos seguintes preceitos: 
Justificativa: 
A forma do substitutivo dificulta a criação de novos benefícios. 
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Parecer:   
   O autor da emenda propõe nova redação ao "caput" do art. 264, por considerá-lo de técnica 
inadequada.  
Concordamos com a proposta e a aprovamos nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:33244 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
(SUBSTITUTIVO DO RELATOR)  
- DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 264, inciso I.  
* Acrescentar a expressão "desaparecimento"  
ao inciso I do art. 264, que passa a ter a  
seguinte redação:  
Art. 264 - ..................................  
I - Cobertura dos eventos de doença,  
invalidez e morte, acidentes do trabalho, reclusão  
e desaparecimento; e 
Justificativa: 
A emenda visa resgatar o produto de debate políticos, técnicos e de reivindicações populares que se 
travaram nas Subcomissões e Comissões da Ordem Social. A Seguridade Social, a Saúde, são 
colocadas como bens sociais fundamentais para os brasileiros e para o desenvolvimento do país. 
Parecer:   
   O acréscimo do termo "desaparecimento" ao item I do art. 264 parece-nos despiciendo, sendo mais 
conveniente figurar em texto de lei ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   
   EMENDA:33355 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA  
O Caput do art. 266 passa a ter a redação  
que se segue, transformando-se o atual texto  
respectivo em parágrafo único do mesmo dispositivo:  
Art. 266 - As entidades fechadas de  
previdência privada, sem fins lucrativos,  
constituem instrumento de complementação de  
benefícios previdenciários e assistenciais,  
administradas e mantidas por suas patrocinadoras e  
participantes, cabendo ao poder Público zelar pela  
legalidade de sua instituição e pela garantia, sob  
aspecto atuarial, do atendimento aos compromissos  
assumidos com os beneficiários.  
Parágrafo único: É vedada a subvenção ou  
incentivo fiscal do Poder Público às entidades de  
previdência privada com fins lucrativos. 
Justificativa: 
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A presente emenda visa caracterizar com precisão a identidade e o funcionamento das entidades 
fechadas de previdência privada, cuja relevância é imperativa, tendo em vista a abrangência 
realmente significativa de trabalhadores e empresas a elas vinculadas, com direitos adquiridos já 
constituídos e a se constituírem e a atuação de extrema relevância sob o ângulo social. 
Parecer:   
   A emenda propõe definição para as entidades fechadas de previdência privada sem fins lucrativos.  
Entendemos que o assunto não deve figurar no texto constitucional, mas, sim, em legislação 
ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33699 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALMIR GABRIEL (PMDB/PA) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 264, do Substitutivo,  
renumerado, a seguinte redação:  
Art. 264 - Os planos de previdência social,  
atenderão, nos termos da lei, aos seguintes preceitos:  
I - cobertura dos eventos de doença,  
invalidez, morte acidentes de trabalho, velhice e reclusão;  
II - aposentadoria por tempo de serviço;  
III - ajuda a manutenção dos dependentes dos  
segurados de renda baixa;  
IV - proteção à maternidade, notadamente à gestante;  
V - proteção ao trabalhador em situação do  
desemprego involuntário.  
§ Único - É garantido o reajustamento dos  
benefícios de modo a preservar os seus valores. 
Justificativa: 
O elenco dos benefícios a serem cobertos pelos planos de previdência, constante do Projeto, está 
incompleto, excluindo benefícios importantes tais como cobertura por velhice e aposentadoria, etc. A 
presente emenda visa suprir essa lacuna, propondo, por outro lado no parágrafo único, norma 
garantidora de reajustamento dos benefícios para preservar seu valor real, que ficara omissão nas 
disposições da Seção. 
Parecer:   
   A emenda contém disposições tendentes a restabelecer, no texto do projeto de constituição, as 
referências à ajuda a manutenção de dependentes, à proteção à maternidade e ao reajustamento dos 
benefícios.  
Entendemos que essas pretensões devem ser atendidas, porque, além de justas, integralizam o 
elenco de benefícios previdenciários que, em verdade, serão prestados pela seguridade social.  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   
   EMENDA:33701 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALMIR GABRIEL (PMDB/PA) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 266, do Substitutivo,  
renumerado, a seguinte redação:  
"Art. 266 - A seguridade social manterá  
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seguro coletivo complementar, de caráter  
facultativo, a ser disciplinado em lei.  
Parágrafo único - É vedada a subvenção ou  
incentivo fiscal do Poder Público às entidades de  
previdência privada, com fins lucrativos." 
Justificativa: 
As disposições da seção relativa à Previdência Social foram omissas quanto a instituição do seguro 
coletivo complementar e de caráter facultativo, lacuna que se procura suprir com a presente emenda. 
No parágrafo único, reproduziu-se a norma constante do caput do próprio artigo 266, do projeto, 
vedando-se a subvenção ou incentivo fiscal às entidades de previdência privada com fins lucrativos. 
Parecer:   
   O autor da emenda propõe a inclusão no texto do projeto de dispositivos que dispõem sobre seguro 
complementar, a cargo da previdência social, e proibição de subvenção e incentivo fiscal às 
entidades de previdência privada.  
Tais dispositivos já constaram dos projetos anteriores, e nós os consideramos indispensáveis ao texto 
da previdência social.  
Pela aprovação. 
   
   
   EMENDA:34040 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE  
CONSTITUIÇÃO (SUBSTITUTIVO DO RELATOR)  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 264 - "caput"  
Dá nova redação ao "caput" do art. 264:  
"Art. 264. Os planos de previdência social  
atenderão, nos termos da lei, os seguintes preceitos:" 
Justificativa: 
O termo contributivo suprimido é obstáculo ao princípio da universalização da Seguridade Social. 
Quanto à referência ao orçamento da Seguridade Social ela é redundante. 
Parecer:   
   O autor sugere que se suprima a expressão "sistema contributivo" por entender que o termo 
"contributivo" é obstáculo ao princípio da universalização da seguridade social.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:34041 APROVADA 
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 DO RELATOR)  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 264 - inciso I  
Acrescer "maternidade" ao inciso I do art.  
264, que terá a seguinte redação final:  
"Art. 264. ..................................  
............................................  
I - Cobertura dos eventos de maternidade,  
doença, invalidez e morte, acidentes do trabalho e reclusão; e 
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Justificativa: 
A emenda visa resgatar o produto de debates políticos, técnicos e de reivindicações populares que se 
travaram nas Subcomissões e Comissões da Ordem Social. A Seguridade Social, a Saúde, são 
colocadas como bens Sociais fundamentais para os brasileiros e para o desenvolvimento do país. 
Parecer:   
   O autor propõe a inclusão da maternidade entre os eventos propiciadores do seguro social.  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:34056 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao Projeto de  
Constituição (Substitutivo do Relator)  
- Dispositivo Emendado: Art. 264 Inciso I  
* - Dá nova redação ao Inciso I do Art. 264,  
Art. 264 - .............................,.  
I - Cobertura dos eventos de doença, velhice,  
invalidez e morte, acidentes do trabalho e  
reclusão; sendo que as aposentadorias e pensões  
por velhice e invalidez serão devidas a todos os  
trabalhadores independente de contribuição direta. 
Justificativa: 
Seria um benefício de 01 salário mínimo justificado pelos pagamentos indireto à Seguridade. 
Parecer:   
   O objetivo contido na emenda em apreço já está atendido pelo princípio da universalidade da 
cobertura que alude o item I do art. 258 do Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34061 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ORLANDO BEZERRA (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dê-se a seguinte redação ao § 2o. do Art. 265  
do Projeto de Constituição/ Substitutivo do  
Relator da Comissão de Sistematização:  
"Art. 265 - ............................ 
" § 2o.- Nenhum benefício de prestação  
continuada dos regimes contributivos terá valor  
mensal inferior ao salário mínimo." 
Justificativa: 
Com esta redação objetiva-se corrigir distorção existente no texto proposto pelo relator. 
Em verdade, a redação original deste parágrafo, restringido a acumulação de aposentadorias, em que 
pese fazer ressalva ao dispositivo no art. 64 e ao direito adquirido, não resguarda, porém, na justa 
medida, os direitos dos aposentados que, amparados pela Constituição em vigor e atendidas as 
exigências de legislação atual, vêm contribuindo para órgão oficial de previdência, por exercerem 
nova atividade na administração pública, direta ou indireta. 
Subtrair-lhes o direito a outra aposentadoria não nos parece pertinente. 
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A questão da acumulação de proventos, na atividade, está devidamente estipulada no art. 64 do 
Anteprojeto de Carta Magna, inclusive ao assegurar a certas categorias reconhecidamente mal 
remuneradas o direito ao exercício cumulativo de cargos e funções públicas, desde que satisfeitas 
indispensáveis condições de compatibilidade de horário e, o caso do magistério, de correlação de 
matéria. 
Porém, em nenhum momento, foi levada em consideração a situação dos aposentados que, movidos 
pela defeituosa estrutura de seguridade social existente no País, se viram na contingência de 
engajarem-se novamente no trabalho, como forma de superar as limitações que lhes impõem os 
proventos da aposentadoria. 
Convém atender que, nas atuais circunstâncias, uma aposentadoria isolada torna-se, via de regra, 
fonte inequívoca de privações, face à desproporcional diferença que ocorre entre os proventos 
percebidos na atividade e aqueles com que passa a contar o servidor ou empregado ao transferir-se 
para a inatividade. 
É esta condição que levou a lei a permitir aos aposentados, e qualquer origem, empenharem-se no 
exercício de nova atividade, sujeitando-se às exigências de uma legislação que lhes dá todo o 
amparo. 
Caso não seja adotada a redação proposta para o parágrafo em epígrafe, no que tange aos 
aposentados ainda capacitados ao trabalho, a nova Constituição poderá constituir-se em indesejável 
instrumento repressivo e invasor das disponibilidades individuais, opondo-se, ao espírito de ampla 
tutela aos direitos individuais tão bem expresso no indiscutivelmente democrático capítulo dos 
Direitos e Garantias. 
Parecer:   
   O texto emendado fala em valor do benefício mínimo e, logo após, acrescenta que é vedada a 
acumulação de aposentadorias. A emenda objetiva erradicar essa segunda parte, alegando o autor 
que se trata de questão de legislação ordinária. Concordamos com o autor da emenda, 
lembrando, também, que a mistura dos dois assuntos compromete a boa técnica legislativa.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:34067 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   - EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
(SUBSTITUTIVO DO RELATOR)  
- DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 264, Inciso I  
* - Acrescentar a expressão "velhice" ao inciso I  
do Art. 264, que passa a ter a seguinte redação:  
Art. 264 - .............................. 
I - Cobertura dos eventos de doença, velhice,  
invalidez e morte, acidentes do trabalho e  
reclusão; e 
Justificativa: 
A emenda visa resgatar o produto de debates políticos, técnicos e de reivindicações populares que se 
travaram nas Subcomissões e Comissões da Ordem Social. A Seguridade Social, a Saúde, são 
colocadas como bens sociais fundamentais para os brasileiros e para o desenvolvimento do país. 
Parecer:   
   O autor da emenda propõe a inclusão da velhice entre os eventos propiciadores da cobertura do 
seguro social.  
De acordo com a técnica que pretendemos adotar, a velhice constará do texto, mas na parte relativa 
às aposentadorias.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:34073 APROVADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   - EMENDA SUPRESSIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
(SUBSTITUTIVO DO RELATOR)  
- DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 265, § 2o.  
* Suprimir do § 2o. do artigo 265 a expressão  
"dos regimes contributivos", dando a seguinte  
redação final ao parágrafo:  
Art. 265 - ..................................  
§ 2o. - Nenhum benefício da prestação  
continuada terá valor mensal inferior ao salário  
mínimo, vedada a acumulação de aposentadorias,  
ressalvado o disposto no art. 54 e o direito  
adquirido. 
Justificativa: 
Visa garantir que os trabalhadores rurais também tenham sua aposentadoria de pelo menos 1 salário 
mínimo, e não as atuais “aposentadorias de 0,5 s.m”. 
Parecer:   
   A Emenda aprimora o texto do nosso Substitutivo, razão pela qual deve ser acolhida.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:34074 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 DO RELATOR) -  
 - Acrescer inciso III ao art. 264 com a seguinte redação:  
III - Atualização dos benefícios sempre efetuados  
simultaneamente e nas mesmas proporções das  
atualizações salariais, mantendo-se a paridade  
entre ativos e inativos. 
Justificativa: 
A emenda visa resgatar o produto de debates políticos, técnicos e de reivindicações populares 
extraídas dos trabalhos das Subcomissões e da Comissão da Ordem Social. A Seguridade Social, a 
Saúde, são colocadas como bens sociais fundamentais para os brasileiros e para o desenvolvimento 
do país. 
Parecer:   
   A matéria versada na emenda em apreço é típica de legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34075 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
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Texto:   
   EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
(SUBSTITUTIVO DO RELATOR)  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 264  
Acrescer inciso ao art. 264 com a seguinte redação:  
"Art. 264. .......................... 
III - Proteção à maternidade e paternidade  
naturais e adotivas; no caso da mulher, assegurada  
licença de 120 dias após o parto, e, caso esteja  
amamentado, 180 dias." 
Justificativa: 
A emenda visa resgatar o produto de debates políticos, técnicos e de reivindicações populares que se 
travaram nas Subcomissões e Comissões da Ordem Social. A Seguridade Social, a Saúde, são 
colocadas como bens sociais fundamentais para os brasileiros e para o desenvolvimento do país. 
Parecer:   
   Inobstante os altos propósitos do autor que inspiraram a elaboração da presente emenda, 
entendemos que a matéria é própria de lei ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34083 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
(SUBSTITUTIVO DO RELATOR)  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 264 - inciso II  
Dá nova redação ao inciso II do art. 264.  
"Art. 264. ..................................  
............................................  
II - Proteção ao trabalhador em situação de  
desemprego involuntário mediante programa de  
seguro que proporcione auxílio compatível com o  
último salário. 
Justificativa: 
A emenda visa resgatar o produto de debates políticos, técnicos e de reivindicações populares que se 
travaram nas Subcomissões e Comissões da Ordem Social. A Seguridade Social, a Saúde, são 
colocadas como bens sociais fundamentais para os brasileiros e para o desenvolvimento do país. 
Parecer:   
   O autor da emenda pretende vincular o valor do seguro-desemprego ao do último salário do 
trabalhador.  
Trata-se, a nosso ver, de proposta inconveniente, vez que os benefícios e prestações previdenciários 
não devem, por questão e justiça e de adequação ao princípio da distributividade dos benefícios, 
manter correspondência absoluta com os salários de contribuição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34085 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   - EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
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(SUBSTITUTIVO DO RELATOR ) -  
- DISPOSITIVO EMENDADO : Art. 264, inciso I  
* Acrescer a seguinte expressão "ofensa  
criminal" ao inciso I do art. 264, que passa a ter  
a seguinte redação:  
Art. 264 - ..................................  
I - Cobertura dos eventos de doença,  
invalidez e morte, acidentes do trabalho, reclusão  
e ofensa criminal; e 
Justificativa: 
A emenda visa resgatar o produto de debates políticos, técnicos e de reivindicações populares que se 
travaram nas Subcomissões e Comissões da Ordem Social, a Saúde, são colocadas como bens 
sociais fundamentais para os brasileiros e para o desenvolvimento do país. 
Parecer:   
   O autor da emenda propõe a inclusão da expressão "ofensa criminal" entre os eventos 
propiciadores da cobertura previdenciária.  
A nosso ver, a proposta é impertinente, porque, qualquer que seja o resultado de uma ofensa criminal 
como morte, invalidez, doença, etc, o paciente já estará garantido pelo seguro social.  
Pela rejeição. 
   
