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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. 202. É assegurada aposentadoria, nos termos da lei, calculando-se o benefício 
sobre a média dos trinta e seis últimos salários de contribuição, corrigidos 
monetariamente mês a mês, e comprovada a regularidade dos reajustes dos salários de 
contribuição de modo a preservar seus valores reais e obedecidas as seguintes 
condições: 
      I - aos sessenta e cinco anos de idade, para o homem, e aos sessenta, para a 
mulher, reduzido em cinco anos o limite de idade para os trabalhadores rurais de ambos 
os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, neste 
incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal; 
      II - após trinta e cinco anos de trabalho, ao homem, e, após trinta, à mulher, ou em 
tempo inferior, se sujeitos a trabalho sob condições especiais, que prejudiquem a saúde 
ou a integridade física, definidas em lei; 
      III - após trinta anos, ao professor, e após vinte e cinco, à professora, por efetivo 
exercício de função de magistério. 
      § 1º É facultada aposentadoria proporcional, após trinta anos de trabalho, ao 
homem, e após vinte e cinco, à mulher. 
      § 2º Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de 
contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese 
em que os diversos sistemas de previdência social se compensarão financeiramente, 
segundo critérios estabelecidos em lei.  

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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1 – Sugestões localizadas1  

   
   SUGESTÃO:00008 DT REC:19/03/87 
Autor:   
   DAVI ALVES SILVA (PDS/MA) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADA AO HOMEM APOSENTADORIA AOS 61 (SESSENTA E UM)  
ANOS DE IDADE E AS PESSOAS COM MAIS DE 70 (SETENTA) ANOS PASSAGENS,  
HOTEL, ASSISTÊNCIA MÉDICA E JURÍDICA. 
   
   SUGESTÃO:00012 DT REC:19/03/87 
Autor:   
   MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE APOSENTADORIA E OUTROS BENEFÍCIOS AOS  
TRABALHADORES RURAIS E URBANOS, INCLUSIVE DONAS-DE-CASA, E  
PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DE REPRESENTANTES DE EMPREGADOS E  
EMPREGADORES NOS ÓRGÃOS DE DIREÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:00026 DT REC:17/03/87 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA ASSEGURADA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA AOS 60 (SESSENTA)  
ANOS PARA O HOMEM E AOS 55 (CINQUENTA E CINCO) ANOS PARA A MULHER. 
   
   SUGESTÃO:00027 DT REC:19/03/87 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   SUGERE APOSENTADORIA AOS 25 (VINTE E CINCO) ANOS PARA O PROFESSOR E  
AOS 20 (VINTE) ANOS PARA A PROFESSORA COM VALOR IGUAL AO SALÁRIO  
PERCEBIDO EM ATIVIDADE. 
   
   SUGESTÃO:00058 DT REC:19/03/87 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA ACRESCENTADO NO TÍTULO RELATIVO À ORDEM ECONÔMICA E  
SOCIAL NORMAS DISPONDO SOBRE OS LIMITES DE TEMPO DE SERVIÇO PARA A  
APOSENTADORIA DO HOMEM AOS 30 (TRINTA) ANOS DE SERVIÇO E DA MULHER  
AOS 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE SERVIÇO, COM SALÁRIO OU VENCIMENTOS  
INTEGRAIS. 
   
   SUGESTÃO:00068 DT REC:17/03/87 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   SUGERE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO, COM SALÁRIO INTEGRAL AOS  
TRINTA (30) ANOS PARA O HOMEM E, AOS 25 (VINTE E CINCO) ANOS PARA A  
MULHER, PROMOVENDO REDUÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO DO TRABALHADOR. 

                                                      
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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   SUGESTÃO:00350 DT REC:02/04/87 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE SE ASSEGURE AO PROFESSOR APOSENTADORIA APÓS 30  
(TRINTA) ANOS E À PROFESSORA APÓS 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE EFETIVO  
EXERCÍCIO DA PROFISSÃO, NA FORMA QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:00543 DT REC:07/04/87 
Autor:   
   THEODORO MENDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE A IRREDUTIBILIDADE DO PODER AQUISITIVO DOS BENEFÍCIOS DE  
APOSENTADORIA E PENSÃO, TENDO POR BASE O PRIMEIRO MÊS DO PAGAMENTO  
RESPECTIVO. 
   
   SUGESTÃO:00684 DT REC:10/04/87 
Autor:   
   GONZAGA PATRIOTA (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE QUA A CONSTITUIÇÃO ASSEGURE AOS TRABALHADORES DIREITOS QUE  
VISEM MELHORIA DE SUA CONDIÇÃO SOCIAL, COMO: I - PROIBIÇÃO DE  
DIFERENÇA DE SALÁRIOS E DE CRITÉRIOS DE ADMISSÃO POR MOTIVO DE SEXO,  
COR, ESTADO CIVIL, RELIGIÃO E IDADE; II ESTABILIDADE, COM INDENIZAÇÃO  
EM DOBRO AO TRABALHADOR DESPEDIDO SEM JUSTA CAUSA; III -  
APOSENTADORIA PARA A MULHER AOS 25 ANOS DE TRABALHO E, AO HOMEM, AOS  
30; IV APOSENTADORIA COMPULSÓRIA PARA OS HOMENS, AOS 60 ANOS E AS  
MULHERES, AOS 55; V GREVE PREVENTIVA. 
   
   SUGESTÃO:00748 DT REC:09/04/87 
Autor:   
   PAULO ZARZUR (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE ASSEGURE AOS APOSENTADOS PROVENTOS IGUAIS A  
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. A EXTENSÃO AOS APOSENTADOS  
DE TODOS OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES EM  
ATIVIDADE. 
   
   SUGESTÃO:00801 DT REC:13/04/87 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE A APOSENTADORIA DO TRABALHADOR RURAL, EM  
IMPORTÂNCIA NUNCA INFERIOR A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO, EQUIPARANDO-O AO  
TRABALHADOR URBANO. 
   
   SUGESTÃO:00916 DT REC:14/04/87 
Autor:   
   CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB/CE) 
Texto:   
   SUGERE NORMA PARA QUE SE CONSIDERE, COMO BASE PARA CÁLCULO DE  
APOSENTADORIA DO TRABALHADOR, A MAIOR CONTRIBUIÇÃO DOS ULTIMOS CINCO  
ANOS. 
   
   SUGESTÃO:00994 DT REC:14/04/87 
Autor:   
   MAGUITO VILELA (PMDB/GO) 
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Texto:   
   SUGERE A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA, COM SALÁRIO INTEGRAL, AOS  
PROFESSORES, APÓS 25 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO EM FUNÇÕES A  
MAGISTÉRIO. 
   
   SUGESTÃO:01113 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADA À DONA-DE-CASA DO MEIO URBANO E RURAL O  
DIREITO À APOSENTADORIA. 
   
   SUGESTÃO:01116 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA AOS 35  
ANOS DE SERVIÇO PARA O HOMEM E AOS 25 ANOS PARA A MULHER, COM  
SALÁRIO INTEGRAL. 
   
   SUGESTÃO:01250 DT REC:22/04/87 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE QUE A APOSENTADORIA DO SEGURADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL OCORRA  
AOS VINTE E CINCO ANOS DE SERVIÇO PARA A MULHER E AOS TRINTA ANOS DE  
SERVIÇO PARA O HOMEM. 
   
   SUGESTÃO:01584 DT REC:23/04/87 
Autor:   
   DIONÍSIO DAL-PRÁ (PFL/PR) 
Texto:   
   SUGERE A EQUIPARAÇÃO DO SISTEMA DE APOSENTADORIA DO TRABALHADOR RURAL  
AO DO TRABALHADOR URBANO, INCLUSIVE QUANTO À CONTAGEM E AO  
CUMPRIMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EXIGIDO. 
   
   SUGESTÃO:01620 DT REC:23/04/87 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   SUGERE QUE SE ASSEGURE AOS PROFESSORES APOSENTADORIA, COM PROVENTOS  
INTEGRAIS, AOS 25 ANOS DE SERVIÇO NO MAGISTÉRIO FEDERAL, ESTADUAL OU  
MUNICIPAL. 
   
   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:01657 DT REC:23/04/87 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   
   SUGERE QUE LEI COMPLEMENTAR ESTABELEÇA A CONTRIBUIÇÃO PARA A  
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SEGURIDADE SOCIAL DO HOMEM E DA MULHER QUE TRABALHAM NO MEIO RURAL, E  
ASSEGURE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL URBANA A  
ESSES TRABALHADORES. 
   
   SUGESTÃO:01849 DT REC:24/04/87 
Entidade:   
   ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
DEP. EST. TONÍCO RAMOS (SUBSC.P/ UNANIMID. DOS 84 LEG.) 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO MUNICÍPIO : SÃO PAULO CEP : 01000 
UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE A APOSENTADORIA DO HOMEM DO CAMPO SEJA CONCEDIDA AOS 55  
ANOS DE IDADE E TOTALIZE UM SALÁRIO MÍNIMO, ESTENDIDO TAL DIREITO  
TAMBÉM ÀS MULHERES. 
   
   SUGESTÃO:01872 DT REC:22/05/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP 
JAIRO PINTOS - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : SÃO JOSE DOS CAMPOS CEP : 12200 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJAM APROVADAS ALTERAÇÕES NO CÁLCULO DA APOSENTADORIA. 
   
   SUGESTÃO:01960 DT REC:28/04/87 
Autor:   
   NELSON SEIXAS (PDT/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE SE ASSEGURE ÀS MULHERES, APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA AOS  
25 (VINTE E CINCO) ANOS DE SERVIÇO OU 50 (CINQUENTA) ANOS DE IDADE  
E AOS HOMENS AOS 30 (TRINTA) ANOS DE SERVIÇO OU AOS 55 (CINQUENTA E  
CINCO) ANOS DE IDADE, COM PROVENTOS INTEGRAIS. 
   
   SUGESTÃO:02013 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   ANTERO DE BARROS (PMDB/MT) 
Texto:   
   SUGERE SEJAM GARANTIDOS AOS TRABALHADORES RURAIS E URBANOS  
APOSENTADORIA, PENSÕES E BENEFÍCIOS, NAS CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:02085 DT REC:28/04/87 
Autor:   
   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE DISPONHAM SOBRE O CÁLCULO DAS APOSENTADORIAS  
CONCEDIDAS PELA PREVIDÊNCIA SOCIAL, NAS CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:02216 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES (PMDB/GO) 
Texto:   
   SUGERE QUE A LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA GARANTA AOS TRABALHADORES O  
DIREITO À APOSENTADORIA AOS 30 ANOS DE SERVIÇO PARA OS HOMENS E AOS  
25, PARA AS MULHERES, COM PROVENTOS INTEGRAIS. 
   