   
   EMENDA:34226 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO.  
Dê-se a seguinte redação ao art. 264:  
"Os planos de previdência social, custeados  
na forma do art. 259, atenderão, nos termos da  
lei, aos seguintes preceitos:  
I - cobertura dos eventos de doença,  
invalidez e morte, acidentes do trabalho e reclusão; e  
II - proteção ao trabalhador em situação de  
desemprego involuntário." 
Justificativa: 
A atual redação está imprecisa porque o orçamento da seguridade social já é composto de 
contribuição e tributos, conforme definido no art. 259, portanto, indiretamente, está sendo citada duas 
vezes a mesma fonte de recursos. 
Parecer:   
   A nosso ver, procederam inteiramente os argumentos expendidos pelo nobre autor da proposição.  
Pela rejeição. 
   
   
   EMENDA:34276 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
SUBSTITUTIVO DO RELATOR  
Dispositivo Emendado: Art. 265, § 2o.  
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Suprimir a expressão "e o direito adquirido"  
do § 2o. do art. 265, que passa a ter a seguinte  
redação final:  
"Art. 265. - ............................. 
§ 2o. - Nenhum benefício de prestação  
continuada dos regimes contributivos terá valor  
mensal inferior ao salário mínimo, vedada a  
acumulação de aposentadorias, ressalvado o  
disposto no art. 64." 
Justificativa: 
São necessários instrumentos que possam garantir a correção das grandes distorções atuais neste 
campo que com o texto original do substitutivo seriam preservadas. 
Parecer:   
   Piso de um salário mínimo para os benefícios previdenciários.  
A matéria já consta do projeto.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:34316 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Inclua-se onde couber, Seção II, Capítulo II, do Título IX  
"Art. - A lei fixará as condições para a  
reposição da defasagem e atualização dos proventos  
e pensões concedidos pela Previdência Social". 
Justificativa: 
Deve ficar presente na Constituição a determinação de que a lei fixará as condições para a reposição 
da defasagem e atualização dos proventos e pensões concedidas pela Previdência Social. 
Parecer:   
   Revisão de valor de benefícios já concedidos pela previdência social.  
Assunto delicadíssimo, vez que dependente das disponibilidades financeiras da Previdência Social.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34322 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   
   Emenda Aditiva ao Projeto de Constituição  
(Substitutivo do Relator)  
Dispositivo Emendado: Art. 264  
Acrescer inciso ao art. 264 com a seguinte redação:  
"Art. 264 - ...........................  
III - Ajuda à manutenção dos dependentes". 
Justificativa: 
A emenda visa resgatar o produto de debates políticos, técnicos e de reivindicações populares que se 
travaram nas Subcomissões e Comissões da Ordem Social. A Seguridade Social, a Saúde, são 
colocadas como bens sociais fundamentais para os brasileiros e para o desenvolvimento do país. 
Parecer:   
   O projeto da Comissão de Sistematização suprimiu o item relativo à ajuda à manutenção de 
dependentes.  
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Como esse item vinha sendo mantido no texto citado os projetos e substitutivos apresentados desde 
a fase das subcomissões, consideramos válida a proposta ora examinada.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:34517 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALMOR DE LUCA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao artigo 265 do  
Projeto de Constituição (Substitutivo do Relator).  
Artigo 265 - É assegurada a aposentadoria,  
garantindo o reajustamento monetário para  
preservação de seu valor real, após trinta e cinco  
anos de trabalho, ressalvadas as exceções  
previstas em lei.  
§ 1o. - Para efeito de aposentadoria, é  
assegurada a contagem recíproca do tempo de  
serviço na administração pública ou na atividade  
privada rural e urbana.  
§ 2o. - Nenhum benefício de prestação  
continuada dos regimes contributivos terá valor  
mensal inferior ao salário mínimo.  
§ 3o. - A aposentadoria por velhice dar-se-á  
aos sessenta e cinco anos de idade para o homem e  
sessenta anos para a mulher.  
§ 4o. - Os proventos de aposentadoria serão:  
I - integrais, quando o trabalhador contar  
com o tempo de serviço previsto para a sua  
categoria profissional ou sofrer invalidez  
permanente prevista em lei; e  
II - proporcionais ao tempo de serviço nos  
demais casos. 
Justificativa: 
O texto conforme preconizado no anteprojeto elaborado pelo relator, elimina prejudica direitos já 
adquiridos e consagrados em nossa legislação ordinária. Mantida a redação como está seria um 
retrocesso, que não atende aos anseios da Nação Brasileira. A redação proposta procura criar os 
caminhos naturais para que a legislação ordinária, a ser elaborada mediante um debate. Mais 
profundo, estabeleça as condições necessárias a um verdadeiro pacto social para a Nação. 
Parecer:   
   O autor da emenda propõe texto alternativo para a parte do projeto relativa à previdência social.  
Alguns dispositivos apresentam texto que adotaremos no Substitutivo; outros, versam sobre questões 
que desaprovamos.  
Assim, somos pela aprovação parcial da proposta. 
   
   
   EMENDA:34798 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do art. 265, a seguinte redação:  
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"§ 2o. - Nenhum benefício de prestação  
continuada dos regimes contributivos, terá valor  
mensal inferior ao salário mínimo." 
Justificativa: 
A parte suprimida pela emenda é matéria de legislação complementar. 
Parecer:   
   O texto emendado fala em valor do benefício mínimo e, logo após, acrescenta que é vedada a 
acumulação de aposentadorias. A emenda objetiva erradicar essa segunda parte, alegando o autor 
que se trata de questão de legislação ordinária. Concordamos com o autor da emenda, 
lembrando, também, que a mistura dos dois assuntos compromete a boa técnica legislativa.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:34801 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 266, a seguinte redação:  
"Art. 266 - É vedada a destinação dos  
recursos públicos para entidades de previdência  
privada com fins lucrativos.  
Parágrafo Único - As entidades públicas,  
encarregadas dos serviços de assistência médica,  
poderão delegar no todo, ou em parte, sua  
execução, mediante convênio, aos sindicatos." 
Justificativa: 
Redação mais ampla e objetiva. 
Parecer:   
   O autor da emenda propõe alteração ao texto do art. 266, para dizer que é vedada a destinação de 
recursos públicos a entidades de previdência privada com fins lucrativos.  
A nosso ver, o texto do projeto é mais amplo, pois, além de recursos, proíbe, também, a concessão 
de incentivo fiscal a tais entidades.  
Pela rejeição. 
   
   
   EMENDA:24270 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: Título IX do Substitutivo do Relator  
O Título IX do Substitutivo do Relator passa  
a ter a seguinte redação:  
"Título IX  
Da Ordem Social  
[...] 
Secção II  
Da Previdência Social  
Art. 195. Os planos de previdência social do  
Sistema de Seguridade Social atenderão, nos termos  
da lei, aos seguintes preceitos:  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 210  

 

I - cobertura dos eventos de doença,  
invalidez e morte, incluídos os casos de acidente  
do trabalho, velhice, reclusão, ofensa criminal e desaparecimento;  
II - ajuda à manutenção dos dependentes e  
proteção à maternidade e à paternidade, naturais e  
adotivas, notadamente à gestante, assegurando  
descanso antes e após o parto;  
III - Proteção ao trabalhador em situação de  
desemprego involuntário, inclusive mediante  
programa de seguro que proporcione auxílio de  
valor compatível com o último salário, por período  
correspondente à média de duração do desemprego no país.  
Art. 196. É assegurada a aposentadoria com  
proventos integrais à maior remuneração dos  
últimos doze meses de serviço, verificada a  
regularidade dos reajustes salariais nos trinta e  
seis meses anteriores ao pedido, garantido o  
reajustamento para preservação de seu valor real,  
cujo resultado nunca será inferior ao número de  
salários mínimos percebidos quando da concessão do benefício:  
a) com trinta anos de trabalho para o homem e  
vinte e cinco para a mulher;  
b) com tempo inferior ao das modalidades  
anteriores, pelo exercício de trabalho noturno, de  
revezamento, penoso, insalubre ou perigoso;  
c)por velhice, aos sessenta anos de idade  
para o homem e cinquenta e cinco para a mulher;  
d) por invalidez.  
§ 1o. Nenhum benefício de prestações  
continuadas terá valor mensal inferior ao salário  
mínimo, vedada a acumulação de aposentadorias,  
ressalvados os casos previstos nesta Constituição.  
§ 2o. A Previdência manterá seguro coletivo  
de caráter complementar, custeado por  
contribuições adicionais dos segurados e dos  
empregadores, facultado aos que tenham rendimento  
de trabalho superior ao limite máximo de  
contribuição.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:34003 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do artigo  
23 do Regimento Interno da Assembleia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título IX a seguinte  
redação, procedendo-se às alterações que se  
fizerem necessárias, no Substitutivo do Relator:  
Título IX  
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Da Ordem Social  
[...] 
Seção II  
Da Previdência Social  
Art. ... - Os planos de previdência social  
atenderão, nos termos da lei, as seguintes diretrizes:  
I - cobertura dos eventos de doença,  
invalidez e morte, acidentes do trabalho e  
reclusão; e  
II - aposentadoria por tempo de serviço;  
III - ajuda à manutenção dos dependentes dos  
segurados de renda baixa;  
IV - proteção à maternidade, notadamente à gestante;  
V - proteção ao trabalhador em situação de  
desemprego involuntário.  
Parágrafo único - É garantido o reajustamento  
dos benefícios de modo a preservar os seus valores.  
Art. 265 - É assegurada aposentadoria,  
garantindo-se o reajustamento para preservação de  
seu valor real, calculando-se a concessão do  
benefício sobre a média dos trinta e seis últimos  
salários do trabalhador, de acordo com a lei,  
obedecidas as seguintes condições:  
a) após trinta e cinco anos de trabalho para  
o homem e trinta anos para a mulher, desde que  
contém pelo menos, respectivamente, cinquenta e  
três e quarenta e oito anos de idade;  
b) com tempo e idade inferior, pelo exercício  
de trabalho rural, noturno, de revezamento,  
penoso, insalubre ou perigoso;  
c) por velhice aos sessenta e cinco anos de idade;  
d) por invalidez.  
§ 1o. - Para efeito de aposentadoria, é  
assegurada a contagem recíproca do tempo de  
serviço, na administração pública ou na atividade  
privada rural e urbana.  
§ 2o. - nenhum benefício de prestação  
continuada dos regimes contributivos terá valor  
mensal inferior ao salário mínimo, vedada a  
acumulação de aposentadorias, ressalvado o  
disposto no artigo 64 e o direito adquirido.  
Art. 266 - A seguridade social poderá manter  
seguro coletivo complementar, de caráter  
facultativo, a ser disciplinado em lei.  
Parágrafo único - É vedada a subvenção ou  
incentivo fiscal do Poder Público às entidades de  
previdência privada com fins lucrativos.  
[...] 
Justificativa: 
As alterações e a redação ora propostas de dispositivos correlatos, contemplam os aspectos de 
mérito do tema as aspirações sociais do povo brasileiro, a representatividade constituinte de seus 
signatários e a sistematização adequada à técnica legislativa, nos termos dos debates e acordos 
efetuados tendo em vista o Substitutivo do ilustre Relator. 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial. 
 