   SUGESTÃO:02226 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
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Texto:   
   SUGERE QUE AS APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS SEJAM CALCULADOS  
COM BASE NA MAIOR REMUNERAÇÃO PERCEBIDA EM ATIVIDADE, E DETERMINA  
OUTRAS NORMAS SOBRE APOSENTADORIA. 
   
   SUGESTÃO:02230 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE QUE A APOSENTADORIA PARA O MAGISTÉRIO, NOS TERMOS QUE DEFINE,  
SEJA CONCEDIDA COM SALÁRIO INTEGRAL. 
   
   SUGESTÃO:02253 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   RUY BACELAR (PMDB/BA) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS GARANTINDO A TODOS OS TRABALHADORES IRREDUTIBILIDADE  
SALARIAL E APOSENTADORIA NOS CASOS QUE ESPECIFICA E ESTABELECE  
CRITÉRIOS PARA APOSENTADORIA DE PROFESSORES. 
   
   SUGESTÃO:02339 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   OSVALDO MACEDO (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS ASSEGURANDO ÀS DONAS-DE-CASA O DIREITO À APOSENTADORIA E À 
PREVIDÊNCIA SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:02346 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   OSVALDO MACEDO (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE QUE O ENSINO SEJA OBRIGAÇÃO DO ESTADO E MINISTRADO  
GRATUITAMENTE EM TODOS OS NÍVEIS, E QUE O PROFESSOR TENHA DIREITO  
À APOSENTADORIA AO COMPLETAR 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE EFETIVO  
EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO. 
   
   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:02823 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSIÇÕES SOBRE A APOSENTADORIA DOS TRABALHADORES RURAIS E  
URBANOS. 
   
   SUGESTÃO:02883 DT REC:30/04/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARAVILHA - SC 
PAULO LUIZ BRESOLIN - PRESIDENTE 
Texto:   
   SUGERE QUE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO TRABALHADOR RURAL SEJAM  
EQUIPARADOS AOS DO TRABALHADOR URBANO. 
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   SUGESTÃO:02910 DT REC:25/05/87 
Entidade:   
   MOVIMENTO DAS DONAS-DE-CASA DE MINAS GERAIS 
MARIA DO CARMO P MARTINS E OUTRAS 
MUNICÍPIO : CEP : 00000 UF : MG) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE ASSEGURE ÀS DONAS-DE-CASA O DIREITO À APOSENTADORIA  
E O DE CONTRIBUIR COMO AUTÔNOMAS PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:02986 DT REC:22/05/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE CABREÚVA - SP 
DURVAL XAVIER DE SOUZA - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : CABREUVA CEP : 13310 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE APOSENTADORIA AOS 30 ANOS DE SERVIÇO PARA O HOMEM E AOS 25  
PARA A MULHER. 
   
   SUGESTÃO:03249 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   SUGERE A APOSENTADORIA AOS 60 ANOS DE IDADE PARA O HOMEM E AOS 55  
ANOS PARA A MULHER E QUE SEU CÁLCULO SEJA BASEADO NO ÚLTIMO SALÁRIO  
DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 
   
   SUGESTÃO:03489 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   ERALDO TRINDADE (PFL/AP) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE A APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS INTEGRAIS  
PARA O HOMEM E PARA A MULHER, NAS CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:03514 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOÃO CUNHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE A APOSENTADORIA PARA O TRABALHADOR, 25 ANOS  
DE TRABALHO PARA A MULHER E DE 30 ANOS PARA O HOMEM; E DE 60  
ANOS DE IDADE PARA A MULHER E DE 65 ANOS PARA O HOMEM. 
   
   SUGESTÃO:04001 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   RONALDO ARAGÃO (PMDB/RO) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADA APOSENTADORIA AOS TRABALHADORES RURAIS COM  
PROVENTOS NUNCA INFERIORES AOS DOS TRABALHADORES URBANOS. 
   
   SUGESTÃO:04070 DT REC:26/04/87 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO E POR  
VELHICE PARA OS TRABALHADORES RURAIS. 
   
   SUGESTÃO:04199 DT REC:06/05/87 
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Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE A LEI ASSEGURE APOSENTADORIA AOS TRABALHADORES URBANOS E  
RURAIS, INCLUÍDAS AS DONAS DE CASA, MEDIANTE CONTRIBUIÇÃO PARA  
PREVIDÊNCIA SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:04259 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA ASSEGURADO AOS TRABALHADORES RURAIS O MESMO REGIME  
TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL E DE APOSENTADORIA DOS  
DEMAIS TRABALHADORES. 
   
   SUGESTÃO:04419 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJA ASSEGURADA APOSENTADORIA AO TRABALHADOR RURAL, AOS  
65 (SESSENTA E CINCO) ANOS DE IDADE PARA O HOMEM E AOS 60 (SESSENTA)  
PARA A MULHER. 
   
   SUGESTÃO:04675 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   SUGERE QUE LEI REGULE A PREVIDÊNCIA PRIVADA E QUE LEI COMPLEMENTAR  
ASSEGURE A APOSENTADORIA ÀS DONAS-DE-CASA. 
   
   SUGESTÃO:05449 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   LUCIA BRAGA (PFL/PB) 
Texto:   
   SUGERE QUE SE ASSEGURE AOS TRABALHADORES, HOMENS E MULHERES, O  
DIREITO À APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE SERVIÇO. 
   
   SUGESTÃO:05922 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   SUGERE QUE A CONTRIBUIÇÃO DO TRABALHADOR RURAL PARA O SISTEMA DE  
SEGURIDADE SEJA DEFINIDA EM LEI, E QUE ELE TENHA OS MESMOS  
BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E APOSENTADORIA DO SEGURADO URBANO. 
   
   SUGESTÃO:06284 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
Texto:   
   SUGERE NORMA DISPONDO SOBRE A APOSENTADORIA DO PROFESSOR. 
   
   SUGESTÃO:06567 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FERNANDO CUNHA (PMDB/GO) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE APOSENTADORIA DE PROFESSORES. 
   
   SUGESTÃO:06891 DT REC:06/05/87 
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Autor:   
   THEODORO MENDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS  
AO PROFESSOR, APÓS VINTE E CINCO ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO. 
   
   SUGESTÃO:06906 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE APOSENTADORIA DO PROFESSOR E SOBRE O EXERCÍCIO DO  
MAGISTÉRIO. 
   
   SUGESTÃO:07025 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   PAULO SILVA (PMDB/PI) 
Texto:   
   SUGERE NORMA DISPONDO SOBRE A APOSENTADORIA DOS PROFESSORES. 
   
   SUGESTÃO:07162 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE O TRABALHADOR SEJA APOSENTADO COM REMUNERAÇÃO IGUAL À DA  
ATIVIDADE, NA FORMA QUE DETERMINA. 
   
   SUGESTÃO:07279 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ENOC VIEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A APOSENTADORIA DO TRABALHADOR COM PROVENTOS  
INTEGRAIS, NAS CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:07661 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADA AO HOMEM E À MULHER TRABALHADORES RURAIS  
APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. 
   
   SUGESTÃO:07782 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   RUBEM MEDINA (PFL/RJ) 
Texto:   
   SUGERE SEJA ASSEGURADA À MULHER E AO HOMEM APOSENTADORIA COM  
PROVENTOS INTEGRAIS OU PROPORCIONAIS AO TEMPO DE SERVIÇO. 
   
   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:08392 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
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Texto:   
   SUGERE QUE OS PROFESSORES APOSENTADOS PERCEBAM PROVENTOS  
INTEGRAIS. 
   
   SUGESTÃO:08580 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE NORMA DISPONDO SOBRE A APOSENTADORIA DO PROFESSOR. 
   
   SUGESTÃO:08774 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   DARCY DEITOS (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE APOSENTADORIA AOS 55 (CINQUENTA E CINCO) E 50 (CINQUENTA) ANOS  
DE IDADE PARA O HOMEM E PARA A MULHER, RESPECTIVAMENTE, EM VALOR  
NUNCA INFERIOR AO SALÁRIO DA ATIVIDADE. 
   
   SUGESTÃO:08858 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE A APOSENTADORIA DE PROFESSORES, NOS TERMOS  
QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:08910 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FAUSTO ROCHA (PFL/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE APOSENTADORIA DO HOMEM E DA MULHER. 
   
   SUGESTÃO:08956 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE SEJA MANTIDA A APOSENTADORIA DO PROFESSOR, DEFINIDA NA  
ATUAL CONSTITUIÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:09672 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   SUGERE SEJA CONCEDIDA AOS PROFESSORES APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, COM  
SALÁRIO INTEGRAL, NAS CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:09729 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   RONALDO ARAGÃO (PMDB/RO) 
Texto:   
   SUGERE A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA AOS TRABALHADORES RURAIS COM  
PROVENTOS NUNCA INFERIORES AOS DOS TRABALHADORES URBANOS. 
   
   SUGESTÃO:09807 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   
   SUGERE IGUALDADE DE CONDIÇÕES E DIREITOS ENTRE TRABALHADORES RURAIS E  
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URBANOS, RESPEITADA A NATUREZA DAS ATIVIDADES EXERCIDAS, PARA FIXAÇÃO  
DOS LIMITES DE APOSENTADORIA. 
   
   SUGESTÃO:09889 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FRANCISCO DIÓGENES (PDS/AC) 
Texto:   
   SUGERE APOSENTADORIA AOS TRINTA ANOS DE MAGISTÉRIO PARA O PROFESSOR  
E AOS VINTE E CINCO PARA A PROFESSORA, COM VENCIMENTOS INTEGRAIS  
(SGC). 
   
   SUGESTÃO:09898 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   GERALDO BULHÕES (PMDB/AL) 
Texto:   
   SUGERE A APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS APÓS 30 ANOS DE  
SERVIÇO PARA O HOMEM, E APÓS 25 ANOS PARA MULHER. 
   
   SUGESTÃO:10058 DT REC:18/05/87 
Entidade:   
   COMISSÃO DE PROFESSORES MUNICIPAIS DE GOIO-ERÊ - PR 
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIO-ERÊ - PR 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE SALÁRIO E APOSENTADORIA DE PROFESSORES, NA FORMA  
QUE ESPECIFICA. 
   
   SUGESTÃO:10439 DT REC:25/05/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE DIADEMA - SP 
SEVERINO ARCANJO DE OLIVEIRA - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : DIADEMA CEP : 09900 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE ASSEGURE APOSENTADORIA AO HOMEM AOS 30 (TRINTA) ANOS  
DE SERVIÇO E À MULHER, AOS 25 (VINTE E CINCO). 
   
   SUGESTÃO:10470 DT REC:25/05/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP 
EDUARDO NICOLAU - PRESIDENTE 
Texto:   
   SUGERE A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA AOS 55 (CINQUENTA E CINCO) ANOS  
DE IDADE PARA HOMENS E MULHERES DO CAMPO, EM VALOR NÃO INFERIRO AO  
SALÁRIO MÍNIMO. 
   
   SUGESTÃO:10606 DT REC:30/05/87 
Entidade:   
   ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE 
RAIMUNDO DE SÁ E SOUZA - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : JUAZEIRO DO NORTE CEP : 63180 UF : CE) 
Texto:   
   SUGERE A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA, APÓS TRINTA ANOS DE EXERCÍCIO  
EFETIVO DO MAGISTÉRIO, PARA O PROFESSOR PARTICULAR NÃO REGISTRADO. 
   
   SUGESTÃO:10643 DT REC:03/06/87 
Entidade:   
   ASSOC. DOS PROF. PÚBL. DO ENS. MÉDIO, NITERÓI - RJ 
JOSÉ DE CUSATIS - PRESIDENTE 
AV AMARAL PEIXOTO 472 CONJ 703 MUNICÍPIO : NITEROI CEP : 24000 UF : RJ) 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 13  

 

Texto:   
   SUGERE APOSENTADORIA PARA O PROFESSOR, COM PROVENTOS INTEGRAIS, APÓS  
25 ANOS DE EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO E REVISÃO PERIÓDICA DOS PROVENTOS  
DA APOSENTADORIA, IGUALANDO-OS AOS VALORES DOS VENCIMENTOS DA  
ATIVIDADE. 
   
   SUGESTÃO:10690 DT REC:03/06/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREI - SP 
ANTONIOS YONSSIF RAAD - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : JACAREI CEP : 12300 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPUTADO, PARA FINS DE APOSENTADORIA DO TRABALHADOR  
URBANO, O TEMPO DE SERVIÇO DESENVOLVIDO NA ZONA RURAL. 
   
   SUGESTÃO:10709 DT REC:03/06/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE DRACENA - SP 
MÁRIO ALVES DA SILVA - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : DRACENA CEP : 17900 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A APOSENTADORIA DO TRABALHADOR RURAL E URBANO. 
   
   SUGESTÃO:10748 DT REC:03/06/87 
Entidade:   
   ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO BRASIL E OUTROS 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES, A  
PROTEÇÃO À FAUNA E À FLORA, E OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
   
   SUGESTÃO:10763 DT REC:03/06/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE PARANACITY - PR 
APARECIDO CLAUDECIR VISMARA- PRESIDENTE 
Texto:   
   SUGERE A EQUIPARAÇÃO DA APOSENTADORIA DO TRABALHADOR RURAL À DO  
TRABALHADOR URBANO. 
   
   SUGESTÃO:10804 DT REC:15/06/87 
Entidade:   
   ASSOC. DOS PROF. PÚBLICOS DO ENS. MÉDIO, NITERÓI - RJ 
JOSÉ DE CUSATIS - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : NITEROI CEP : 24000 UF : RJ) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA AOS PROFESSORES DA  
REDE PÚBLICA E PARTICULAR, QUANDO COMPLETADOS 25 ANOS DE MAGISTÉRIO. 
   
   SUGESTÃO:10831 DT REC:16/06/87 
Entidade:   
   ASSOC E ENTIDADES CLASSE DOS PROF DO MAGISTÉRIO PÚBLICO 
ASSOC.ENTID.CLAS.PROF.MAGIST.PÚBL.UNIÃO PROF.PÚBL;ETC MUNICÍPIO : B HORIZONTE 
CEP : 30000 UF : MG) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE APOSENTADORIA, EM REGIME ESPECIAL, PARA  
TODOS OS PROFESSORES. 
   
   SUGESTÃO:10872 DT REC:12/06/87 
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Entidade:   
   ASSOC.DAS CÂMARAS DE VEREAD.DOS MUNIC.DA Z.CENT.SUL-RS 
SEBASTIÃO OSMAR TURRA - PRESIDENTE 
ASCAMVERCS - CHARQUEADAS - EST. RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO : CHARQUEADAS 
CEP : 96705 UF : RS) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA PARA O HOMEM E A  
MULHER TRABALHADORES RURAIS, AOS 55 (CINQUENTA E CINCO) ANOS DE  
IDADE; E OUTRAS SOBRE A PROTEÇÃO ÀS PESSOAS DEFICIENTES. 
   
   SUGESTÃO:10946 DT REC:10/07/87 
Entidade:   
   INST.LONDRINENSE P/EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS EXCEPCIONAIS-PR 
PROFESSORES DO INSTITUTO 
MUNICÍPIO : LONDRINA CEP : 86100 UF : PR) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES. 
   
   SUGESTÃO:11023 DT REC:23/07/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 
CLAUDINO PEDRO CAMATTI - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : CARAZINHO CEP : 99500 UF : RS) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE O CÁLCULO DOS VALORES DAS APOSENTADORIAS E  
BENEFÍCIOS; E SOBRE A ESTABILIDADE NO EMPREGO, NA FORMA QUE  
ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:11454 DT REC:10/08/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA - PE 
EURICO DE SÁ CAVALCANTI - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : PETROLINA CEP : 56300 UF : PE) 
Texto:   
   SUGERE SEJA CONCEDIDA APOSENTADORIA AOS 55 (CINQUÊNTA E CINCO) ANOS  
DE IDADE PARA A MULHER E AOS 60 (SESSENTA) PARA OS HOMENS. 
   
   SUGESTÃO:11610 DT REC:03/09/87 
Entidade:   
   PROFESSORADO DE TUPÃ - SP 
NELSON TEIXEIRA LACERDA - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : TUPÃ CEP : 17600 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE A APOSENTADORIA NO MAGISTÉRIO SEJA AOS 25 (VINTE E CINCO)  
ANOS DE SERVIÇO. 
   
   SUGESTÃO:11627 DT REC:03/09/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE TUPI PAULISTA - SP 
MUNICÍPIO : TUPI PAULISTA CEP : 17930 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE A APOSENTADORIA PARA O MAGISTÉRIO SEJA DE 25 ANOS PARA AS  
MULHERES E DE 30 ANOS PARA OS HOMENS. 
   
   SUGESTÃO:11640 DT REC:03/09/87 
Entidade:   
   ASSOCIAÇÃO DO MAGISTÉRIO REGIONAL DA COMARCA DE TUPI 
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PAULISTA - AMAR - SP 
MUNICÍPIO : TUPI PAULISTA CEP : 17930 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O MAGISTÉRIO. 
   
   SUGESTÃO:11663 DT REC:15/09/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDOS - SP 
FOEDH SALMEN HESSAIN - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : AGUDOS CEP : 17120 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE O CÁLCULO DOS VALORES DA APOSENTADORIA. 
   
   SUGESTÃO:11742 DT REC:25/09/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE SANTOS - SP 
NOÉ DE CARVALHO - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : SANTOS CEP : 11100 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE ASSEGURE À MULHER APOSENTADORIA APÓS 25 (VINTE E  
CINCO) ANOS DE CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL. 
   
   SUGESTÃO:11745 DT REC:25/09/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP 
FERNANDO NAGIB - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : SAO JOAO DA BOA VISTA CEP : 13870 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE ASSEGURE APOSENTADORIA AOS 30 (TRINTA) E 25 (VINTE E  
CINCO) ANOS DE SERVIÇO PARA O HOMEM E PARA A MULHER, RESPECTVAMENTE. 
   
   SUGESTÃO:11751 DT REC:25/09/87 
Entidade:   
   ESCOLA ESTADUAL DE 1. GRAU, PROFESSOR LUIZ NUNES 
FERREIRA FILHO - CARDOSO, SP 
MUNICÍPIO : CARDOSO CEP : 15570 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE NORMA ASSEGURE AOS PROFESSORES APOSENTADORIA AOS 25  
(VINTE E CINCO) E 30 (TRINTA) ANOS DE SERVIÇO PARA A MULHER E O  
HOMEM, RESPECTIVAMENTE. 
   
   SUGESTÃO:11764 DT REC:25/09/87 
Entidade:   
   CENTRO INTERESCOLAR ÁTTILA DE ALMEIDA MIRANDA 
MUNICÍPIO : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CEP : 29300 UF : ES) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE ASSEGURE APOSENTADORIA AOS 25 (VINTE E CINCO) ANOS  
DE MAGISTÉRIO. 
   
   SUGESTÃO:11795 DT REC:25/09/87 
Entidade:   
   SINDICATO DOS PSICÓLOGOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SUELI SOUZA DOS SANTOS - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : PORTO ALEGRE CEP : 90000 UF : RS) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE CRITÉRIO DE APOSENTADORIA E CÁLCULO DE BENEFÍCIOS. 
   
   SUGESTÃO:11807 DT REC:05/10/87 
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Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP 
EDUARDO NICOLAU - PRESIDENTE 
SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP MUNICÍPIO : CEP : 00000 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE GARANTAM VERBAS PÚBLICAS PARA O ENSINO PÚBLICO;  
APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O MAGISTÉRIO; VINCULAÇÃO DE PERCENTAGENS  
ORÇAMENTÁRIAS PARA A EDUCAÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:11828 DT REC:05/10/87 
Entidade:   
   ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE CARDOSO, SP 
PEDRO GUTIERREZ - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : CARDOSO CEP : 15570 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE ASSEGURE APOSENTADORIA AOS PROFESSORES AOS 25 (VINTE  
E CINCO) E 30 (TRINTA) ANOS DE SERVIÇO, PARA A MULHER E O HOMEM,  
RESPECTIVAMENTE. 
   
   SUGESTÃO:11832 DT REC:05/10/87 
Entidade:   
   ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO OFICIAL DO ESTADO 
DE SÃO PAULO, SP 
MUNICÍPIO : SAO PAULO CEP : 01000 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE ASSEGUREM VERBAS PÚBLICAS PARA O ENSINO PÚBLICO;  
VINCULAÇÃO DE VERBAS PARA A EDUCAÇÃO; APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O  
MAGISTÉRIO. 
   
   SUGESTÃO:11834 DT REC:05/10/87 
Entidade:   
   ASSOCIAÇÃO TRÊS-LAGOENSE DE PROFESSORES 
NARCIZA JEREMIAS RIGO - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : TRES LAGOAS CEP : 79600 UF : MS) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE ASSEGUREM O ENSINO PÚBLICO E GRATUÍTO EM TODOS OS  
NÍVEIS; VINCULAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA A EDUCAÇÃO;  
APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O MAGISTÉRIO E OUTRAS QUE ENUMERA. 
   