______________________________________________________________ 
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FASE S 

   
   EMENDA:00077 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUBERVAL PILOTTO (PDS/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se à Seção II, da Previdência  
Social, o seguinte parágrafo ao Art. 237:  
"Não incidirá nenhum tipo de imposto sobre  
aposentadoria e pensões ou outros proventos  
recebidos em função da inatividade." 
Justificativa 
O Sistema tributário tem por objetivo maior a promoção da justiça social, da qual a distribuição de 
renda é um dos instrumentos. É injusto que o aposentado ou o pensionista, que já contribuíram com o 
fruto de seu trabalho, durante muitos anos, tenha sobrecarga tributária. 
Parecer:   
   O objetivo do autor, através da presente emenda, é o de isentar os proventos e pensões pagos pela 
Previdência Social da incidência de qualquer tipo de imposto.  
A proposta, a nosso ver, é excessivamente abrangente, seja no tocante à matéria tributária, seja no 
concernente às pessoas beneficiadas. Com efeito, beneficiários haverá, principalmente após a 
promulgação da Nova Constituição, que vencerão proventos e pensões de valor muito superior ao da 
maioria dos trabalhadores Brasileiros. No entanto, tais privilegiados permaneceriam, graças às 
disposições ora comentadas, isentos de todo e qualquer tipo de tributo.  
Pela rejeição da presente emenda. 
   
   EMENDA:00224 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUBERVAL PILOTTO (PDS/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 237  
TÍTULO VIII  
DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO II  
DA SEGURIDADE SOCIAL  
SEÇÃO II  
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL  
Acrescente-se ao artigo 237 do Projeto de Constituição (A) o seguinte parágrafo:  
Art. 237 ....................................  
§. . . . - O trabalhador rural e a camponesa  
que exerça atividade laboral em regime de  
propriedade ou de economia familiar, terão direito  
à aposentadoria aos sessenta anos de idade, o  
homem, e, aos cinquenta e cinco anos, a mulher. 
Justificativa 
E uma questão de justiça que se inclua no novo texto constitucional um dispositivo que assegure ao 
trabalhador rural e à mulher camponesa os benefícios previdenciários, inclusive a aposentadoria, tal 
como ocorre com as demais categorias de trabalhadores. 
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Considerando que o artigo 237 do Projeto de Constituição, em seu inciso III, assegura a 
aposentadoria pelo trabalho rural "com tempo inferior ao estabelecido no inciso I", (35 anos de 
trabalho ao homem e 30 anos à mulher), e tendo em vista que no campo começa-se a trabalhar com 
pouca idade, nada mais justo que apresentação desta Emenda. 
Tal sugestão, já apresentada em fases anteriores da Assembleia Nacional Constituinte pelo 
Constituinte gaúcho Victor Faccioni, deixou de ser aprovada na Comissão de Sistematização pela 
falta de apenas dois votos que caracterizassem o quórum qualificado de 47 (quarenta e sete) votos 
favoráveis. Daí porque propus-me a reapresentá-la, esperando que o Plenário venha a atender e a 
ratificar essa reivindicação de milhares de trabalhadores e trabalhadoras rurais de nosso País. 
Parecer:   
   Pela rejeição, face à aprovação da Emenda no. 2P01815-7. 
   
   EMENDA:00250 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DEL BOSCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Artigo 237 do Título VIII,  
Capítulo II, Seção II, o seguinte parágrafo:  
§ 6o. - Nos proventos da aposentadoria serão  
incluídas as gratificações de qualquer natureza,  
mesmo as sem caráter de habitualidade, desde que  
recolhida a respectiva contribuição aos órgãos  
previdenciários. 
Justificativa: 
[...] faz nos últimos três anos de trabalho ativo e acabam aposentando-se com proventos indignos. 
Isto posto, pedimos o acolhimento destas sugestões na elaboração da futura Carta Magna. 
Parecer:   
   O texto da emenda dispõe que "nos proventos de aposentadoria serão incluídas as gratificações de 
qualquer natureza, mesmo o seu caráter de habitualidade, desde que recolhida a respectiva 
contribuição". Por outras palavras, o autor da Emenda deseja que o cálculo do valor do benefício 
previdenciário baseia-se em um salário de contribuição integrado, não, apenas, pelo salário fixo do 
trabalhador, mas, também, pelas gratificações de qualquer natureza.  
Em verdade, há muito que assim é, vez que, pela Lei Orgânica da Previdência Social, o salário de 
contribuição cor-  
responde à remuneração efetivamente recebida, pelo empregado, até o limite de 20 vezes o salário 
mínimo. Por outro lado, a Consolidação das Leis do Trabalho estabelece que "compreendem-se na 
remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário, as gorjetas que receber", e 
que "integrem o salário, não só as importâncias fixas estimuladas, como também as comissões, 
percentagens, gratificações ajustadas,  
diárias para viagem e abonos pagos pelo empregador".  
Como se vê, o presente pleito acha-se plenamente atendido e deverá continuar a sê-lo, razão pela 
qual opinamos pela sua rejeição. 
   
     
   EMENDA:00545 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Inclua-se no artigo 236 do Projeto de  
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Constituição (A), o seguinte § 3o.:  
Art. 236 - ..................................  
"§ 3o. - É assegurado aos trabalhadores  
rurais o mesmo regime trabalhista, previdenciário,  
assistencial e de aposentadoria dos demais  
trabalhadores, inclusive quanto ao processo  
competência judicial e prazo prescricional cuja  
contagem inicia-se a partir da lesão ao direito subjetivo.' 
Justificativa: 
A atual constituição, no art. 165, lista uma série de direitos que assegura aos trabalhadores. Todavia, 
quando o legislador executou os programas sociais declarados nesta Constituição deu tratamento 
mais intenso e preferencial aos trabalhadores urbanos, ou seja, aqueles da indústria e do comércio, 
assim, apenas para exemplificar essa discriminação, que contraria o próprio texto da Constituição (o 
princípio da isonomia insculpido no art. 153, § 1º, e ao seu corolário, de proibição de distinção entre o 
trabalho manual, técnico ou cientifico ou entre os profissionais respectivos, previsto no art. 165, item 
XVII), ao trabalhador rural não se reconhece o direito à aposentadoria por tempo de serviço ou a 
aposentadoria à mulher trabalhadora, que contar com trinta anos de serviço, com salário integral, ou 
mesmo o direito ao seguro desemprego, recentemente regulado. 
A lista de discriminações é longa e não cabe nesta breve justificativa, a não ser de forma 
exemplificativa. Ademais, os fatos são notórios e dispensam maiores demonstrações. 
Outro ponto que merece explicação é a questão dos prazos prescricionais. O sistema utilizado para o 
direito do trabalhador rural – contado a partir da rescisão do contrato, permite que sejam discutidas 
controvérsias pretéritas, sem quaisquer limites de período. Assim, diferentemente em relação ao 
direito do trabalho comum, onde o prazo prescricional, bienal é contado do momento em que nasce a 
lesão ao direito subjetivo, dentro da formula certa e justa da actio qui nata, o direito do trabalho rural 
dá tratamento para a prescrição de forma a separar os conceitos de ação, como pretensão e o seu 
conteúdo material. Assim, o prazo para provocar a prestação jurisdicional é de dois anos, contados 
da rescisão do contrato, porém não há limite material para a pretensão. O correto é estabelecer-se 
um limite para o conteúdo material da pretensão, dentro do próprio fim a que se destina o instituto da 
prescrição, qual seja, o de promover a paz e a segurança nas relações em sociedade – o direito 
protege os interesses das pessoas, dando-lhes acesso ao Poder Judiciário para dirimirem as 
controvérsias; fixa, todavia, um prazo certo para promoverem a demanda. Com isso, evita-se que a 
sociedade fique em constante instabilidade, ao sabor de interesses privados de dar soluções ou não 
às pendengas. O direito é garantido, mediante o acesso ao Judiciário, porém a provocação do 
judiciário pelo exercício do direito de ação, deve se dar em determinado prazo, em homenagem aos 
interesses coletivos da comunidade, de ordem pública, de paz e segurança. 
Não é o que acontece com o direito do trabalho rural. Ali as questões pendem de solução judicial por 
prazo incerto. A consequência é a instabilidade nas relações de emprego, o medo constante, a 
insegurança. O proprietário rural reluta em dar emprego, sob a ameaça dessa insegurança que 
representa a indeterminação do prazo prescricional. Perde com isso o empregado rural, que 
dificilmente encontra emprego, e a própria atividade econômica, que domínio constantemente com a 
falta de trabalhadores. Daí outra consequência, é o êxodo rural desses trabalhadores, que diante da 
falta de oferta de emprego, dirigem-se às cidades em busca de melhores condições de vida. 
Parecer:   
   Intenta o eminente Constituinte Ivo Mainardi incluir parágrafo 3o. ao art. 236 do Projeto de 
Constituição (A) para assegurar aos trabalhadores rurais o mesmo regime trabalhista, previdenciário, 
assistencial e de aposentadoria dos demais trabalhadores, inclusive quanto ao processo 
competência judicial e prazo prescricional cuja contagem inicia-se a partir da lesão ao direito 
subjetivo.  
O Projeto, em seu art. 7o., "caput", já atende suficientemente a proposta.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00594 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ANTÔNIO CÂMARA (PMDB/RN) 
Texto:   
   O art. 237 do projeto de Constituição (A)  
passa a vigorar acrescido do seguinte § 6o.:  
Art. 237 - ..................................  
§ 6o. - O aposentado que permanecer em  
serviço após trinta anos de trabalho terá direito  
ao abono de permanência de vinte por cento e, após  
trinta e cinco anos, de vinte e cinco por cento do  
valor do benefício, calculado sobre a média das  
últimas doze contribuições. 
Justificativa: 
Com a presente emenda, intenta-se, simplesmente, estabelecer que o valor do abono de 
permanência em serviço seja calculado sobre a média das doze ultimas contribuições. 
Como se sabe, nos termos da legislação ordinária, tal benefício é calculado levando-se em conta a 
soma dos salários-de-contribuição dos últimos trinta e seis meses. 
Ora, face a uma economia altamente inflacionaria como a nossa, o valor da prestação previdenciária 
em apreço pouco representará para o segurado. É preciso oferecer-lhe uma garantia constitucional 
que assegure aposentadoria digna. 
Parecer:   
   Pela rejeição, face à aprovação das Emendas nºs. 2p01815-7 e 2p01818-1. 
   
   EMENDA:00595 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO CÂMARA (PMDB/RN) 
Texto:   
   O "caput" do art. 237 do projeto de  
Constituição (A) passa a vigorar com a seguinte redação:  
Art. 237 - É assegurada aposentadoria igual a  
cem por cento do salário-de-contribuição,  
calculada sobre a média das últimas doze  
contribuições, observado o limite máximo do  
salário-de-contribuição, garantido o reajustamento  
para preservação, em caráter permanente, de seu  
valor real, obedecidas as seguintes condições: 
Justificativa: 
Na forma da redação dada ao caput do art. 237 pelo Projeto de Constituição (A), as diversas espécies 
de aposentadoria da previdência social serão pagas com base no salário integral. 
Tal como se encontra redigido, o dispositivo pode se prestar a inúmeras fraudes, eis que o segurado 
poderá ter declarado um valor do salário muito acima daquele que, efetivamente, percebia. 
Não bastasse isso, torna-se evidente a impossibilidade de a previdência social arcar com tamanhos 
ônus, se não ocorrer a modificação ora pleiteada: que a aposentadoria tenha como base cem por 
cento do salário-de-contribuição, calculado sobre a média das últimas doze contribuições, 
respeitando-se o limite máximo do salário-de-contribuição. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do parecer oferecido à Emenda nº. 2p01818-1. 
   
   EMENDA:00683 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   SADIE HAUACHE (PFL/AM) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: art. 237  
O art. 237 do Projeto de Constituição (A) -  
novembro de 1987 - passa a ter a seguinte redação:  
Art. 237 - É assegurada aposentadoria com  
proventos de valor igual à maior remuneração dos  
últimos doze meses de serviço e garantido o  
reajustamento para a preservação de seu valor  
real, cujo resultado nunca será inferior ao número  
de salários mínimos percebidos quando da concessão  
do benefício, obedecido as seguintes condições:  
a) após trinta anos de trabalho para o homem e  
vinte e cinco anos para a mulher;  
b) com tempo inferior, pelo exercício de trabalho  
rural, noturno, de revezamento, penoso, insalubre ou perigoso;  
c) por velhice aos sessenta anos para o homem e  
cinquenta anos para a mulher;  
d) por invalidez;  
§ 1o. Para efeito de aposentadoria, é assegurada a  
contagem recíproca do tempo de serviço, na  
administração pública ou na atividade privada  
rural ou urbana.  
§ 2o. Nenhum benefício de prestação continuada dos  
regimes contributivos terá valor mensal inferior  
ao salário mínimo, vedada a acumulação de  
aposentadoria, ressalvado o direito adquirido.  
§ 3o. Aplica-se aos trabalhadores autônomos, aos  
desempregados e aos empregadores o disposto no  
"caput", com base no valor do salário de contribuição.  
§ 4o. Lei Complementar assegurará aposentadoria às  
donas-de-casa, que deverão contribuir para a  
seguridade social.  
§ 5o. É vedada a subvenção do Poder Público às  
entidades de previdência privada com fins lucrativos. 
Justificativa: 
A aposentadoria constitui direito incorporado ao patrimônio do trabalhador e resguarda, na prática, a 
tranquilidade jurídica e social. Não há que se pretender agora inserção via norma constitucional de 
dispositivos contrários ao cumprimento da técnica de proteção social que embasa o Seguro Social. 
Observa-se ainda, que o trabalhador contribui e participa do sistema social com base no salário que 
efetivamente percebe e não com base em média de salários. O retrocesso do cálculo de benefício até 
os últimos 36 meses de contribuição faz com que a prestação previdenciária devida tenha valor 
defasado. Há que se repetir qualquer tentativa de se conferir ao aposentado valor inferior àquele que 
percebia em atividade. 
Defendemos ainda a fixação do tempo de serviço para efeito de aposentadoria em 30 anos para o 
homem e 25 anos para a mulher, bem como a limitação de idade em 60 anos para o homem e 50 
anos para a mulher. Neste aspecto, há que se reconhecer a necessidade da extensão da 
excepcionalidade contida na Emenda Constitucional n 18 de 1981 a todas as mulheres como direito 
em potencial, e atender para a nossa realidade social que denota a baixa média de duração de vida e 
o envelhecimento precoce do trabalhador brasileiro. 
Parecer:   
   Propõe a eminente Constituinte Sadie Hauache emenda modificativa ao art. 237 do Projeto de 
Constituição (A) para estabelecer, em suma, o seguinte:  
a) o valor da aposentadoria corresponderá à maior renumeração dos últimos doze meses de serviço, 
e garantido o reajustamento para preservação de seu valor real, cujo resultado nunca será inferior ao 
número de salários-mínimos percebidos quando da concessão do benefício;  
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b)concessão da aposentadoria por tempo de serviço após trinta anos de trabalho para o homem e 
vinte e cinco para a mulher; e  
c) concessão da aposentadoria por velhice aos 60 anos para o homem e 50 para a mulher.  
Inobstante os elevados propósitos da autora, somos pela rejeição de sua emenda, face ao 
reconhecimento de que, se aprovada, oneraria consideravelmente os cofres da Previdência Social, 
eis que os vencimentos dos aposentados passariam a corresponder à sua última renumeração.  
O dispositivo, a nosso ver, somente favorece as faixas mais altas de segurados, que irão receber um 
benefício sobre o qual não contribuíram na devida proporção. E é preciso reconhecer que são as 
camadas mais empobrecidas, que constituem 2/3 dos segurados, que sustentam o programa 
de previdência social.  
Somos, por conseguinte, pela sua rejeição. 
   
 
   EMENDA:00697 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MIRO TEIXEIRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte parágrafo 4o. ao  
artigo 237, renumerando-se os demais:  
Parágrafo 4o. - Os ganhos habituais do  
empregado, a qualquer título, serão incorporados  
ao salário para efeito de contribuição  
previdenciária e consequente repercussão em  
aposentadoria. 
Justificativa: 
A emenda visa a assegurar direitos de inúmeras categorias profissionais cujos contratos de trabalho 
preveem remuneração correspondente ao salário mínimo mais comissões ou gorjetas. Hoje, a Lei 
faculta a contribuição sobre o total dos ganhos, mas esta faculdade não é utilizada pela maioria dos 
trabalhadores por desconhecimento ou dificuldades burocráticas. Daí a aposentadoria acaba 
produzindo proventos muitas vezes inferiores aos salários recebidos em atividade, acarretando 
drástica redução na qualidade de vida do segurado. 
Parecer:   
   Pela rejeição, com base nos argumentos expedidos no parecer à Emenda nº 2p00250-1.  
Pela Rejeição. 
 
   
   EMENDA:01037 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERVIN BONKOSKI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 236, do Projeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização o  
seguinte § 3o:  
Art. 236 - ..................................  
§ 3o. - É assegurado ao trabalhador rural  
aposentadoria aos 60 anos para o homem e 55 para a mulher. 
Justificativa: 
O trabalho rural mais desgastante que os demais, leva o homem do campo ao desgaste físico mais 
precoce. 
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Enquanto na cidade o horário normal de trabalho é de 8 horas diárias, com descanso semanal, no 
campo a jornada se estende a 14 ou mais horas, sem descanso obrigatório normal, por força das 
circunstancias e da natureza da atividade. Além desse excesso de horário, o problema se agrava 
ainda mais, uma vez que tanto o homem quanto a mulher começam a labutar no campo aos 8 anos 
de idade. 
É princípio de justiça social a adoção dessa emenda. 
Parecer:   
   Pela rejeição, face à aprovação da Emenda no. 2p01815-7. 
   
   
   EMENDA:01121 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ SALOMÃO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Aditar, como § 2o. do Art. 236 (renumerando-  
se para § 3o. o atual § 2o. do Projeto da  
Comissão de Sistematização), o seguinte:  
§ 2o. - No cálculo da renda dos benefícios de  
prestação continuada serão considerados os valores  
reais dos salários de contribuição dos  
trabalhadores. 
Justificativa: 
Há uma evidente preocupação dos Srs. Constituintes em se fazer justiça com os segurados da 
Previdência Social, que são esbulhados nos cálculos do valor do salário-benefício de prestação 
continuada. 
Assim, as emendas apresentadas para se assegurar a aposentadoria pelo valor integral do salário de 
contribuição expressam exatamente essa preocupação. 
Ocorre que o cerne da questão da injustiça que ora se comete está na sistemática subestimativa dos 
salários de contribuição referentes aos últimos 12 meses que não são corrigidos, mesmo num 
período de violenta inflação, como ocorre hoje. 
E tal injustiça não se dá apenas em relação à aposentadoria por tempo de serviço, mas também em 
relação às pensões, auxílios doença, reclusão, etc. 
Por conseguinte, impõe-se a aprovação da presente proposta. 
Parecer:   
   A emenda contém disposição que determina que, no cálculo da renda mensal dos benefícios de 
prestação continuada, serão considerados os valores reais dos salários de contribuição dos 
trabalhadores.  
Consideramos justa a proposta, vez que, se quisermos, realmente, evitar a defasagem existente entre 
o salário do trabalhador e o valor inicial de seu benefício previdenciário, haveremos que considerar o 
salário de contribuição e, não, o chamado salário de benefício, que, em verdade, corresponde à 
média dos até 36 últimos salário percebidos pelo segundo.  
Pela aprovação da presente emenda. 
   
   
   EMENDA:01434 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE UEQUED (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda ao Art. 237, § 4o.  
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Nenhum benefício de prestação continuada,  
terá valor mensal inferior ao piso nacional de salários. 
Justificativa: 
O art. 1º da Resolução nº 3, de 1988, impede o recebimento deste Substitutivo.  
Parecer:   
   Face à recente distinção que se estabeleceu entre salário mínimo de referência e piso salarial, o 
autor da emenda, no afã de proteger os interesses dos segurados da Previdência Social, propõe que 
nenhum benefício de prestação continuada seja de valor inferior ao do piso salarial.  
A nosso ver, a proposta é oportuna e indispensável, vez que a referência ao salário mínimo, contida 
no Projeto, poderia promover sérios prejuízos ao servidor da Previdência Social.  
Pela aprovação da presente emenda. 
   
   EMENDA:01460 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAYME PALIARIN (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substitua-se a redação do § 1o. do art. 236 pela seguinte:  
Art. 236 - ..................................  
§ 1o - Para fins previdenciários, é reciproca  
a relação de dependências entre os cônjuges e  
companheiros estáveis. 
Justificativa: 
Atualmente não há diferença na participação econômica e social do homem e da mulher na 
sociedade familiar. 
Injusta a discriminação feita ao homem impedindo-o de usufruir, se necessário, dos benefícios 
previdenciários a que teria direito – como a mulher os tem em situação idêntica. 
É o caso da assistência médica e da pensão por morte a que atualmente o homem não faz jus pela 
contribuição à Previdência Social feita pela mulher. 
Estabelecer uma relação reciproca de dependência não diminui nenhum dos dois e é o 
reconhecimento de uma situação real e às vezes até, de uma realidade dolorosa, que cumpra corrigir. 
Parecer:   
   Com a presente emenda, objetiva o Constituinte Jayme Paliarin dar nova redação ao § 1o. do art. 
236 do Projeto de Constituição, com o propósito de tornar recíproca, para fins de percepção de 
benefícios previdenciários, a relação de dependência entre os cônjuges e os companheiros.  
A proposição, a nosso ver, vem reparar uma grande injustiça até aqui cometida de não se permitir a  
reciprocidade de dependência, para efeito de percepção dos benefícios previdenciários entre o 
marido e a esposa, o companheiro e a companheira.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01462 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAYME PALIARIN (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Adicione-se um § ao art. 236, com a seguinte redação:  
Art. 236. - ................................  
§ - O cônjuge supérstite não perderá o  
direito à pensão se contrair novo matrimônio. 
Justificativa: 
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A legislação previdenciária atual é um incentivo ao concubinato, penalizando a viúva que pretenda 
contrair novo matrimonio, cassando-lhe a pensão a que tem direito pela morte do primeiro 
companheiro. 
Parecer:   
   É intenção da Emenda acrescentar parágrafo ao art. 236 do Projeto de Constituição para assegurar 
ao cônjuge supérstite o direito à pensão em caso de contrair novo matrimônio.  
Como se pode observar, trata-se de matéria típica de lei ordinária, que não deve, consequentemente, 
figurar no texto constitucional.  
Pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:01474 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva:  
Dê-se ao "caput" do art. 237 a seguinte redação:  
Art. 237 - É assegurada aposentadoria no  
valor integral do último salário de contribuição,  
desde que comprovada a regularidade dos reajustes  
salariais do segurado nos últimos 36 meses,  
garantido o reajustamento para a preservação, em  
caráter permanente, de seu valor real, obedecidas  
as seguintes condições: 
Justificativa: 
O texto acima de destina a dirimir dúvida suscitada por vários membros da Comissão de 
Sistematização quando da votação de emenda de nossa autoria ali aprovada. Acrescentamos agora, 
para maior clareza, conforme compromisso que assumimos por ocasião daquela votação, as 
expressões “no valor integral do último salário de contribuição, desde que comprovada a regularidade 
dos reajustes salariais do segurado nos últimos 36 meses”, ao invés de, simplesmente, 
“aposentadoria com salário integral”, como está no projeto. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos dos pareceres oferecidos às Emendas nos. 2p01815-7 e 2p01904-8. 
   
   EMENDA:01476 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA:  
Dê-se ao "caput" do art. 237 a seguinte  
redação, acrescentados os parágrafos 6o. e 7o.:  
Art. 237. É assegurada aposentadoria no valor  
integral da média dos doze últimos salários de  
contribuição, corrigidos mês a mês de acordo com  
os índices oficiais, desde que comprovada a  
regularidade dos reajustes salariais do segurado  
conforme os critérios da lei, garantido o  
reajustamento para a preservação, em caráter  
permanente, de ser valor real, obedecidas as  
seguintes condições:  
..................................................  
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§ 6o. A Previdência Social manterá seguro  
coletivo de caráter complementar e facultativo,  
custeado por contribuições adicionais dos  
empregados e empregadores a ele filiados, cujos  
rendimentos do trabalho ultrapassem o limite máximo  
do salário-de-contribuição fixado em lei, sem  
prejuízo das entidades congêneres privadas que  
estejam funcionando regularmente.  
§ 7o. Os recursos financeiros adicionais que  
se fizerem necessários à aplicação deste artigo  
serão instituídos por lei complementar. 
Justificativa: 
O texto acima se destina a dirimir dúvida suscitada por vários membros da Comissão de 
Sistematização quando da votação da emenda de nossa autoria ali aprovada. Acrescentamos agora 
para maior clareza, as expressões “salário de contribuição” e “desde que comprovada a regularidade 
dos reajustes salariais do segurado conforme os critérios da lei”. 
O § 6º procura contemplar aos segurados que percebam, como remuneração, valores superiores do 
salário de contribuição previsto na legislação ordinária, através da instituição de um seguro coletivo 
complementar e facultativo, mantido por eles próprios. 
O § 7º prevê a forma de se instituir a nova fonte de recurso para fazer face às despesas adicionais se 
for o caso, decorrentes da aplicação do dispositivo. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos dos pareceres oferecidos às Emendas nos. 2p01815-7 e 2p01904-8. 
   
   EMENDA:01519 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY DEITOS (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se o seguinte redação ao caput do art. 237:  
Art. 237 - "A lei assegurará aposentadoria  
com salário de contribuição integral, sendo  
garantido o reajustamento para preservação em  
caráter permanente de seu valor real, obedecidas  
as seguintes condições: 
Justificativa: 
Referencia: Grupo de Entendimento 
A emenda corrige uma demasia do Projeto, buscando compaginar as aspirações sociais com o 
equilíbrio possível do sistema previdenciário. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do parecer oferecido à Emenda no. 2p01815-7. 
   
   EMENDA:01520 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAIMUNDO LIRA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Art. 237, caput  
Substitua-se no caput do art. 237 do Projeto  
de Constituição a expressão "salário integral" por  
"proventos correspondentes ao salário de  
contribuição integral". 
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Justificativa: 
A emenda proposta visa abrir, no texto constitucional, um espaço para que a Lei Ordinária, em sua 
evolução, estabeleça a parte entre os anseios de justiça social e o equilíbrio atuarial da Previdência. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do parecer oferecido à Emenda no. 2p01815-7. 
   
   EMENDA:01554 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM SUCENA (PMDB/MT) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 236 o seguinte inciso VII:  
"Art. 236 - ................................  
VII - abono anual." 
Justificativa: 
Os trabalhadores em atividade têm garantido o decimo-terceiro salário, de acordo com o inciso VIII do 
artigo 7º. O abono proposto na presente emenda visa estendê-lo aos aposentados e pensionistas, 
que têm as mesmas necessidades daqueles. Trata-se, portanto de preencher uma lacuna de justiça 
social, requerida por um princípio de inquestionável isonomia jurídica. 
Parecer:   
   Pela rejeição, face à aprovação das Emendas Nos. 2p01815-7 e 2p01818-1. 
   