   SUGESTÃO:11838 DT REC:05/10/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SANTA RITA DO PASSA 
QUATRO, SP 
JOSÉ APARECIDO SCORSOLINI - PRESIDENTE MUNICÍPIO : SANTA RITA DO PASSA QUATRO 
CEP : 13670 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE ASSEGURE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O MAGISTÉRIO. 
   
   SUGESTÃO:11840 DT REC:05/10/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE LEÓPOLIS, PR 
PAULO IZIDRO - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : LEOPOLIS CEP : 86330 UF : PR) 
Texto:   
   SUGERE A MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O MAGISTÉRIO. 
   
   SUGESTÃO:11847 DT REC:05/10/87 
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Entidade:   
   ESCOLA BENTA PEREIRA ARIRANHA - CATANDUVA, SP 
MUNICÍPIO : CATANDUVA CEP : 15800 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE ASSEGUREM VERBAS PÚBLICAS PARA ESCOLAS PÚBLICAS;  
APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O MAGISTÉRIO. 
   
   SUGESTÃO:11848 DT REC:05/10/87 
Entidade:   
   ESCOLA ESTADUAL DE 1. GRAU VITORINO PEREIRA - CATANDUVA 
MUNICÍPIO : CATANDUVA CEP : 15800 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE ASSEGUREM VERBAS PÚBLICAS PARA ESCOLAS PÚBLICAS;  
APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O MAGISTÉRIO. 
   
   SUGESTÃO:11849 DT REC:05/10/87 
Entidade:   
   ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO CALIXTO, SÃO PAULO, SP 
MUNICÍPIO : SÃO PAULO CEP : 01000 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE ASSEGURE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O MAGISTÉRIO. 
   
   SUGESTÃO:11850 DT REC:05/10/87 
Entidade:   
   ESCOLA MUNICIPAL DE 1. GRAU JACKSON DE FIGUEIREDO, SP 
MUNICÍPIO : SAO PAULO CEP : 01000 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE ASSEGURE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O MAGISTÉRIO. 
   
   SUGESTÃO:11867 DT REC:05/10/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP 
JAIRO PINTOS - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : SAO JOSE DOS CAMPOS CEP : 12200 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE GARANTA APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O MAGISTÉRIO. 
   
   SUGESTÃO:11882 DT REC:12/10/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA - SP 
JOÃO BATISTA DE MELO JABUR - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : CANDIDO MOTA CEP : 19880 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE ASSEGURE VERBAS PÚBLICAS PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS;  
APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O MAGISTÉRIO; MANUTENÇÃO DOS ATUAIS  
PERCENTUAIS PARA A EDUCAÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:11883 DT REC:12/10/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE COLORADO - PR 
ALEIXO SALVADOR CARRENHO - PRESIDENTE 
COLORADO - PR) 
Texto:   
   SUGERE QUE NORMA MANTENHA APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O MAGISTÉRIO. 
   
   SUGESTÃO:11886 DT REC:12/10/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÍ - SP 
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HUGO FERRAZ DA SILVEIRA - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : ITAI CEP : 18730 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE NORMA MANTENHA APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O MAGISTÉRIO. 
   
   SUGESTÃO:11894 DT REC:12/10/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACAIA - SP 
AUTHARIS OSTINY - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : PIRACAIA CEP : 12970 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE NORMA MANTENHA APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O MAGISTÉRIO;  
OBRIGATORIEDADE DO VALE TRANSPORTE. 
   
   SUGESTÃO:11899 DT REC:12/10/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRÁZ - PR 
WENCESLAU BRAZ - PR) 
Texto:   
   SUGERE QUE NORMA MANTENHA APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O MAGISTÉRIO. 
   
   SUGESTÃO:11900 DT REC:12/10/87 
Entidade:   
   CÂMARA DOS VEREADORES DE TERRA BOA - PR 
KENSUKI URATANI 
MUNICÍPIO : TERRA BOA CEP : 87240 UF : PR) 
Texto:   
   SUGERE QUE NORMA MANTENHA APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O MAGISTÉRIO. 
   
   SUGESTÃO:11909 DT REC:10/10/87 
Entidade:   
   ESCOLA ESTADUAL DE 1. GRAU PROFESSOR JOAQUIM MOREIRA 
BERNARDES 
MUNICÍPIO : SÃO BERNARDO DO CAMPO CEP : 09700 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE SEJA MANTIDA A APOSENTADORIA ESPECIAL AOS 25 (VINTE E CINCO)  
ANOS PARA O MAGISTÉRIO; E QUE A VERBA PÚBLICA SEJA DESTINADA À ESCOLA  
PÚBLICA. 
   
   SUGESTÃO:11917 DT REC:10/10/87 
Entidade:   
   PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA - SP 
APARECIDO ROBERTO CIDINHO DE LIMA - PREFEITO 
MUNICÍPIO : CANDIDO MOTA CEP : 19880 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE SEJA MANTIDA A APOSENTADORIA ESPECIAL AOS 25 (VINTE E CINCO)  
ANOS PARA O MAGISTÉRIO. 
   
   SUGESTÃO:11920 DT REC:10/10/87 
Entidade:   
   PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁPOLIS - SP 
ACÁCIO BATISTA DA SILEIRA - PREFEITO 
MUNICÍPIO : ITAPOLIS CEP : 14900 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE SEJA MANTIDA A APOSENTADORIA ESPECIAL AOS 25 (VINTE E CINCO)  
ANOS PARA O MAGISTÉRIO; QUE AS VERBAS PÚBLICAS SEJAM PARA AS ESCOLAS  
PÚBLICAS; QUE SEJA GARANTIDO O PERCENTUAL DED VERBA DESTINADO À  
EDUCAÇÃO. 
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   SUGESTÃO:11937 DT REC:15/10/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA - SP 
ANTONIO RODOLFO DEVITO - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : GARÇA CEP : 17400 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE SEJA MANTIDA A APOSENTADORIA PARA O MAGISTÉRIO. 
   
   SUGESTÃO:11940 DT REC:15/10/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS - PR 
ANTONIO LOPES DANIEL - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : CONGONHINHAS CEP : 86320 UF : PR) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE ASSEGURE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O MAGISTÉRIO. 
   
   SUGESTÃO:11946 DT REC:15/10/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS - SP 
MILTON ROCHA - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : ASSIS CEP : 19800 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE ASSEGURE VERBAS PÚBLICAS PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS;  
MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O MAGISTÉRIO; PERCENTUAIS  
ORÇAMENTÁRIOS PARA A EDUCAÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:11965 DT REC:20/10/87 
Entidade:   
   ESCOLA MUNICIPAL DE 1. GRAU 'BRIGADEIRO HENRIQUE 
RAIMUNDO DYOTT FONTENELLE' - JARAGUA - SP 
GILBERTO DE OLIVEIRA PRETO) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE ASSEGURE APOSENTADORIA ESPECIAL AOS 25 (VINTE E  
CINCO) ANOS PARA O MAGISTÉRIO. 
   
   SUGESTÃO:11983 DT REC:20/10/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO - PR 
PEDRO PAULO GASPARELO - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : BOM SUCESSO CEP : 86940 UF : PR) 
Texto:   
   SUGERE APOSENTADORIA AOS 25 (VINTE E CINCO) ANOS PARA O MAGISTÉRIO;  
 e QUE SEJA MANTIDO UM PERCENTUAL SIGNIFICATIVO DE VERBA PARA A  
EDUCAÇÃO; QUE SEJA MANTIDO E DESVINCULADO DO INAMPS O IPE (INSTITUTO  
DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES DO ESTADO); QUE OS  
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS PROFESSORES SEJAM ESTENDIDOS AOS DEMAIS  
FUNCIONÁRIOS DA REDE ESCOLAR. 
   
   SUGESTÃO:11988 DT REC:20/10/87 
Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU - SP 
READIR MERUGUESSO - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : IRAPURU CEP : 17880 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE A APOSENTADORIA SEJA AOS 25 (VINTE E CINCO) ANOS PARA O  
MAGISTÉRIO, CONFORME ESPECIFICA. 
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   SUGESTÃO:11995 DT REC:05/10/87 
Entidade:   
   ESCOLA ESTADUAL DE 1. E 2. GRAUS PROFESSORA ESTHER 
MEDINA, SANTO ANDRÉ, SP 
MUNICÍPIO : SANTO ANDRE CEP : 09000 UF : SP) 
Texto:   
    SUGERE A MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O MAGISTÉRIO. 
   
   SUGESTÃO:11996 DT REC:05/10/87 
Entidade:   
   ESCOLA ESTADUAL DE 1. GRAU JOSÉ VILAGELIN NETO - 
CAMPINAS, SP 
MUNICÍPIO : CAMPINAS CEP : 13100 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE GARANTA VERBAS PÚBLICAS PARA ESCOLAS PÚBLICAS E A  
APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O MAGISTÉRIO. 
   
   SUGESTÃO:11997 DT REC:05/10/87 
Entidade:   
   ESCOLA ESTADUAL DE 1. GRAU PROFESSOR JACOB THOMAZ 
ITAPURA DE MIRANDA, SP 
NEIDE ANTONIA SOARES - DIRETORA MUNICÍPIO : SÃO PAULO CEP : 01000 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE GARANTA APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O MAGISTÉRIO. 
 

2 – Audiências públicas 

Consulte na 11ª reunião da Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos as 
notas taquigráficas da audiência pública realizada em 29/4/1987 sobre aposentadoria, proteção, 
segurança, higiene do trabalho.   

Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a 

 

Consulte na 6ª, 8ª e 13ª reunião da Subcomissão de Saúde, Seguridade e do Meio Ambiente as 
notas taquigráficas das audiências públicas realizadas em 21/4/1987, 22/4/1987 e 5/5/1987 
respectivamente sobre Previdência Social.   

Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b 

 

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PÚBLICOS – VIIA 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 2º - A Constituição assegura aos trabalhadores e aos servidores públicos civis, 

federais, estaduais e municipais, independente de lei, os seguintes direitos, além de 

outros que visem à melhoria de sua condição social: 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7a
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b
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[...] 

XXXIII - aposentadoria com remuneração igual à da atividade, garantido o 

reajustamento para preservação de seu valor real:  

a) com 30 (trinta) anos de trabalho, para o homem;  

b) com 25 (vinte e cinco) para a mulher;  

c) com tempo inferior ao das alíneas acima, pelo exercício de trabalho noturno, de 

revezamento, penoso, insalubre ou perigoso.  

XXXIV - aposentadoria para as donas-de-casa, que deverão contribuir para a 

seguridade social. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 34.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 2º - São assegurados aos trabalhadores urbanos, rurais e domésticos e aos 

servidores públicos civis, federais, estaduais e municipais, e a todos os demais, 

independentemente de lei, os seguintes direitos, além de outros que visem à 

melhoria de sua condição social:  

 [...] 