   EMENDA:01555 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM SUCENA (PMDB/MT) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 237 o seguinte § 6o.:  
"Art. 237 - ................................  
§ 6o. - O valor da pensão de que trata o  
inciso VI do art. 236, sobre o qual não incidirá a  
contribuição previdenciária, corresponderá a pelo  
menos 70% dos proventos da aposentadoria." 
Justificativa: 
A falta do chefe de família, longe de representar alívio nas despesas da casa, constitui, quase 
sempre, sério transtorno e fator de desequilíbrio não só para o cônjuge sobrevivente como para os 
filhos, pois todos continuarão a arcar com o aluguel e demais despesas, agora sem a sua orientação 
e assistência. 
Procura-se, nesta emenda, assegurar um mínimo de bem-estar familiar, proporcionalmente à renda 
até então percebida. Por isso, e porque a pensão já será reduzida em relação à aposentadoria, sobre 
o seu valor não mais deve incidir a contribuição previdenciária. 
Parecer:   
   O autor da emenda propõe que o valor da pensão previdenciária corresponda a pelo menos 70% da 
aposentadoria a que o segurado teria direito se não tivesse falecido, e que sobre a mesma não incida 
qualquer percentual de contribuição.  
Por força do princípio da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, 
consagrado no item IV do parágrafo único do art. 230 do Projeto, não poderemos privilegiar nem 
tampouco estabelecer valores absolutos para determinados benefícios. Isto porque, face ao princípio 
acima referido, a Seguridade deverá adotar critérios que possibilitem dar mais a quem tem menos e 
vice-versa. Assim, o valor do benefício previdenciário, bem como o tratamento que este deverá 
merecer da legislação ordinária dependerão da faixa econômica do segurado.  
A nosso ver, a ideia do autor da emenda é interessante e deverá ser posta em prática no âmbito da 
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Seguridade Social.  
Ocorre, porém que esse procedimento deverá beneficiar todos os segurados, indistintamente, e não, 
apenas, os detentores de benefícios de pensão.  
Face ao exposto, opinamos pela rejeição da presente emenda. 
   
   
   EMENDA:01784 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB/SP) 
Texto:   
   Substitutivo à Seção II, do Capítulo II, do Título VIII  
Art. 236. Os planos de previdência social  
compreenderão, nos termos da lei:  
I - cobertura dos eventos da doença,  
invalidez, morte, inclusive os resultantes de  
acidentes de trabalho, velhice e reclusão;  
II - aposentadoria por tempo de serviço;  
III - ajuda à manutenção dos dependentes dos  
segurados de baixa renda;  
IV - proteção à maternidade, notadamente à gestante;  
V - proteção ao trabalhador em situação de  
desemprego involuntário;  
VI - pensão aos dependentes por morte do segurado.  
§ 1o. É reconhecido ao marido ou companheiro  
o direito aos benefícios previdenciários  
decorrentes da contribuição da esposa ou companheira.  
§ 2o. O valor da pensão passará a ser igual  
ao benefício da aposentadoria.  
§ 3o. É garantido o reajustamento e  
atualização dos benefícios de modo a preservar-  
lhes os valores reais, inclusive aos atuais após revisão.  
Art. 237. É assegurada aposentadoria , nos  
termos da lei, garantindo o reajustamento para  
preservação de seu valor real, calculando-se a  
concessão do benefício sobre a média dos trinta e  
seis últimos salários do trabalhador corrigidos  
mês a mês, de acordo com a lei, obedecidas as  
seguintes condições  
I - após trinta e cinco anos de trabalho, ao  
homem, e, após trinta, à mulher, facultado àquele  
requerer, nos termos da lei, aposentadoria  
proporcional aos trinta anos de trabalho e a esta,  
aos vinte e cinco;  
II - após trinta anos de efetivo exercício em  
funções de magistério, ao professor, e, após vinte  
e cinco, à professora;  
III - com tempo inferior ao estabelecido no  
inciso I, pelo exercício de trabalho rural,  
noturno, de revezamento, penoso, insalubre ou  
perigoso, conforme definido em lei;  
IV - aos sessenta e cinco anos de idade, ao  
homem, e, aos sessenta, à mulher;  
V - por invalidez.  
§ 1o. Para efeito de aposentadoria, é  
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assegurada a contagem recíproca do tempo de  
serviço na administração pública e na atividade  
privada, rural ou urbana.  
§ 2o. Aplica-se aos trabalhadores autônomos,  
aos desempregados e aos empregadores o disposto no  
"caput", com base no valor do salário de  
contribuição.  
§ 3o. Lei complementar assegurará  
aposentadoria às donas de casa, que deverão  
contribuir para a seguridade social.  
§ 4o. Nenhum benefício de prestação  
continuada terá valor mensal inferior ao menor  
salário pago ao trabalhador.  
§ 5o. É vedada a subvenção do Poder Público  
às entidades de previdência privada com fins lucrativos.  
§ 6o. Qualquer reajuste deverá ser pago no  
mês imediatamente posterior 
Justificativa: 
No artigo 236, § 1º-VI a mulher que trabalha concorre para o orçamento; quando falece, tem-se que 
atribuir pensão ao companheiro. 
236-VI-2º, garantir o valor da pensão igual ao da aposentadoria é a maior justiça, pois, atualmente a 
pensão corresponde a cinquenta por cento, mais dez por cento por cada dependente. Na maioria das 
vezes, o único dependente é a viúva, e o benefício corresponde sessenta por cento, e, a viúva que 
perdeu o companheiro perderá quarenta por cento do orçamento. 
236-VI-3º Os beneficiários sofrem constante corrosão, temos que garantir revisão permanente, 
inclusive rever os atuais. 
237- A concessão do benefício calculado com base nos últimos trinta e seis meses, mas os últimos 
12 meses não são corrigidos, e os vinte e quatro meses anteriores são corrigidos por uma tabela 
irreal; o que procuramos evitar na proposta. 

I- O trabalhador masculino tinha direito de aposentadoria proporcional, o que não acontece 
com as mulheres; por isso propomos a isonomia. 

II- O direito de aposentadoria em tempo inferior ao professor e a professora já está 
consagrado na atual Constituição; além de ser notório o desgaste dos mestres, 
principalmente no primeiro a segundo graus. 

IV- A diferença de cinco anos a menos para aposentadoria por idade à mulher é uma 
tradição. 

V- § 3º - A lei precisa criar condições de benefício à dona de casa que trabalha tanto ou 
mais que os trabalhadores, sem se esquecer da dupla jornada. 

V          § 4º - Temos que estabelecer obrigação de pagamento mínimo, pois o Governo, ao sabor 
de sua vontade, cria novos mecanismos; como agora o Piso de Salários e marginaliza os 
aposentados e pensionistas. 

       V-        § 6º- Que os constantes atrasos no pagamento dos benefícios, prejudica os beneficiados, 
como no caso atual: os reajustes de novembro; dezembro/ 87 e janeiro/ 88 não foram pagos; em 
média o atraso tem sido de mais de setenta dias, precisamos dar um basta a essa culpabilidade ao 
computador, pois a computação dos ganhos financeiros fica com o Governo, e a DOR, fica com os 
aposentados e pensionistas. 
Parecer:   
   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. Todavia, 
antecipo que votarei pela aprovação, nos termos da emenda do "Centão". 
   
   EMENDA:01815 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALMIR GABRIEL (PMDB/PA) 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 225  

 

Texto:   
   O artigo 236 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 236 - Os planos de previdência social,  
mediante contribuição, atenderão, nos termos da lei, a:  
I - Cobertura dos eventos de doença,  
invalidez e morte, inclusive os resultantes de  
acidentes do trabalho;  
II - Aposentadoria aos sessenta e cinco anos  
de idade para o homem e aos sessenta anos para a  
mulher, reduzido em cinco anos o limite de idade  
para os trabalhadores rurais de ambos os sexos;  
III - Aposentadoria por tempo de serviço após  
trinta e cinco anos para o homem e trinta anos  
para a mulher, ou tempo inferior pelo exercício de  
trabalho insalubre ou perigoso;  
IV - Aposentadoria, com proventos  
proporcionais ao tempo de serviço, após trinta  
anos para o homem e vinte e cinco para a mulher;  
V - Aposentadoria após trinta anos de efetivo  
exercício em funções de magistério do primeiro  
grau, ao professor, e, após vinte e cinco, à professora;  
VI - Proteção à maternidade, notadamente à gestante;  
VII - Pensão por morte do segurado de ambos  
os sexos, ao cônjuge ou companheiro e aos dependentes;  
VIII - Proteção ao trabalhador em situação de  
desemprego involuntário;  
IX - Ajuda à manutenção dos dependentes dos  
segurados de baixa renda;  
X - Aposentadoria por invalidez.  
§ 1o. - Qualquer cidadão poderá participar  
dos benefícios da previdência social, mediante  
contribuição, na forma dos planos previdenciários. 
Justificativa: 
A necessidade de se alterar o artigo 236 decorre do fato de que, com as modificações 
progressivamente introduzidas ao longo da tramitação do projeto, de artigos 236 e 237 ficaram 
repetitivos, exigindo, portanto, uma nova redação. 
Assim, o artigo 236, além de enumerar os eventos cobertos pelos planos de previdência social, já 
incorpora as condições detalhadas no artigo 237 para cada benefício. 
A introdução da expressão “mediante contribuição” no caput do artigo 236 oferece a vantagem de 
explicitar que o sistema de seguridade social terá dois ramos universalizados e prestados 
independentemente de contribuição, ou seja, assistência à saúde e assistência social, e um 
eminentemente contributivo que é a previdência social. 
Em relação ao conteúdo, a emenda proposta introduz as seguintes modificações: 

a) Acrescente no item referente a aposentadoria por velhice (item II do art. 236): “reduzido em 
cinco anos o limite de idade para os trabalhadores rurais de ambos os sexos”. 

É fato notório que o trabalhador rural ingressa no exercício do trabalho muito precocemente. Além 
disto, exerce função penosa, com jornada de trabalho mais longa que o urbano, ser dispor das 
facilidades da cidade. Acresce ainda, tratar-se de trabalho com grande exigência de força física. 
É natural e justo, em consequência, que se conceda ao trabalhador rural, nas condições e 
qualificações exigidas em lei, o direito de se aposentar por idade mais cedo que o urbano. Lembre-se 
que, ao contrário do urbano, o trabalhador rural não tem direito a aposentadoria por tempo de serviço 
que, concedida na Constituição ora em elaboração, só beneficiará os trabalhadores hoje jovens. 

b) Modifica o inciso II do artigo 237 (que passa a corresponder ao inciso V do art. 236), 
restringindo a aposentadoria precoce aos professores do primeiro grau. 

Milhões de trabalhadores em atividades estafantes e mal remunerados, como na construção civil e no 
campo, não tem direito a aposentadoria antecipada. Este direito, portanto, que é pago pelo conjunto 
dos trabalhadores através das contribuições previdenciárias, tem que ser concedido com extrema 
parcimônia e rigor. 
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Genericamente, não há na atividade dos professores condições excepcionalmente penosas, 
insalubres ou perigosas que justifiquem a aposentadoria precoce. Lembre-se, ao contrário, que os 
professores têm jornada de trabalho inferior as demais categorias e férias mais longas. Se sua 
remuneração, eventualmente, é insatisfatória, trata-se de problema genérico dos trabalhadores 
brasileiros que não pode ter na previdência social um paliativo. 
Entretanto, se se quer beneficiar com distinção os professores, pelo menos que se restrinja o 
privilegio àqueles que realmente exercem um trabalho mais estafante e pior remunerado ou seja, os 
professores do 1º grau, já que é escandaloso garantir tal benesse para os professores universitários, 
por exemplo, que não estão entre as categorias profissionais oprimidas seja em relação aos salários 
ou demais condições de trabalho. 

c) Incorpora, no § 1º, os dispositivos previstos nos parágrafos § 2º e 3º do artigo 237, de forma a 
tornar o acesso à Previdência Social possível a todos os cidadãos. 

Parecer:   
   Através da presente Emenda, objetiva o Constituinte Almir Gabriel dar nova redação ao Art. 236 do 
Projeto de Constituição.  
Não há como negar que a boa técnica Legislativa utilizada pelo autor tornou mais fácil a interpretação 
do dispositivo, eis que as constantes alterações por que passou tornaram-no, de fato, muito 
repetitivo.  
A Importante alteração processada pelo autor - e que se traduz mesmo em antiga aspiração da 
classe trabalhadora rural - diz respeito à redução, em cinco anos, para ambos os sexos, do tempo 
necessário para a aposentadoria por velhice. É inegável que as condições de trabalho no campo, 
completamente diferentes daquelas exercidas na cidade, exigem que o rurícola aposente-se por 
idade mais cedo que o assegurado urbano.  
Ressalte-se, por necessário, a garantia recíproca do direito à pensão ao cônjuge ou companheiro, 
igualmente velha aspiração da classe trabalhadora do País.  
Por todo o exposto, o nosso voto é no sentido da aprovação da presente Emenda. 
   
   EMENDA:01818 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALMIR GABRIEL (PMDB/PA) 
Texto:   
   O artigo 237 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 237 - É assegurado o reajustamento dos  
benefícios de modo a preservar, em caráter  
permanente, o seu valor real, conforme critérios  
definidos em lei.  
§ 1o. - Todos os salários de contribuição  
considerados no cálculo de benefícios serão  
corrigidos monetariamente.  
§ 2o. - Nenhum benefício de prestação  
continuada terá valor mensal inferior ao salário mínimo.  
§ 3o. - É vedada a subvenção ou incentivo  
fiscal do Poder Público às entidades de  
previdência privada com fins lucrativos.  
§ 4o. - A seguridade social manterá seguro  
coletivo complementar de caráter facultativo. 
Justificativa: 
Na medida em que as condições específicas para concessão dos benefícios da previdência social já 
foram incorporadas na emenda substitutiva referente ao artigo 236, o artigo 237 mantem somente os 
dispositivos não previstos no artigo anterior. 
Com a redação proposta o artigo 237, oferece todas as garantias possíveis de que o segurado não 
será prejudicado nem no cálculo de benefício, ao exigir o § 1º que todos os salários considerados 
sejam corrigidos monetariamente, nem no reajuste posterior dos benefícios cujos valores reais serão 
preservados, de acordo com o caput, com base em critérios fixados pelo Poder Legislativo. 
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Em relação ao conteúdo, emenda proposta introduz as seguintes modificações: 
a) Suprime a expressão salário integral do art. 237. 