XXXV - aposentadoria com proventos iguais à maior remuneração dos últimos 12 

(doze) meses de serviço, verificada a regularidade dos reajustes salariais nos 36 

(trinta e seis) meses anteriores ao pedido, garantido o reajustamento para 

preservação de seu valor real, nos termos do inciso VII, que nunca será inferior ao 

número de salários mínimos percebidos quando da concessão do benefício:  

a) com 30 (trinta) anos de trabalho, para o homem;  

b) com 25 (vinte e cinco) 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 60 (sessenta) anos de idade;  

e) por invalidez.  

XXXVI - aposentadoria para as donas-de-casa, que deverão contribuir para a 

seguridade social;  

 

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

Ambiente, a votação do anteprojeto do relator. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 25/7/1987, Supl., a 

partir da p. 223.  

Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b 

 

 
SUBCOMISSÃO DE SAÚDE, SEGURIDADE E DO MEIO AMBIENTE – VIIB 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 16 - A aposentadoria por velhice do trabalhador rural será concedida aos 

cinquenta e cinco anos de idade. 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Não foram localizadas emendas. 

 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7b
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FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL - VII 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 36.  

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

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 2º- São assegurados aos trabalhadores urbanos, rurais e aos servidores 

públicos, federais, estaduais e municipais, os seguintes direitos, além de outros 

que visem à melhoria de sua condição social. 

[...] 

XXV - aposentadoria. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 31.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 64 - É assegurada aposentadoria com proventos de valor igual à maior 

remuneração dos últimos 12 (doze) meses de serviço, verificada a regularidade 

dos reajustes salariais nos 36 (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 35 (trinta e cinco) anos de trabalho, para o homem;  

b) com 30 (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 65 (sessenta e cinco) anos de idade;  

e) por invalidez.   

 

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

Relator publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 5/8/1987, 

Supl., a partir da p. 120.  

Disponível em: https://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. 362 - É assegurada aposentadoria com proventos de valor igual 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 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7
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benefício:  

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. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 21.  

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

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 356 - É assegurada aposentadoria com proventos de valor igual 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 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. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 189.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

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, cinqüenta 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. 
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FASE O – 
Emendas (ES) ao 

primeiro substitutivo 
do relator 

Total de emendas localizadas: 230.  

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

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

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;  

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: 

Destaques apresentados: 

- nº 4572/87, referente à Emenda nº 32847.  

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

partir da p. 2163. 

- nº 730/87, referente à Emenda nº 28850.  

- nº 2299/87, referente à Emenda nº 10430 (FASE M). 

- nº 7801/87, referente à Emenda nº 24984. 

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

partir da p. 2172. 

- nº 4576/87, referente à Emenda nº 32854.  

- nº 1415/87, referente à Emenda nº 9397 (FASE M). 

- nº 3686/87, referente à Emenda nº 28142. 

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

partir da p. 2187. 

- nº 4108/87, referente à Emenda nº 21533.  

- nº 6457/87, referente à Emenda nº 34801. 

- nº 7358/87, referente à Emenda nº 14985 (FASE M). 

- nº 3686/87, referente à Emenda nº 32390. 

- nº 100/87, referente à Emenda nº 32983.  

- nº 606/87, referente à Emenda nº 9397 (FASE M). 

- nºs 3610/87 e 4474/87, referente às Emendas nº 21105 e 27601. 

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

partir da p. 2194. 

 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf


Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 25  

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

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.  

§ 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: 52. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02044, art. 233 e 234. 

 

Discussões e votações: 

Requerimento de fusão das emendas 00683, 01030, 00957 e 00257, referentes ao 

inciso I do art. 237 do Projeto A. A fusão foi rejeitada.  

Requerimento de fusão de emenda e destaques aditivos ao art. 237 do Projeto A. A 

fusão foi aprovada.  

Requerimento de destaque nº 1755, referente ao inciso II do art. 237 do Projeto A. 

O destaque foi rejeitado.  

Requerimento de destaque nº 812, referente à Emenda 00495. A emenda foi 

rejeitada.  

Publicado 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. 207. É assegurada aposentadoria, nos termos da lei, calculando-se o benefício 

sobre a média dos trinta e seis últimos salários de contribuição, corrigidos 

monetariamente mês a mês e comprovada a regularidade dos reajustes dos 

salários de contribuição de modo a preservar seus valores reais e obedecidas as 

seguintes condições:  

I - aos sessenta e cinco anos de idade, para o homem, e aos sessenta, para a 

                                                      
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/245anc19mai1988.pdf
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mulher, reduzido em cinco anos o limite de idade para os trabalhadores rurais de 

ambos os sexos e para os que exerçam as atividades em regime de economia 

familiar, neste incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal;  

II - após trinta e cinco anos de trabalho, ao homem, e, após trinta, à mulher, ou em 

tempo inferior, se sujeitos a trabalho sob condições especiais, prejudiciais à saúde 

ou integridade física, definidas em lei;  

III - após trinta anos, ao professor, e, após vinte e cinco anos, à professora, por 

efetivo exercício de função de magistério de primeiro ou segundo grau;  

IV - aposentadoria proporcional, após trinta anos de trabalho, ao homem, e, após 

vinte e cinco, à mulher.  

Parágrafo único. Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca 

do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e 

urbana, hipótese em que os diversos sistemas de previdência social compensar-se-

ão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 43.  

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

 

Requerimento de reunião de destaques, para votação dos artigos 203, 207 e 240. A 

reunião foi aprovada. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 1/9/1988, a partir da p. 

13931. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 202. É assegurada aposentadoria, nos termos da lei, calculando-se o benefício 

sobre a média dos trinta e seis últimos salários de contribuição, corrigidos 

monetariamente mês a mês e comprovada a regularidade dos reajustes dos 

salários de contribuição de modo a preservar seus valores reais e obedecidas as 

seguintes condições:  

I - aos sessenta e cinco anos de idade, para o homem, e aos sessenta, para a 

mulher, reduzido em cinco anos o limite de idade para os trabalhadores rurais de 

ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia 

familiar, neste incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal;  

II - após trinta e cinco anos de trabalho, ao homem, e, após trinta, à mulher, ou em 

tempo inferior, se sujeitos a trabalho sob condições especiais, prejudiciais à saúde 

ou à integridade física, definidas em lei;  

III - após trinta anos, ao professor, e, após vinte e cinco, à professora, por efetivo 

exercício de função de magistério.  

§ 1º É facultada aposentadoria proporcional, após trinta anos de trabalho, ao 

homem, e, após vinte e cinco, à mulher.  

§ 2º Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de 

contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, 

hipótese em que os diversos sistemas de previdência social compensar-se-ão 

financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 2.  

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

 

Na Comissão de Redação, foi discutido novo texto para o art. 202 §1º.  

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/305anc01set1988.pdf
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Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 23/9/1988, Supl. B, p. 

169 e 228. 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 202. É assegurada aposentadoria, nos termos da lei, calculando-se o 

benefício sobre a média dos trinta e seis últimos salários de contribuição, 

corrigidos monetariamente mês a mês, e comprovada a regularidade dos 

reajustes dos salários de contribuição de modo a preservar seus valores reais e 

obedecidas as seguintes condições:  

I - aos sessenta e cinco anos de idade, para o homem, e aos sessenta, para a 

mulher, reduzido em cinco anos o limite de idade para os trabalhadores rurais de 

ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia 

familiar, neste incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal;  

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

em tempo inferior, se sujeitos a trabalho sob condições especiais, que 

prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidas em lei;  

III - após trinta anos, ao professor, e, após vinte e cinco, à professora, por efetivo 

exercício de função de magistério.  

§ 1º É facultada aposentadoria proporcional, após trinta anos de trabalho, ao 

homem, e, após vinte e cinco, à mulher.  

§ 2º Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo 

de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, 

hipótese em que os diversos sistemas de previdência social se compensarão 

financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei.  

 

Nota: Prevaleceu alteração redacional proposta pelo Professor Celso Cunha para 

o caput, o inciso II e o § 2º do art. 202. 

(conforme quadro comparativo das propostas de redação, fl. 158). 

 

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PÚBLICOS – VIIA 
 
   
   EMENDA:00001 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 

                                                      
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://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
https://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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Autor:   
   PAULO SILVA (PMDB/PI) 
Texto:   
   "Art. O professor será aposentado após 25  
anos de exercício em funções de magistério, com  
salário integral.  
Parágrafo único. O tempo de serviço militar  
será computado integralmente para os efeitos da  
aposentadoria." 
Justificativa: 
O nobilitante exercício da função de professor mereceu a devida atenção pela Constituição de 18 de 
setembro de 1946, prescrevendo aposentadoria após 25 anos de trabalho, indistintamente para 
homens e mulheres.  
A Constituição de 24 de janeiro de 1967, desconhecendo a realidade de tradição constitucional e os 
empecilhos do exercício do magistério, elevou o tempo de aposentadoria para 35 anos para professor 
e de 30 anos para professora. O Congresso Nacional, pela Emenda constitucional n° 18, de 30 e 25 
anos, respectivamente.  
No momento em que a Assembleia Nacional Constituinte se propõe traduzir todos os anseios das 
nobres classes trabalhadoras, o magistério, em particular, merece uma reparação histórica, uma vez 
que desde a revogação da Carta de 1946, em nada diminuíram as lutas e vicissitudes dos 
professores. Daí a justeza da aposentadoria para homens e mulheres após 25 anos de trabalho em 
sala de aula.  
O aproveitamento na sua integralidade do tempo militar, é uma justiça para todos quantos prestaram 
serviço às Forças Armadas. Sabe-se que há uma íntima correlação entre as duas atividades, não só 
pelo alcance do trabalho prestado, mas também pela relevância social e patriótica do serviço.  
Parecer:   
   No momento em que a Assembléia Nacional Constituinte busca traduzir de forma concreta todos os 
anseios das classes trabalhadoras, cumpre destacar que o anteprojeto já contemplam 
a aposentadoria com 30 anos de trabalho para o homem, e, com 25 anos para a mulher.  
Desta forma, a diferenciação quanto ao tempo de serviço em relação ao sexo é plenamente 
justificável, à vista das diferenças psicobiológicas.  
Julgamos que o 'tempo de serviço militar' para efeito de aposentadoria é matéria pertinente a outra 
subcomissão.  
Diante do exposto, somos pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:00024 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JUAREZ ANTUNES (PDT/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se onde couber:  
"(...) - a carga horária semanal para a  
profissão de enfermagem de 24 (vinte e quatro)  
horas;  
(...) - a aposentadoria especial com 25  
(vinte e cinco) anos para a profissão de  
enfermagem;  
(...) - o direito do exercício da profissão  
de enfermagem em duas matrículas;" 
Justificativa: 
Considerando que a profissão de enfermagem requere um curso de 4 (quatro) anos em nível 
superior.  
Considerando que a profissão de enfermagem também requer a necessidade de treinamento e 
aperfeiçoamento em residência como médico.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 29  

 

Considerando a grande necessidade de enfermeiro diplomado para atender o acompanhamento do 
doente no Brasil ser o maior que o de existentes atualmente.  
Considerando que a profissão de enfermagem no Brasil ainda é devidamente valorizada como nos 
países mais desenvolvidos.  
Parecer:   
   Consideramos que a proposta constante da Emenda do ilustre Constituinte, na parte referente À 
aposentadoria, já se encontra amparada no 'Título dos Trabalhadores', no item XXXIII  
do art. 2o.  
Com relação à carga horária, bem como o direito do exercício da profissão de 'enfermagem', julgamos 
que a matéria deva ser pertinente à legislação ordinária.  
Diante do exposto, somos pela rejeição por prejudicialidade da emenda. 
   
   EMENDA:00038 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   GERALDO BULHÕES (PMDB/AL) 
Texto:   
   Acrescente-se, sob o Título dos Direitos dos  
Trabalhadores, o seguinte:  
"aposentadoria por velhice aos sessenta anos de idade." 
Justificativa: 
Lei ordinária já dispõe a respeito, prevendo, entretanto, que a aposentadoria por velhice será aos 
sessenta e sessenta e cinco anos, para o homem e a mulher, respectivamente. A idade máxima para 
referida aposentadoria inscrita em nossa emenda, será efetivada aos sessenta anos de idade para os 
trabalhadores de ambos os sexos. Tencionamos preencher esta lacuna haja vista que a atual 
Constituição não expressa a idade máxima para a aposentadoria por velhice.  
Parecer:   
   A emenda sob exame visa conceder "aposentadoria por velhice aos sessenta anos de idade". 
Porém, trata-se de matéria que não compete a essa subcomissão analisar, mas sim à de  
Seguridade Social. Ante o exposto, opinamos pela sua rejeição. 
   
   EMENDA:00040 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Acrescente-se ao inciso XXXIII do art. 1o., a  
alínea ‘d’ e o parágrafo único que terá a seguinte redação:  
"Art. 1o. - ................................  
XXXIII - ....................................  
a) ............................  
b) ............................  
c) .............................  
d) por velhice, após 60 anos para homem e 55 anos para mulher.  
Parágrafo único - a aposentadoria  
proporcional por tempo de serviço para o  
trabalhador quando o homem tiver menos de 30 anos  
de serviço e a mulher menos de 25." 
Justificativa: 
O trabalhador brasileiro merece usufruir destes benefícios pelos relevantes serviços prestados à 
nação brasileira e que por muitos anos lhe foi negado e nesta Constituinte este direito ser lembrado 
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não nado estranho, haja vista, o grande esforço com sacrifício de vida dedicado com o heroísmo 
peculiar do trabalhador e da trabalhadora em prol da grandeza do nosso querido Brasil.  
Parecer:   
   Parecer idêntico à emenda no.7a0076-1. 
   
   EMENDA:00052 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao item XXXIV, da Parte dos  
Trabalhadores do anteprojeto da Subcomissão dos  
Direitos dos Trabalhadores e dos Servidores  
Públicos, a seguinte redação.  
"Aposentadoria para as donas-de-casa e  
camponesas, na forma a ser estabelecida em lei." 
Justificativa: 
O Anteprojeto contempla, neste item, as donas-de-casa com o benefício da aposentadoria e é omisso 
em relação às trabalhadoras rurais.  
Considerando que a trabalhadora rural cumpre dupla jornada de trabalho, no campo e em casa, 
acreditamos que é injusto e discriminatório que direito à aposentadoria seja concedido apenas às 
donas-de-casa.  
Reivindicação antiga das camponesas brasileiras, julgamos que o estabelecimento do direito de 
aposentadoria na nova Carta Constitucional é o resgate uma grave injustiça social.  
Julgamos ainda que é matéria de Lei Ordinária as formas pelas quais as aposentadorias serão 
concedidas.  
Parecer:   
   Pretende o autor da presente emenda inserir no item XXXIV do anteprojeto, a aposentadoria À 
camponesa. Em sua justificação, o ilustre proponente lembra que a trabalhadora rural  
'cumpre dupla jornada de trabalho, no campo e em casa'. Sem dúvida, seria uma odiosa 
discriminação. Entretanto, no item XII já foi estabelecida a 'igualdade de direitos a todos os  
trabalhadores, urbanos e rurais ...' Consequentemente as camponesas, por força do item XII, também 
terão direito À aposentadoria. Quando, pois, o item XXXIV fala da aposentadoria à dona-de-casa 
contempla simultaneamente a da cidade e a do campo. Ante o exposto, opinamos pela rejeição da 
emenda por prejudicialidade. 
   
   EMENDA:00076 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Acrescente-se ao inciso XXXIII, do art. 2o.,  
as alíneas ‘d’ e ‘e’, que terão as seguintes redações,  
no sentido de corrigirem a Emenda de no. 7A0040-0  
do dia 15 de maio de 1987:  
"Art. 2o. ..................................  
XXXIII - ....................................  
a) ..........................................  
b) ..........................................  
c) ..........................................  
d) por velhice, após 60 anos para homem e 55 para mulher; e  
e) a aposentadoria proporcional por tempo de  
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serviço para o trabalhador, quando o homem tiver  
menos de 30 anos de serviço e a mulher menos de 25." 
Justificativa: 
O trabalhador brasileiro merece usufruir destes benefícios pelos relevantes serviços prestados à 
nação brasileira e que por muitos anos lhe foi negado, nesta Constituinte esse direito deve ser 
lembrado, haja visto o grande esforço e sacrifício dedicado com heroísmo peculiar do trabalhador e 
da trabalhadora em prol da grandeza do nosso querido Brasil.  
Parecer:   
   O autor da presente emenda visa acrescentar ao texto do anteprojeto dois dispositivos: O primeiro 
se refere à aposentadoria por velhice, após 60 anos para o homem e 55 anos para a mulher. O 
segundo estabelece a aposentadoria proporcional por tempo de serviço aos 30 e 25 anos para o 
homem e para a mulher respectivamente.  
Por se tratar de matéria não afeta a essa Subcomissão opinamos pela sua rejeição por impertinência. 
   
   EMENDA:00090 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao item XXXIV, do art. 2o., a seguinte redação:  
"Art. 2o. .......................  
XXXIV - aposentadoria para as donas de casa,  
para o homem e mulher que trabalham no campo, que  
deverão contribuir para a seguridade social". 
Justificativa: 
A emenda integra na previdência social, o homem e a mulher que trabalha no campo.  
Já é tempo de dar eficiência à previdência social urbana e estende-la ao meio rural, precariamente 
atendido pelo FUNRURAL.  
De outra parte, não se compreende que a aposentadoria, aos que conseguem atingir 65 anos de 
idade, seja de meio salário-mínimo, como atualmente ocorre.  
A proposta prevê a contrapartida da contribuição direta do trabalhador rural, afastando viciadas 
práticas paternalistas e possibilitando a cobertura de custos acarretados.  
Merece reexame a incidência e forma de recolhimento da contribuição de 2,5% (dois e meio por 
cento) para o FUNRURAL, que objetiva atender aos fins aqui previstos, mas que está sujeita à 
evasão face às dificuldades de eficiente fiscalização na entrega do produto, em especial quando o 
encargo é mantido para o produtor que vende diretamente ao consumidor final.  
Entretanto, não se pode exigir dupla contribuição do mesmo trabalhador, contribuindo diretamente e 
através da venda de seus produtos.  
Parecer:   
   Consideramos que a proposta constante da emenda do nobre Constituinte, na parte referente à 
"aposentadorias para as donas de casa, que deverão contribuir para a seguridade social", já se 
encontra amparada pelo item XII, do artigo 1o. do Anteprojeto. Face a tal circunstância, opinamos 
pela rejeição por prejudicialidade. 
   
   EMENDA:00091 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao item XXXIII, do art. 2o., a seguinte redação:  
"Art. 2o. ..................................  
XXXIII - aposentadoria com remuneração igual  
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à da atividade e reajustamento dos proventos e  
pensões nas mesmas épocas e índices concedidos aos  
ativos."  
Justificativa: 
No serviço público não mais se discute a paridade entre os servidores ativos e inativos,  
mantida não só em relação aos reajustamentos concedidos aos funcionários em atividade  
(art. 102, § 1o. CF), como aos novos benefícios ou vantagens obtidas, que se estendem aos inativos.  
Assim ocorre com os magistrados, segundo dispõe a Lei Orgânica de Magistratura e com outras  
categorias funcionais.  
Na realidade o inativo não deve perceber provento excedente à remuneração da atividade  
(art. 102, § 2o. CF), mas não é justo que receba menos.  
Se isto ocorre no campo dos servidores públicos, deve o direito ser reconhecido para os  
trabalhadores vinculados à previdência social.  
A nova Constituição deve caminhar no rumo da unificação dos regimes de trabalho, reconhecendo  
enquanto não implantada, direitos iguais para os que são celetistas ou estatutários.  
Leis como a da Contagem Recíproca do tempo de serviço, mostram que estamos seguindo a 
melhor solução.  
A proposta quer recuperar verdadeiros párias sociais, deixados ao abandono pelos governos,  
sempre aguardando as repetidas promessas de reposição dos proventos confiscados.  
Cada um aposentado, na sua simplicidade ou rudeza, sabe e sente a injustiça sofrida, ao ver  
com quantos salários se aposentou e quantos recebe. A sua sobrevida é um caminho certo para a  
miséria.  
Acreditando nas conquistas e em uma maior justiça social, desejamos que os trabalhadores  
aposentados acompanhem a remuneração dos em atividade.  
Como consequência também se deve estender o critério às pensionistas, que padecem de iguais  
dificuldades. 
Parecer:   
   A proposta de Emenda do nobre Constituinte, já se encontra contemplada no texto do Anteprojeto, 
pelo que julgamos prejudicada. 
   