Como ficou claro, na ocasião da aprovação do artigo na comissão, a referência à salário integral foi 
equivocada. 
Houve compromisso de se alterar a redação para salário de contribuição no plenário. Ainda assim, 
continuará o dispositivo com defeitos graves que exigem sua alteração. Simplesmente introduzida a 
expressão salário de contribuição, sem outras mudanças, implicará que o segurado, em qualquer 
circunstância, será aposentado com o valor do último salário de contribuição. 
É fácil ver que isto criará uma situação inaceitável porque permitirá a um segurado que contribuiu sua 
vida inteira sobre um determinado valor, aumente seu salário, por injunções fraudulentas, no último 
ou últimos meses e se aposenta com um valor desproporcional à sua contribuição real para a 
Previdência Social, onerando assim inaceitavelmente o sistema previdenciário. 
O único motivo plausível para se modificar o critério atual, que calcula a média dos últimos 36 meses, 
é o de que, atualmente, desses 36 salários os últimos 12 não são corrigidos monetariamente. Assim, 
em períodos inflacionários, o segurado é prejudicado. Basta, para corrigir esta falha, introduzir 
dispositivo que obrigue a correção monetária de todos os salários considerados no cálculo de 
benefício, como consta da emenda no § 1º do art. 237. 
É bom lembrar que em matéria desse nível de complexidade, o texto constitucional deve estabelecer 
apenas regras básicas para não se incorrer em estratificação de soluções que, à primeira vista, 
podem parecer justas, mas que criam graves embaraços na operação do sistema previdenciário. Por 
isso, é mais sensato relegar-se à legislação ordinária o detalhamento. 

b) Suprime o § 1º do artigo 237 que estabelece contagens recíproca do tempo de serviço 
urbano e rural. 

Há dois entendimentos possíveis para o parágrafo primeiro do artigo 237. Se a contagem refere-se ao 
tempo posterior ao ingresso no regime contributivo é totalmente dispensável, já que a contagem 
recíproca será decorrência óbvia da unificação dos regimes, conforme preceitua o artigo 230, inciso 
II. Entretanto, se a intenção é permitir a contagem do tempo de serviço anterior à filiação do segurado 
ao novo regime unificado, o resultado será uma pressão de custos sobre a Previdência 
provavelmente insuportável. O referido dispositivo acarretará um volume imprevisível, mas 
certamente muito grande, de concessões de aposentadorias por tempo de serviço de trabalhadores 
rurais logo após vencido o tempo de carência (atualmente 5 anos). Como praticamente todos os 
trabalhadores rurais ingressam no trabalho com idades precoces, haverá uma massa de 
aposentadorias simultâneas de trabalhadores a partir de aproximadamente cinquenta anos de idade. 
Além disso, em virtude da redação proposta para a aposentadoria por velhice dos trabalhadores 
rurais o inciso tornou-se redundante. 

c) Suprime o § 2º e § 3º do artigo 237. 
Tal supressão decorre da alteração do caput do artigo que torna sem sentido o parágrafo suprimido a 
da introdução do § 1º ao artigo 236 que universaliza o acesso à Previdência Social, inclusive às 
donas de casa. 

d) Modifica a redação do § 5º do artigo 237, renumerado para § 3º. 
A redação proposta constou de todos os textos aprovados nas fases que precedem à Comissão de 
Sistematização. Essa versão do preceito é de maior alcance, já que estabelece também a vedação 
aos incentivos fiscais, que são muito comuns na forma de dedução ou abatimento no imposto de 
renda. 
A emenda baseia-se na premissa de que a opção pelo fortalecimento do sistema de seguridade é 
incompatível com a existência de mecanismos estatais de fomento a iniciativas lucrativas no campo 
previdenciário. 

e) Acrescenta parágrafo dispondo sobre a previdência complementar na Seguridade Social. 
A inclusão deste parágrafo, presente em versões anteriores do Projeto de Constituição, cria a 
Seguridade Social complementar cujo objetivo é permitir aos segurados de renda superior ao teto da 
contribuição previdenciária, acesso ao sistema voluntário de previdência que complemente seus 
benefícios aproximando-o da renda em atividade. 
Parecer:   
   Objetiva o ilustre Constituinte Almir Gabriel dar nova redação ao Art. 237 do Projeto de Constituição 
(A).  
A proposição em apreço, além de estar elaborada dentro da melhor técnica legislativa, corrige 
distorção existente no caput do mencionado Art. 237, que assegura aposentadoria com salário 
integral a todos os trabalhadores.  
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Ora, se prevalecer tal redação, os proventos dos aposentados serão equivalentes a seus últimos 
salários. A situação se torna particularmente inaceitável se levarmos em conta que o segurado 
poderá aposentar-se com valores acima da contribuição efetivamente vertida para a Previdência 
Social. É que, como o caput do retro referido artigo não dispõe sobre o cálculo do salário-de-
contribuição relativo ao salário integral, tem-se que o segurado poderá contribuir, no máximo, sobre 
20 salários-mínimos, ou Cz$ 62.000,00 atuais. No entanto, poderá aposentar-se com Cz$ 
400.000,00, se for esse, por hipótese, o valor do último salário percebido na atividade.  
Independentemente de o fato trazer grandes prejuízos para a receita da Previdência Social, os 
segurados de renda baixa iriam se transformar em mão-de-obra cativa dos empregados mais bem 
remunerados.  
Por tudo isto, entendemos que a Emenda sob exame, do eminente Constituinte Almir Gabriel, 
remetendo o assunto à legislação ordinária, parece-nos mais adequada, eis que ali serão fixados, de 
maneira mais metódica e flexível, os exatos valores dos benefícios previdenciários.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:01839 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ONOFRE CORRÊA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
O artigo 237 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 237 - É assegurado o reajustamento dos  
benefícios de modo a preservar, em caráter  
permanente, o seu valor real, conforme critérios  
definidos em lei.  
§ 1o. - Todos os salários de contribuição  
considerados no cálculo de benefícios serão  
corrigidos monetariamente.  
§ 2o. - Nenhum benefício de prestação  
continuada terá valor mensal inferior ao salário mínimo.  
§ 3o. - É vedada a subvenção ou incentivo  
fiscal do Poder Público às entidades de  
previdência privada com fins lucrativos. 
Justificativa: 
Na medida em que as condições específicas para concessão dos benefícios da previdência social já 
foram incorporadas na emenda substitutiva referente ao artigo 236, o artigo 237 mantem somente os 
dispositivos não previstos no artigo anterior. 
Com a redação proposta o artigo 237, oferece todas as garantias possíveis de que o segurado não 
será prejudicado nem no cálculo de benefício, ao exigir o § 1º que todos os salários considerados 
sejam corrigidos monetariamente, nem no reajuste posterior dos benefícios cujos valores reais serão 
preservados, de acordo com o caput, com base em critérios fixados pelo Poder Legislativo. 
Em relação ao conteúdo, emenda proposta introduz as seguintes modificações: 

a) Suprime a expressão salário integral do art. 237. 
Como ficou claro, na ocasião da aprovação do artigo na comissão, a referência à salário integral foi 
equivocada. 
Houve compromisso de se alterar a redação para salário de contribuição no plenário. Ainda assim, 
continuará o dispositivo com defeitos graves que exigem sua alteração. Simplesmente introduzida a 
expressão salário de contribuição, sem outras mudanças, implicará que o segurado, em qualquer 
circunstância, será aposentado com o valor do último salário de contribuição. 
É fácil ver que isto criará uma situação inaceitável porque permitirá a um segurado que contribuiu sua 
vida inteira sobre um determinado valor, aumente seu salário, por injunções fraudulentas, no último 
ou últimos meses e se aposenta com um valor desproporcional à sua contribuição real para a 
Previdência Social, onerando assim inaceitavelmente o sistema previdenciário. 
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O único motivo plausível para se modificar o critério atual, que calcula a média dos últimos 36 meses, 
é o de que, atualmente, desses 36 salários os últimos 12 não são corrigidos monetariamente. Assim, 
em períodos inflacionários, o segurado é prejudicado. Basta, para corrigir esta falha, introduzir 
dispositivo que obrigue a correção monetária de todos os salários considerados no cálculo de 
benefício, como consta da emenda no § 1º do art. 237. 
É bom lembrar que em matéria desse nível de complexidade, o texto constitucional deve estabelecer 
apenas regras básicas para não se incorrer em estratificação de soluções que, à primeira vista, 
podem parecer justas, mas que criam graves embaraços na operação do sistema previdenciário. Por 
isso, é mais sensato relegar-se à legislação ordinária o detalhamento. 

b) Suprime o § 1º do artigo 237 que estabelece contagens recíproca do tempo de serviço 
urbano e rural. 

Há dois entendimentos possíveis para o parágrafo primeiro do artigo 237. Se a contagem refere-se ao 
tempo posterior ao ingresso no regime contributivo é totalmente dispensável, já que a contagem 
recíproca será decorrência óbvia da unificação dos regimes, conforme preceitua o artigo 230, inciso 
II. Entretanto, se a intenção é permitir a contagem do tempo de serviço anterior à filiação do segurado 
ao novo regime unificado, o resultado será uma pressão de custos sobre a Previdência 
provavelmente insuportável. O referido dispositivo acarretará um volume imprevisível, mas 
certamente muito grande, de concessões de aposentadorias por tempo de serviço de trabalhadores 
rurais logo após vencido o tempo de carência (atualmente 5 anos). Como praticamente todos os 
trabalhadores rurais ingressam no trabalho com idades precoces, haverá uma massa de 
aposentadorias simultâneas de trabalhadores a partir de aproximadamente cinquenta anos de idade. 
Além disso, em virtude da redação proposta para a aposentadoria por velhice dos trabalhadores 
rurais o inciso tornou-se redundante. 

c) Suprime o § 2º e § 3º do artigo 237. 
Tal supressão decorre da alteração do caput do artigo que torna sem sentido o parágrafo suprimido a 
da introdução do § 1º ao artigo 236 que universaliza o acesso à Previdência Social, inclusive às 
donas de casa. 

d) Modifica a redação do § 5º do artigo 237, renumerado para § 3º. 
A redação proposta constou de todos os textos aprovados nas fases que precedem à Comissão de 
Sistematização. Essa versão do preceito é de maior alcance, já que estabelece também a vedação 
aos incentivos fiscais, que são muito comuns na forma de dedução ou abatimento no imposto de 
renda. 
A emenda baseia-se na premissa de que a opção pelo fortalecimento do sistema de seguridade é 
incompatível com a existência de mecanismos estatais de fomento a iniciativas lucrativas no campo 
previdenciário. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do parecer oferecido à Emenda nº. 2p01815-7. 
   
   EMENDA:01904 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA AO PROJETO DE  
CONSTITUIÇÃO (A)  
Dê-se ao item VI do art. 236 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 236 - ................................  
............................................  
V - pensão aos dependentes, como base no  
valor do salário-de-contribuição ou nos proventos  
de aposentadoria do segurado que vier a falecer.' 
Justificativa: 
O sistema de cálculo das pensões tende a produzir uma grande defasagem entre o salário-de-
contribuição do segurado e o valor do benefício pago a seus dependentes. A fim de eliminar a 
discriminação sobre as pensões por morte, apresentamos esta emenda, com o objetivo de garantir 
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aos dependentes do segurado falecido uma pensão baseada nos proventos de aposentadoria a que 
esse mesmo segurado teria direito se, antes de morrer, tivesse tido a oportunidade de se retirar para 
a inatividade, ou, então, nos proventos de aposentadoria que recebiam, caso já tivesse se retirado. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos da Emenda no. 2p01815-7. 
   
   EMENDA:02027 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Substitua-se os artigos 236 e 237, do Projeto  
de Constituição (A) da Comissão de Sistematização,  
pelo seguinte artigo:  
Art. - Os planos de previdência social  
compreenderão, nos termos da lei:  
I - cobertura dos eventos de doença,  
invalidez, morte, acidentes de trabalho, velhice e reclusão;  
II - aposentadoria;  
III - ajuda à manutenção dos dependentes dos  
segurados de baixa renda;  
IV - proteção à maternidade, notadamente à gestante;  
V - proteção ao trabalhador em situação de  
desemprego involuntário;  
VI - pensão aos dependentes, por morte do segurado;  
§ 1o. - É garantido o reajustamento dos  
benefícios de modo a preservar-lhes os valores.  
§ 2o. - Para efeito de aposentadoria, é  
assegurada a contagem recíproca do tempo de  
serviço na administração pública e de contribuição  
na atividade privada, rural ou urbana.  
§ 3o. - Os benefícios aos trabalhadores  
autônomos, aos desempregados e aos empregadores  
serão estabelecidos com base no valor do salário de contribuição.  
§ 4o. - Lei Complementar assegurará  
aposentadoria às donas de casa, que deverão  
contribuir para a seguridade social.  
§ 5o. - Nenhum benefício de prestação  
continuada terá valor mensal inferior ao salário mínimo.  
§ 6o. - É vedada a subvenção do Poder Público  
às entidades de previdência privada com fins lucrativos. 
Justificativa: 
Os privilégios e deformações existentes na legislação brasileira com relação a aposentadorias 
precoces para determinadas classes sociais, constituem-se numa vergonha e em esbulho das 
camadas menos protegidas que nunca são por eles abrangidos. 
O texto da Comissão de Sistematização, que trata do assunto, consolida, constitucionalmente, estas 
injustiças, tornando-as quase impossíveis de serem corrigidas no futuro.  Sem falar na 
incompatibilidade econômica que se foi gerando quando, à medida que o tempo de vida médio da 
população ia aumentando, criava-se reduções do tempo de trabalho para se aposentar. 
A Nação marcha, se não corrigirmos essa legislação, para ser um novo Uruguai, um país de 
“jubilados”, inviabilizado de vir a se converter numa pátria desenvolvida, justa e sem o quadro atual, 
iníquo, de miséria absoluta. 
Já não podemos pagar valores de aposentadoria sequer razoáveis para os velhos que dela 
dependem, frente ao exército de jovens aposentados que a cada dia passam a viver mal, e, às custas 
do trabalho dos outros. 
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Teremos, se aprovado o texto da Comissão, que partir para aumentos gigantescos da contribuição 
dos poucos que remanescerão na produção com o seu trabalho, o que os levará a ter ainda mais 
reduzido o seu já baixíssimo poder aquisitivo. 
Vale a pena ensaiar uma pequena equação de insensatez que se está consolidando: uma professora 
pode, tranquila e eficientemente, iniciar a lecionar com dezoito anos. Utilizando ela as licenças-
prêmios, poderá aposentar-se com vinte e dois anos de trabalho, ou seja, aos quarenta anos de 
idade. A expectativa de vida para mulheres com mais de dezoito anos, na próxima década, 
certamente, será maior que setenta e cinco anos. Isto significa que esta professora deverá receber 
durante trinta e cinco anos salários iguais, em valor real, aos que receber quando se aposentar, no 
ápice da carreira, tendo para isto contribuído apenas vinte e dois anos. Em tese, ela deveria pagar 
para a previdência, durante o seu período de trabalho, uma vez e meia do que ganhasse, para que a 
equação fosse solúvel. 
A emenda proposta não retira nenhum dos direitos e privilégios atuais. Apenas remete para a 
legislação ordinária, como é a praxe em quase todas as Constituições do mundo, o detalhamento dos 
planos previdenciários, permitindo, assim que, numa reflexão madura nos próximos anos possamos 
corrigir as injustiças, deformações e iniquidades que hoje são cometidas. 
Parecer:   
   Pela rejeição, face à aprovação da Emenda no. 2p01815-7. 
   