   EMENDA:00108 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FRANCISCO CARNEIRO (PMDB/DF) 
Texto:   
   Emenda Modificativa:  
"Art. 2o - XXXIII Aposentadoria com  
remuneração igual à da atividade, garantido o  
reajustamento para preservação de seu valor real:  
a) com 35 (trinta e cinco) anos de trabalho  
para homem;  
b) com 30 (trinta) anos de trabalho para mulher;  
c) com tempo inferior ao das alíneas acima,  
pelo exercício de trabalho noturno, de  
revezamento, penoso, insalubre ou perigoso. 
Justificativa: 
Justifica-se a elevação dos tempos de aposentadoria, respectivamente para homens e mulheres aos 
35 e 30 anos respectivamente, por quando sabemos que os homens até os 65 anos e as mulheres 
até os 60 anos, encontram-se em perfeitas condições de trabalho e, bastaria que começassem o 
trabalho aos 22 anos, para terem suas aposentadorias respectivamente aos 57 para homens e 52 
para mulheres.  
Parecer:   
   No Brasil, os trabalhadores ingressam no mercado de trabalho formal ou informal, normalmente 
ainda adolescente, na busca de encontrar formas de contribuírem para a renda familiar.  
Na verdade, a participação dos trabalhadores do ou da cidade, acontece sempre de maneira 
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prematura, sobretudo para atender às necessidades básicas de sobrevivência. Hoje, pelos índices 
comprovados de tempo de vida, o povo brasileiro vive em média 60 (sessenta) anos, devido às 
condições de vida e alimentação inadequada.  
Enfim, as injustiças sociais que ainda norteiam em nosso país, estão a exigir mudanças no sistema 
social, econômica e político. Ante o exposto, opinamos pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:00116 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Altera a redação do inciso XXXIII, do art. 2o.,  
referente a aposentadoria e acrescenta novo  
dispositivo da aposentadoria por idade:  
"Inciso XXXIII - Aposentadoria com  
remuneração igual à da atividade, garantido o  
reajustamento nos termos do inciso VII deste artigo". 
Justificativa: 
No anteprojeto constou neste inciso a garantia de reajustamento para preservação do valor da 
aposentadoria, sem determina a forma. Como o próprio anteprojeto já prevê no seu inciso VII a forma 
de reajustamento, qual seja: “Reajuste automático mensal de salários, remuneração, pensões e 
proventos da aposentadoria, pela variação dos índices do custo de vida, entendemos ser mais 
preciso reportamos àquele inciso em vez de deixar dúvidas sobre a forma de reajustamento do valor 
da aposentadoria. 
Acrescenta a alínea “d” ao inciso XXXIII, do art. 2°, referente a aposentadoria: 
Inciso XXXIII –  
Alínea d – com sessenta anos de idade, caso não se verifique antes a aposentadoria por tempo de 
serviço.  
Justificação: A constituição deve prever a proteção à velhice. Se por algum motivo o trabalhador não 
houver se aposentado até os sessenta anos por tempo de serviço, se aposentará por idade.  
Parecer:   
   A emenda propõe que no item XXXIII do art. 2o do Anteprojeto se inclua a forma de reajustamento 
da remuneração da aposentadoria, que seria automática e mensal, pela variação do índice do custo 
de vida, conforme estabelecido no item VII do art. 2o do Anteprojeto. Esta sugestão aperfeiçoa o 
anteprojeto e, por isso, deve ser aprovada.  
Quanto à aposentadoria por idade, é matéria da competência de outra subcomissão.  
Opinamos pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:00155 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   WALMOR DE LUCA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva ao Artigo 2o. do Anteprojeto  
da Subcomissão dos direitos dos Trabalhadores e  
dos Servidores públicos.  
"Art. 2o. ..................................  
I ............................................  
XXXIII ......................................  
a) ..........................................  
b) ..........................................  
c) ..........................................  
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d) ..........................................  
d) Com 20 (vinte) anos de trabalho em  
mineração a céu aberto.  
e) Com quinze 15 (anos) de trabalho em  
mineração de subsolo." 
Justificativa: 
É notório a periculosidade, insalubridade e penosidade do trabalho exercido nas minerações, em 
especial de subsolo.  
As doenças profissionais e os acidentes de trabalho comprovam ao alto risco de vida desta atividade.  
A legislação dos países civilizados já consagra os princípios agora preconizados. 
Parecer:   
   Entendemos que a Constituição deve, apenas, estabelecer o princípio geral da aposentadoria por 
tempo de serviço, aos 30 anos para o homem e aos 25 anos para a mulher.  
Por isso que, nos casos de aposentadoria especial, em condições de insalubridade, apenas assegura 
o direito a um tempo inferior ao genérico que, certamente, será fixado pela lei ordinária, após o 
estudo técnico de cada caso ou situação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00165 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   UBIRATAN AGUIAR (PMDB/CE) 
Texto:   
   Inclua-se no capítulo relativo aos direitos dos trabalhadores:  
"Art. A Constituição assegura aos  
trabalhadores os seguintes direitos:  
Inciso: A aposentadoria para o professor após  
25 (vinte e cinco anos de comprovado exercício em  
funções de magistério, com salário integral." 
Justificativa: 
A aposentadoria especial para os profissionais de área do ensino é fruto de uma batalha travada 
pelos integrantes do magistério, em razão da natureza do trabalho que desenvolvem, com assinalado 
desgaste físico. Sensível aos dados apresentados, o legislador brasileiro, não distinguiu categorias 
funcionais, mas reconhecem a necessidade de fixar dispositivos que amparassem quantos 
servidores, que pela natureza do serviço, apresentassem sinais evidentes de comprometimento da 
saúde em razão do exercício continuado de suas tarefas.  
A conquista da aposentadoria especial do magistério incorporada à legislação brasileira, necessita 
ser preservada, pelas razões já expostas, corrigindo-se, todavia, a discriminação ainda existente, no 
que tange ao tempo de serviço exigido para o homem e para a mulher, estabelecendo-se a 
uniformidade da regra, no fixar em 25 anos de comprovado exercício no magistério, o tempo hábil 
para que se possa requer a aposentadoria.  
Parecer:   
   A emenda do constituinte estabelece que: "a aposentadoria para o professor após 25 anos de 
comprovado exercício em funções de magistério, com salário integral". No anteprojeto no item III, do 
art. 12, o direito de aposentadoria é assegurado, tanto para à mulher como para o homem e no art.14  
os proventos da aposentadoria também são assegurados integralmente. Na verdade, a emenda se 
encontra comparada no anteprojeto.  
Desta forma, opinamos pela sua prejudicialidade. 
   
   EMENDA:00166 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
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Autor:   
   LUCIA BRAGA (PFL/PB) 
Texto:   
   Acrescente-se onde couber:  
"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 n° 11 (Pró-Rural). Embora exerça 
atividades em igualdade de condições ao trabalhador foi-lhe retirado o direito de aposentadoria, 
quando o seu cônjuge houvesse gozado desse benefício.  
Milhões de trabalhadores rurais, camponesas espalhadas por esta emenda área rural brasileira, 
reclamam desde 1971 a garantia de seus direitos.  
A presente sugestão visa atender as 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 onerado 
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 relação à Previdência Social, corrigindo as 
distorções existentes.  
Parecer:   
   A emenda da ilustre Constituinte estabelece; "que 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"  
O anteprojeto, já contempla a emenda nos itens XXXII e XXXIV, do art. 2o., bem como no item XII,  
do art. 1o.  
Diante do exposto, opinamos pela rejeição. 
   
   EMENDA:00170 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Inclua-se no anteprojeto da Subcomissão dos  
Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos o  
seguinte artigo, renumerando-se os demais:  
"Art. 3o. Fica garantida a irredutibilidade  
salarial 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 ao salário percebido no último mês de  
atividade, acrescido de todas as vantagens  
salariais concedidas à sua categoria, tal como se  
em exercício estivessem, se contarem com:  
a) trinta e cinco anos de serviço, se do sexo masculino;  
b) trinta anos de serviço, se do sexo feminino.  
§ 2o. É facultada aposentadoria especial,  
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equivalente a oitenta por cento do valor do  
salário percebido no último mês de trabalho,  
acrescido de todas as vantagens salariais  
concedidas à sua categoria, tal como se em  
exercício estivesse, 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. Nos termos da lei complementar e por  
decisão de junta médica oficial, será concedida  
aposentadoria por invalidez ao trabalhador,  
equivalente a seu salário integral, com base no  
último salário recebido em atividade, acrescido de  
todas as vantagens salariais concedidas a sua  
categoria profissional, tal como se em exercício  
estivesse, se contar com, pelo menos, metade do  
tempo a que se refere o § 1o. do art. 3o.  
Art. 4o. A aposentadoria proporcional ao  
tempo de serviço será regulamentada por lei  
especial.  
Art. 5o. Os prazos a que se refere o § 1o.,  
do art. 3o., serão reduzidos em cinco anos no caso  
de profissionais no efetivo exercício do magistério.  
Art. 6o. Será aposentado compulsoriamente o  
trabalhador que atingir a idade de setenta anos.  
Art. 7o. 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. 3o." 
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. 
 
   
   EMENDA:00186 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
Texto:   
   No item XXXIII do artigo 2o., substitua-se a  
expressão "remuneração igual" por "remuneração não inferior". 
Justificativa: 
O que se busca na elaboração do anteprojeto foi a isonomia de tratamento entre servidores civis e 
militares – isonomia que se expressa em vários dos artigos do capítulo. Por isso, também nesse o 
princípio tem que estar presente. Há anos servidores militares já conquistaram esse direito, que vem 
sendo mantido sem prejuízos, o que foi retirado aos servidores civis a partir de 1969. A mudança da 
redação é suficiente para tanto, conforme ora proposto.  
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Parecer:   
   O direito à aposentadoria com proventos não inferiores à remuneração da atividade tornou-se 
princípio fundamental para o trabalhador, haja visto as centenas de sugestões de Normas 
apresentadas nesse sentido por Constituintes de todas as facções políticas. A presente Emenda 
procura evitar uma limitação taxativa do valor do provento da aposentadoria, que terá, assim, como 
piso mínimo, a remuneração percebida na atividade, como, aliás, é o objetivo final do preceito do 
inciso XXXIII do artigo 2o. sob análise. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00204 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   VLADIMIR PALMEIRA (PT/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 2o. o seguinte inciso XXXV:  
"XXXV - Aposentadoria por invalidez." 
Justificativa: 
Esta emenda garante aposentadoria a todo trabalhador que se encontra incapacitado de exercer 
qualquer atividade produtiva que lhe proporcione condições de sobrevivência digna.  
Parecer:   
   Rejeitamos a proposta de Emenda do nobre Constituinte, de ver que se trata de matéria que deve 
ser apreciada pela Subcomissão de Saúde, Seguridade e do Meio Ambiente. 
   