   EMENDA:02044 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERES NADER (PTB/RJ) 
Texto:   
   Dispositivo emendado – TÍTULO VIII 
Dê-se ao Título VIII do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a seguinte redação: 
TÍTULO VIII 
DA ORDEM SOCIAL 
CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÃO GERAL  
Art. 226. A ordem social tem como bem o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a 
justiça sociais.  
CAPÍTULO II 
DA ORDEM SOCIAL 

[...] 
SEÇÃO II 
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 
Art. 233. Os planos de previdência social, mediante contribuição, atenderão, nos termos da lei: 
I – aposentadoria aos sessenta e cinco anos de idade para o homem a aos sessenta para a mulher. 
II – aposentadoria por tempo de serviço após trinta e cinco anos para o homem e trinta anos para a 
mulher, ou tempo inferior pelo exercício de trabalho insalubre ou perigoso. 
III – aposentadoria após trinta anos de efetivo exercício de magistério, ao professor, e, após vinte e 
cinco, à professora. 
IV – aposentadoria, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, após trinta anos para o homem 
e vinte e cinco para a mulher. 
V – auxílio-doença, auxílio-natalidade e auxílio funeral e aposentadoria por invalidez. 
VI – pensão por morte do segurado de ambos os sexos, ao cônjuge ou companheiro e aos 
dependentes. 
VII – seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário, na forma da lei. 
VIII – ajuda à manutenção dos dependentes de baixa renda. 
IX – garantia do salário à gestante em licença, nos termos do inciso XVII do artigo 8º desta 
Constituição.  
Art. 234. Os proventos da aposentadoria serão calculados com base na média dos salários de 
contribuição dos últimos doze meses, corrigidos de modo a preservar os seus valores reais.  
Parágrafo 1º É assegurado o reajustamento dos benefícios, de modo a preservar, em caráter 
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permanente, o seu valor real, conforme critérios definidos em lei. 
Parágrafo 2º Nenhum benefício de prestação continuada terá valor mensal inferior ao salário mínimo.  
Parágrafo 3º Qualquer cidadão poderá participar dos benefícios da previdência social, mediante 
contribuição na forma dos planos previdenciários. 
Parágrafo 4º Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de serviço na 
administração pública e de contribuição na atividade provada, rural e urbana. 
Parágrafo 5º A gratificação natalina do aposentado corresponderá ao valor do provento do mês de 
dezembro de cada ano. 
Art. 235. É vedado ao Poder Público subvencionar entidades de previdência privada com fins 
lucrativos. 
Art. 236. A previdência social manterá seguro coletivo complementar, de caráter facultativo, salvo 
contra acidente de trabalho, a cargo do empregador, que será obrigatório.  
[...] 

Assinaturas  

1. Feres Nader 
2. Amaral Netto 
3. Antônio Salim Curiati 
4. José Luiz Maia  
5. Carlos Virgílio  
6. Expedito Machado  
7. Manuel Viana 
8. Luiz Marques  
9. Orlando Bezerra  
10. Furtado Leite  
11. Roberto Torres 
12. Arnaldo Faria de Sá 
13. Sólon Borges dos Reis 

(Apoiamento) 
14. Ézio Ferreira  
15. Sadie Hauache  
16. Jose Dutra 
17. Carrel Benevides  
18. Joaquim Sucena 

(Apoiamento)  
19. Siqueira Campos 
20. Aluizio Campos 
21. Eunice Micheles 
22. Samir Achôa 
23. Maurício Nasser  
24. Francisco Dorneles  
25. Mauro Sampaio  
26. Stélio Dias 
27. Airton Cordeiro  
28. José Camargo 
29. Mattos Leão 
30. José Tinoco  
31. João Castelo 
32. Guilherme Palmeira  
33. Ismael Wanderley  
34. Antônio Câmara 
35. Henrique Eduardo Alves 
36. Daso Coimbra 
37. João Resek 
38. Roberto Jefferson 
39. João Menezes 
40. Vingt Rosado 
41. Cardoso Alves 
42. Paulo Roberto  
43. Lourival Babtista  

44. Rubem Branquinho  
45. Cleonâncio Fonseca  
46. Bonifácio de Andrada  
47. Agripino de Oliveira Lima 
48. Narciso Mendes 
49. Marcondes Gadelha  
50. Mello Reis  
51. Arnold Fiorante  
52. Jorge Arbage 
53. Chagas Duarte  
54. Álvaro Pacheco 
55. Felipe Mendes 
56. Alysson Paulinelli 
57. Aloysio Chaves 
58. Sotero Cunha 
59. Messias Góis  
60. Gastone Righi 
61. Dirce Tutu Quadros 
62. Jose Elias Murad 
63. Mozarildo Cavalcanti 
64. Flávio Rocha 
65. Gustavo De Faria 
66. Flávio Pamier  
67. Gil César  
68. João da Mata  
69. Dionisio Hage  
70. Leopoldo Peres 
71. Carlos Sant’anna  
72. Délio Braz 
73. Gilson Machado  
74. Nabor Junior  
75. Geraldo Fleming 
76. Oswaldo Sobrinho  
77. Oswaldo Coelho  
78. Hilário Braun 
79. Edivaldo Motta 
80. Paulo Zarzur  
81. Nilson Gibson 
82. Milton Reis 
83. Marcos Lima 
84. Milton Barbosa  
85. Mario Bouchardet  
86. Melo Freire  
87. Leiopoldo Bessone  
88. Aloisio Vasconcelos  

89. Victor Fontana  
90. Orlando Pacheco  
91. Ruberval Piloto  
92. Jorge Bornhausen 
93. Alexandre Puzyna 
94. Artenir Werner 
95. Cláudio Ávila 
96. José Agripino  
97. Divaldo Suruagy 
98. Marluce Pinto 
99. Ottomar Pinto 
100. Olavo Pires 
101. Djenal Gonçalves 
102. José Egreja 
103. Ricardo Izar 
104. Afif Domingos  
105. Jayme Paliarin 
106. Delfin Neto 
107. Farabulani Junior  
108. Fausto Rocha  
109. Tito Costa  
110. Caio Pompeu 
111. Felipe Cheidde 
112. Virgilio Galassi 
113. Manoel Moreira  
114. Jose Mendonça Bezerra  
115. Jose Lourenço  
116. Vinicius Cansanção  
117. Ronaro Corrêa  
118. Paes Landin 
119. Alércio Dias  
120. Mussa Demes 
121. Jessé Freire 
122. Gandi Jamil 
123. Alexandre Costa 
124. Albérico Cordeiro  
125. Iberê Ferreira  
126. José Santana de 

Vasconcelos  
127. Chistovam Chiaradia  
128. Rosa Prata  
129. Mário De Oliveira  
130. Silvio Abreu  
131. Luiz Leal  
132. Genésio Bernardino 
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133. Alfredo Campos  
134. Theodoro Mendes  
135. Amilcar Moreira  
136. Oswaldo Almeida  
137. Ronaldo Carvalho  
138. José Freire  
139. Francisco Salles 
140. Assis Canuto  
141. Chagas Netto  
142. Jose Viana  
143. Lael Varella  
144. Telmo Kirst 
145. Darcy Pozza  
146. Arnaldo Prieto  
147. Oswaldo Bender  
148. Adylson Motta 
149. Paulo Mincarone  
150. Adroaldo Streck 
151. Luis Roberto Ponte  
152. João de Deus Antunes  
153. Denisar Arneiro  
154. Jorge Leite  
155. Aloisio Teixeira  
156. Roberto Augusto  
157. Messias Soares 
158. Dalton Canabrava 
159. Arolde De Oliveira  
160. Rubem Medina  
161. Júlio Campos 
162. Ubiratan Spinelli 
163. Jonas Pinheiro  
164. Louremberg Nunes Rocha 
165. Roberto Campos 
166. Cunha Bueno  
167. Matheus Iensen 
168. Antonio Ueno 
169. Dionisio Dal Prá 
170. Jacy Scanagatta 
171. Basilio Villani 
172. Oswaldo Trevisan  
173. Renato Jonhsson 
174. Ervian Bonkoski 
175. Jovani Masini 
176. Paulo Pimentel  
177. Jose Carlos Martinez 
178. João Lobo  
179. Inocêncio Oliveira  
180. Salatiel Carvalho  
181. Jose Moura  
182. Marco Maciel  
183. Ricardo Fuiza  
184. Paulo Marques 
185. Asdrubal Bentes 

186. Jarbas Passarinho  
187. Gerson Peres 
188. Carlos Vinagre  
189. Fernando Velasco  
190. Arnaldo Moraes 
191. Costa Fernandes  
192. Domingos Juvenil  
193. Oscar Corrêa  
194. Mauricio Campos  
195. Sérgio Werneck 
196. Raimundo Rezeck 
197. Jose Geraldo  
198. Álvaro Antonio  
199. Jose Elias  
200. Rodrigues Palma  
201. Levy Dias  
202. Ruben Figueiró 
203. Rachid Saldanha Derzi 
204. Ivo Cersósimo 
205. Enoc Vieira  
206. Joaquim Haickel  
207. Edison Lobão  
208. Victor Trovão 
209. Onofre Corrêa  
210. Albérico Filho 
211. Vieira da Silva 
212. Eliézer Moreira  
213. José Teixeira  
214. Irapuan Costa Júnior  
215. Roberto Balestra  
216. Luiz Soyer  
217. Naphali Alves Souza 
218. Jales Fontoura  
219. Paulo Roberto Cunha 
220. Pedro Canedo 
221. Lúcia Vânia  
222. Nion Albernaz 
223. Fernando Cunha 
224. Antonio De Jesus 
225. José Lourenço  
226. Luiz Eduardo  
227. Eraldo Tinoco  
228. Benito Gama 
229. Jorge Vianna 
230. Ângelo Magalhaes  
231. Leur Lomanto 
232. Jonival Lucas 
233. Sérgio Brito  
234. Waldeck Ornellas  
235. Francisco Benjamim 
236. Etevaldo Nogueira  
237. João Alves  
238. Francisco Diógenes  

239. Antônio Carlos Mendes 
Thame  

240. Jairo Carneiro 
241. Paulo Marques  
242. Rita Furtado  
243. Jairo Azi 
244. Fábio Raunhaitti 
245. Manoel Ribeiro  
246. Jose Melo 
247. Jesus Tajra 
248. César Cals Neto  
249. Eliel Rodrigues  
250. Joaquim Benilacqua 
251. Carlos De’carli 
252. Nyder Barbosa  
253. Pedro Ceolin 
254. Jose Lins 
255. Homero Santos  
256. Chico Humberto  
257. Osmudo Rebouças  
258. Aécio De Borba  
259. Bezerra De Melo 
260. Francisco Carneiro 
261. Meira Filho 
262. Márcia Kubtchek 
263. Annibal Barcellos  
264. Geovani Borges  
265. Eraldo Trindade  
266. Antonio Ferreira  
267. Maria Lúcia  
268. Maluly Neto 
269. Carlos Alberto  
270. Gidel Dantas 
271. Adauto Pereira  
272. Arnaldo Martins  
273. Érico Pegoraro 
274. Francisco Coelho  
275. Osmar Leitão  
276. Simão Sessim  
277. Odacir  Soares 
278. Mauro Miranda  
279. Miraldo Gomes  
280. Antônio Carlos Franco 
281. José Carlos Coutinho  
282. Wagner Lago 
283. João Machado Pollemberg 
284. Albano Franco  
285. Sarney Filho  
286. Fernando Gomes  
287. Evaldo Gonçalves  
288. Raimundo Lira 

 

Justificativa:   
   Os capítulos contidos neste Título referem-se a matérias de extremo relevo para a sociedade brasileira e os 
rumos do País.  
Do seu tratamento adequado pode resultar a diferença entre as perspectivas de transformamos o Brasil e nação 
moderna, apta a entrar no próximo milênio em condições de atingir, seus objetivos, ou de tornar ainda mais 
distante a possibilidade de aproximá-lo, econômica e socialmente, dos países mais desenvolvidos e adiantados.  
Para tanto, tudo aquilo que se refira a Seguridade Social, Previdência e Assistência Social, Educação, Cultura e 
Desporto, Ciência e Tecnologia, Comunicação, Meio Ambiente, Família, Criança, Adolescente, Idoso e índios há 
de ser tratado com realismo e bom senso. 
Deve ser descartado o Estado provedor. Não pode o sistema de seguridade social tornar-se sorvedouro de 
recursos, que não são infindáveis, do tesouro e do contribuinte. A sua universalização deve ser procedida com 
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sobriedade, a despeito dos justificados anseios gerais por melhor atendimento, extensivo a todos.  
Embora reconhecendo a responsabilidade precípua do Estado no campo da Saúde e da Educação, não há 
porque desconhecer a importância da colaboração da iniciativa dos particulares nestes setores.  
O necessário desenvolvimento tecnológico e científico nacional não poderá ser feito com algum país, numa 
econômica mundial cada vez mais integrada a interdependente, pudesse bastar-se a si próprio.  
É preciso conciliar a proteção e a defesa do meio ambiente com o nosso desenvolvimento econômico. Ambos os 
objetivos não devem ser tratados como se fossem excludentes entre si. 
Todo este Título, enfim, versando sobre a ordem social, não pode esquecer que dependerá da adequada 
consideração das questões econômicas, a viabilização dos objetivos por ela traçados. 
Parecer:   
   Respeitando a técnica regimental, aprovo a emenda, com ressalva dos destaques pedidos por membros da 
Bancada do PMDB e de outras emendas a este Título, por mim já aprovadas. 
CAPÍTULO I 
PELA APROVAÇÃO: Art. 226 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
CAPÍ TULO II: 
PELA APROVAÇÃO: § 1º do Art. 228, incisos II, III e IV §§ 2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 227 ("caput"), Parágrafo único, incisos I, II, III, IV, V e VI; Art. 228 ("caput"), inciso I 
(Emenda nº 1946-3, José Fogaça), § 4º. 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: 
Parágrafo único do Art. 229; inciso IV do Art. 230; § 2º do Art. 230; §§ 1º e 2º do Art. 231; incisos VI e VII do Art. 
232; 
PELA REJEIÇÃO: Art. 229 ("caput"); Art. 230 ("caput"), incisos I, II e III; § 1º do Art. 230; Art. 231 ("caput"), § 3º 
(Emenda nº 875-5, Márcio Braga), § 4º (Emenda nº 977-8, José Fogaça e Emenda nº 477-6, Maurílio Ferreira 
Lima e outros); Art. 232 ("caput"), incisos I, II, III, IV e V. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 235 ("caput"); Art. 236 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 233 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V e VI (Emenda nº 1904-8, José Serra), VII, VIII e IX 
(Emenda nº 1815-7, Almir Gabriel); Art. 234 ("caput”), §§ 1º , 2º , 3º , 4º e 5º (Emenda nº 1818-1, Almir Gabriel e 
Emenda nº 1474-7, F1oriceno Paixão). 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 237 (“caput”), incisos I, II, III, IV e V. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 238 ("caput"). 
CAPÍTULO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 239 ("caput"), § 1º, incisos I, II, III e IV, § 2º; Art. 240 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V e 
VI, §§ 1º e 2º; Art. 241, inciso I e §§ 1º e 3º; Art. 242, §§ 1º, 2º e 3º; Art. 243 ("caput"), § 2º ; Art. 244 ("caput"), 
Parágrafo único; §§ 2º e 3º do Art. 247; Art. 248 ("caput"), incisos II, III e IV, e Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso I do § 2º do Art. 239 (Emenda Coletiva nº 1736-3); inciso V do § 2º do Art. 239 (Emenda 
Coletiva nº 1735-5); incisos VII do Art. 240 (Emenda Coletiva nº 1738-0); inciso II do Art. 241 (Emenda Coletiva nº 
1795-9); § 2º do Art. 241 (Emenda Coletiva  
nº 1811-4); §§ 1º, 2º e 3º do Art. 243; Art. 245 ("caput"); Art. 246 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 247 
("caput") e § 1º. 
CAPÍTULO IV: 
PELA APROVAÇÃO: NIHIL. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 249 ("caput"), §§ 1º , 2º e 3º. 
CAPÍTULO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 251 ("caput"), § 1º, incisos I e II, §§ 2º e 3º; Art. 253 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 254 
("caput"), §§ 2º, 3º e 4º; Art. 255 ("caput"); Art. 256 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 252; § 1º do Art. 254. 
CAPÍTULO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Inciso VI do Art. 257; §§ 2º e § do Art. 257. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 257 ("caput") § 1º, incisos I, II, III, IV e V e §§ 3º e 5º do Art. 257. 
CAPÍTULO VII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 258 ("caput"), §§ 3º, 4º ; §§ 1º , 2º , incisos IV e V, §§ 3º, 4º e 5º do Art. 259; Art. 260 
("caput"); Art. 261 ("caput"); Art. 262 ("caput") e parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 258; §§ 2º e 3º do Art. 258 (Emenda nº 1564-6, Nelson Carneiro); Art. 259 
("caput"), incisos I, II e III. 
CAPÍTULO VIII: 
PELA APROVAÇÃO: § 1º do Art. 263; Art. 265 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 263 ("caput") (Emenda nº 1471-2, Alceni Guerra); § 2º do Art. 263; Art. 264 ("caput") 
(Emenda nº 281-1, Jarbas Passarinho); § § 1º, 2º do Art. 264 (Emenda nº 281-1, Jarbas Passarinho); Art. 266 
(“caput ") (Emenda nº 1686-3, Fábio Feldman). 
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FASE U 

   EMENDA:00043 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Proposição: suprimir a expressão "incentivo fiscal" do texto do § 8o. do artigo 206, do  
Projeto de Constituição (B) 2o turno. 
Justificativa: 

1. O dispositivo discrimina as entidades de previdência privada com fins lucrativos que, ao contrário da 
generalidade da empresa brasileira, perderiam os incentivos, inclusive os de cunho social como os de 
treinamento e formação profissional, alimentação e transporte com seus funcionários. 

2. A previdência privada é atualmente e o será cada vez mais, o maior investidor institucional. Seus ativos são 
ponderáveis aos canais de capitalização de empresa nacional, via Bolsa e Fundos, justamente na forma 
economicamente mais adequada, que é a poupança de longo prazo. Parte desse segmento estará inibido de 
canalizar recursos para os setores que o Poder Público eventualmente desejar desenvolver, através de 
incentivos fiscais. 

3. Também os programas de incentivos à cultura ficariam excluídos da participação dessas instituições. 
4. A discriminação é injustificável, pois em todo o texto constitucional não se faz essa ressalva a nenhum outro 

tipo ou espécie de atividade econômica. 
5.  A supressão pretende, ainda, homogeneizar o texto com o relativo às entidades da área de saúde, para as 

quais não há a referência ao incentivo fiscal. 
Parecer:   
   A emenda tem por objetivo suprimir a expressão "incentivo fiscal" do texto do § 8o. do art. 206 do Projeto.  
Não é justa a determinação que impede o Poder Público de conceder incentivo fiscal às entidades de 
previdência privada com fins lucrativos. Assiste, pois, plena razão ao autor da emenda ao justificar que "o 
dispositivo discrimina as entidades de previdência privada com fins lucrativos que, ao contrário da generalidade 
da empresa brasileira, perderiam os incentivos, inclusive os de cunho social como os de treina-  
mento e formação profissionais, alimentação e transporte dos seus funcionários".  
Pela aprovação. 
 
   EMENDA:00623 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   
   Art. 206, § 5o. - Substitua-se a expressão "salário mínimo" por Piso Nacional de Salário. 
Justificativa: 
A correção é indispensável para evitar confusões futuras, pois não a denominação “salário mínimo” não vigora 
mais entre nós. O Decreto-Lei nº 2 351, de 07.08.87, aboliu essa expressão, criando, em seu lugar, o “Piso 
Nacional de Salários”, como contraprestação mínima devida pelo empregador ao empregado. 
Parecer:   
   A emenda tem por finalidade alterar o § 5o. do art. 206 do Projeto de Constituição, a fim de substituir a 
expressão "salário mínimo" por "Piso Nacional de Salários".  
Não é procedente a alegação do autor da emenda. Se houvesse interesse em se abolir a expressão "salário 
mínimo", tal deveria ter sido feito, através de Emenda, na Constituição Federal vigente. O Projeto de 
Constituição, acertadamente, prosseguiu no uso da expressão "salário mínimo".  
O Decreto-lei No. 2351, de 7 de agosto de 1987, criou a figura do "Piso Nacional de Salários", que se distingue 
do salário mínimo.  
Pela rejeição da emenda. 
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   EMENDA:01246 RETIRADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CAMARGO (PFL/SP) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 206, § 4o.  
Suprima-se, do art. 206, o § 4o.: "Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão  
incorporadas ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente  
repercussão em benefício." 
Justificativa: 
O dispositivo é impraticável. A incorporação de rendas extraordinárias a “qualquer título” no salário de 
contribuição, sobre ser impossível, poderá subverter qualquer plano previdenciário. Leve-se em conta que tais 
rendas sendo variáveis tornariam também, variáveis os salários de contribuição, que passariam a oscilar para 
mais e para menos ao longo do tempo. Leve-se em conta que, o texto constitucional já prevê a oferta de 
seguro previdenciário adicional de que o associado poderá se beneficiar, se o desejar, em caso de dispor de 
renda extra. O dispositivo, portanto, em nada se justifica. 
Parecer:   
   A jurisprudência dos nossos Tribunais Trabalhistas, particularmente a do Tribunal Superior do Trabalho, 
reconhece que as gratificações pagas com habitualidade integram o salário para efeito de benefícios 
previdenciários. É procedente, portanto, o texto do § 4o. do art. 206 do Projeto de Constituição, que estabelece 
que "os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário  
para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios".  
Pela rejeição da emenda. 
 
 
   EMENDA:01415 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ TINOCO (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprimam-se, no § 4o. do artigo 206, as  
expressões "para efeito de contribuição  
previdenciária e consequente repercussão em  
benefícios". 
Parecer:   
   A jurisprudência dos nossos Tribunais Trabalhistas, particularmente a do Tribunal Superior do Trabalho, 
reconhece que as gratificações pagas com habitualidade integram o salário para efeito de benefícios 
previdenciários. É procedente, portanto, o texto do § 4o. do art. 206 do Projeto de Constituição, que estabelece 
que "os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário  
para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios".  
Pela rejeição da emenda. 
 
 
   EMENDA:01761 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSE CARLOS VASCONCELOS (PMDB/PE) 
Texto:   
   Art. 206, caput - Projeto (B)  
Corrija-se a omissão da expressão "mediante contribuição," no caput do art. 206, no trecho  
onde se lê "os planos de previdência social...", restabelecendo-se a seguinte redação:  
"art. 206 - Os planos de previdência social, mediante contribuição, atenderão, nos termos da lei:" 
Justificativa: 
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A expressão “mediante contribuição” foi introduzida no texto e aprovada pelo Plenário na votação do primeiro 
turno. Todavia, na redação do Projeto B, esta expressão foi retirada do texto, modificando substancialmente o 
caráter dos planos de Previdência Social que, ao contrário da assistência à saúde e da assistência social são 
eminentemente contributivos. 
Parecer:   
   A emenda busca corrigir erro verificado na redação do Projeto (B). Realmente, de forma inaceitável retirou-
se do texto do art. 206, "caput", a expressão "mediante contribuição", o que alterou o caráter contributivo 
próprio dos planos de previdência social.  
Pela aprovação. 
 
 
   EMENDA:01765 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Art. 206, V - Projeto (B)  
No inciso V do art. 206, substitua-se o § 4o. por § 5o. 
Justificativa: 
Trata-se de erro de referência. O Plenário aprovou que nenhum benefício de prestação continuada terá valor 
mensal inferior ao salário mínimo, conforme estabelece o § 5º do art. 206 do Projeto de Constituição “B”. 
Parecer:   
   Trata-se de emenda que intenta corrigir erro, propondo, para tanto, a substituição da referência "§ 4o."  
por "§ 5o.", no item V do art. 206 do Projeto.  
A correção é procedente, porque a menção deve ser feita ao § 5o. e, não, ao § 4o.  
Pela aprovação. 

 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

   EMENDA:00251 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ULDURICO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso a seguinte redação:  
"V - pensão por morte de segurado, ao cônjuge  
ou companheiro e dependentes, mediante comprovação  
dessa condição e com observância do disposto no § 5o. e no art. 207". 
Justificativa 
Segurado é contribuinte de sexo indeterminado, bastando ao cônjuge (que também é comum a ambos os 
sexos), ao companheiro (idem) e aos dependentes a comprovação dessa condição para fazer jus ao benefício. 
 
   EMENDA:00406 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Art. 201 - ..........................  
§ 1o. - Substituir:  
"cidadão" por "pessoa". 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 238  

 

Justificativa 
Cidadão é quem dispõe de capacidade civil e qualificação para o exercício dos direitos políticos. Todavia, 
acima dos 14 anos os menores já podem trabalhar como aprendizes. 
A palavra "cidadão" restringe a participação nos benefícios de Previdência Social. 
 
   EMENDA:00407 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Art. 201 - .........................  
§ 3o. - Diga-se:  
"Será atualizado o valor dos salários de contribuição considerados nos cálculos de benefício." 
Justificativa 
A Constituição não deve fazer referência à correção monetária, providência transitória, que não convém 
institucionalizar. 
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