   EMENDA:00221 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se item XXXV ao art. 2o. do  
anteprojeto a seguinte redação:  
"O trabalhador que contar trinta anos de  
trabalho e cinquenta e cinco anos de idade poderá  
aposentar-se com proventos integrais.." 
Justificativa: 
Propugna a norma proposta por medida de extrema coerência.  
É que, como público e notório, o Ministro da Previdência e Assistência Social vem defendendo a tese 
de que o trabalhador só possa aposentar-se ao atingir a idade mínima de cinquenta e cinco anos, 
silenciando, porém, quanto ao tempo de serviço.  
Para que passe a existir coerência na tese ministerial, é impositivo que o trabalhador possa ser 
inativado se, tendo alcançado aquela idade, conte, também, com trinta anos de serviço, com 
proventos integrais.  
A atual legislação previdenciária admite a aposentadoria aos trinta anos, mas com redução nos 
proventos, que, como se sabe, são, já, drasticamente diminuídos em função do critério de cálculo 
para as aposentadorias concedidas pelo INPS.  
Parecer:   
   O objetivo da Emenda, segundo esclareceu a sua "Justificação", é possibilitar a aposentadoria 
integral aos 30 anos de serviço. A inclusão do limite de idade prende-se, como diz o seu autor, a 
pretensão do atual Ministro da Previdência e Assistência Social sobre a matéria. Quanto a primeira 
parte, o Anteprojeto adotou a sugestão proposta. A conjugação do tempo de serviço com a idade 
mínima de 55 anos, porém, não nos parece indicada. De fato, a média da expectativa de vida do 
brasileiro é muito baixa, se computada com outros países em igual nível de desenvolvimento. Essa 
estatística ficará mais agravada se considerarmos que o anteprojeto não distingue, quanto a direitos, 
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o trabalhador, o trabalhador urbano do rural. Assim, a aposentadoria por tempo de serviço chegaria, 
para a média dos trabalhadores, praticamente, ao fim da vida.  
Prejudicialidade. 
   
   EMENDA:00244 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   No item XXXIII do art. 2o., onde se diz:  
"aposentadoria com remuneração igual à da  
atividade, garantido..."  
Diga-se:  
"aposentadoria, sem exigência de idade, com  
remuneração igual à da atividade, garantido..." 
Justificativa: 
Tem partido do próprio Ministério da Previdência e Assistência Social a informação de que será 
proposta, em Mensagem ao Congresso, a instituição de um novo requisito para a concessão de 
aposentadoria por tempo de serviço: a idade mínima de 55 anos. Será, a conformar-se a informação, 
um retrocesso no campo social, eis que os trabalhadores já terão prestado serviço e contribuído para 
o sistema previdenciário o tempo mínimo exigido em lei. E para evitar que a alteração se consuma, 
desejamos assegurar na própria Lei Maior a não exigência daquele requisito.  
Parecer:   
   A emenda do ilustre Constituinte estabelece, "aposentadoria, sem exigência de idade, com 
remuneração igual à da atividade".  
O Anteprojeto no título "Dos direitos dos trabalhadores", no item XXXIII do artigo 2o., dispõe, nobre à 
aposentadoria por tempo de serviço, para homem, mulher e outro, porém, com referência a idade 
para fins de aposentadoria, julgamos ser matéria pertinente a outra subcomissão.  
Ante o exposto, opinamos pela rejeição. 
   
   EMENDA:00277 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   O inciso XXXIII do art. 2o.  
Dos Direitos do Trabalho  
XXXIII - com 35 (trinta e cinco) anos de  
serviços vinculados à Previdência Social." 
Justificativa: 
As finanças públicas do IAPAS não suportariam os ônus decorrentes da proposta do eminente 
Senhor Relator, eis que os cálculos atuariais foram projetados para aposentadoria aos trabalhadores, 
com vínculo de trinta e cinco anos com a Previdência Social. 
Parecer:   
   Rejeitamos a proposta da Emenda do Nobre Constituinte, considerando-se que o anteprojeto já 
assegura à aposentadoria para o homem, com 30 anos de trabalho, e para a mulher, com 25 anos de 
trabalho, não nos parecendo adequado, portanto, a pretensão da proposta. 
   
   EMENDA:00288 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
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Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso XXXIII, do artigo 2o. a seguinte redação:  
"XXXIII - Aposentadoria aos 35 anos de  
trabalho com remuneração igual à da atividade,  
garantindo o reajustamento para preservação de seu  
valor real, observada a idade mínima de 55 anos e  
comprovadas as contribuições previdenciárias  
estabelecidas em lei." 
Justificativa: 
A emenda estabelece condição de idade mínima de aposentadoria, visando ao melhor 
aproveitamento de nossa força de trabalho – tão necessária à superação do subdesenvolvimento -, à 
valorização do próprio homem decorrente de sua não marginalização em precoce aposentadoria e à 
atenuação da inconsistência atuarial de nosso sistema previdenciário.  
Parecer:   
   A proposta da Emenda do Nobre Constituinte, estabelecendo à "aposentadoria aos 35 anos de 
trabalho com remuneração igual à da atividade, garantindo o reajustamento para preservação de seu 
valor real", já se encontra contemplada no texto do anteprojeto com a menção de 30 anos de trabalho 
para o homem e de 25 anos para a mulher, parecendo-nos, não ser adequada a sua pretensão, 
quanto a esse aspecto, pelo que rejeitámo-la. Porém, no que tange a idade mínima de 55 anos de  
idade proposta, para a concessão da aposentadoria, achamo-la adequada. 
   
   EMENDA:00290 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ORLANDO PACHECO (PFL/SC) 
Texto:   
   Insira-se onde couber a seguinte propositura:  
"A aposentadoria para o professor e os que  
exercem funções de educação religiosa após 25 anos  
e, para a professora após 20 anos de efetivo  
exercício em funções de ensino, com salário integral." 
Justificativa: 
O professor na área de ensino, no que tange a aposentadoria, está muito marginalizado; o ensino é 
tarefa muito árdua e o mestre desgasta-se tanto física, quanto mental e espiritualmente. O professor 
de religião que tem maior responsabilidade, não tem nenhum amparo na Legislação Brasileira. 
Parecer:   
   A Constituição atual já contempla o professor com uma aposentadoria especial.  
O nosso anteprojeto, após numerosas consultas aos mais diversos segmentos da sociedade, optou 
estender a todos os trabalhadores a aposentadoria aos 30 anos de serviço para o homem  
e 25 anos para a mulher. Logicamente, sendo o professor um trabalhador, está também enquadrado 
no artigo 2o, item XXXIII. Com relação aos que exercem funções de educação religiosa,  
uma vez que contribuam para a Previdência Social, não necessitam uma menção especial nesse 
capítulo, já que como trabalhadores têm o mesmo direito dos demais.  
Ante o exposto, opinamos pela rejeição da presente emenda. 
   
   EMENDA:00314 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
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Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Substituir no Artigo 2o. inciso XXXIII as  
expressões "30 anos" por "35 anos" na alínea a,  
"25 anos" por "30 anos" na alínea b e incluir a  
expressão "professor na alínea c. 
Justificativa: 
Os prazos propostos, 30 e 25 anos, são incompatíveis com a proposta de remuneração na inatividade 
igual à do período ativo, já que as pessoas físicas quando chegam ao período de aposentadoria 
ainda encontram-se com plena capacidade física.  
Parecer:   
   Rejeitamos a proposta da Emenda do Nobre Constituinte, considerando-se que o texto do 
anteprojeto já estabelece a aposentadoria em 30 anos de trabalho para o homem e com 25 anos para 
a mulher, parecendo-nos que a pretensão da proposta contraria essa concessão que contempla os 
trabalhadores. 
   
   EMENDA:00315 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   RAUL FERRAZ (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda aditiva ao item XXXV do Art. 2o. do anteprojeto do Sr. Relator:  
Art. 2o. - idem  
Itens de I a XXXIV - idem  
XXXV - Aposentadoria para o trabalhador rural  
aos 55 (cinquenta e cinco) anos para os homens e  
50 (cinquenta) anos para as mulheres." 
Justificativa: 
A presente emenda aditiva visa corrigir uma lacuna ao tempo em que se busca justiça para os 
trabalhadores e trabalhadoras do campo.  
Parecer:   
   Por não se tratar de matéria de competência dessa subcomissão opinamos pela sua impertinência 
e, portanto, fica rejeitada a emenda. 
   
   EMENDA:00320 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   
   "É assegurada a mulher camponesa,  
independentemente de seu estado civil, desde que  
comprove sua efetiva participação na atividade  
agrícola, o direito à aposentadoria e aos demais  
benefícios garantidos ao trabalhador rural." 
Justificativa: 
Entendemos que a trabalhadora rural deva ter os mesmos direitos que são assegurados aos 
trabalhadores do ramo agrário. Seria por demais injusto se a constituição nas garantisse a estas 
mulheres trabalhadoras do campo uma vida socialmente adequada e sem discriminação.  
É sabido de todos nós, que as mulheres camponesas exercem praticamente todas as atividades que 
seus colegas trabalhadores rurais. Mas os seus direitos não são assegurados.  
É preciso, portanto, que a carta Constitucional de 1987, venha sanar esta injustiça.  
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Parecer:   
   O artigo 2o, item XXXIII, já assegura a aposentadoria a todos os trabalhadores, urbanos ou rurais, 
após 30 anos de serviço para o homem e 25 anos para a mulher.  
Portanto, fica a presente emenda prejudicada. 
   
   EMENDA:00340 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   TEOTÔNIO VILELA FILHO (PMDB/AL) 
Texto:   
   Inclua-se, onde couber, no Texto Constitucional:  
"Art. Lei complementar assegurará  
aposentadoria aos trabalhadores, incluídas as  
donas de casa e as camponesas, que deverão  
contribuir para a Previdência Social na forma que a  
Lei definir.  
Parágrafo Único. A aposentadoria será por  
tempo de serviço e por idade, na forma que a lei dispuser. 
Justificativa: 
Há uma injustiça histórica no Brasil contra a mulher da cidade e do campo, que não é reconhecida 
nem valorizada em seu trabalho doméstico, que, no entanto, tem importância quase sempre decisiva 
para o orçamento e a renda familiar, sobretudo nas camadas mais pobres da população. Há que se 
corrigir essa discriminação centenária contra o trabalho feminino, resgatando o direito à 
aposentadoria que é intrínseco à mulher como pessoa e como trabalhadora.  
Cria-se, de outro lado, a figura da aposentadoria por idade, que não existe em nossa legislação a não 
ser para o trabalhador rural. Além da aposentadoria por tempo de serviço, há que se abrir para o 
trabalhador brasileiro a possibilidade de se aposentar a partir de determinada idade. Essa é uma 
exigência da moderna seguridade social, que tem voltado crescentemente suas preocupações para 
os idosos. Mais ainda, constitui-se no reconhecimento de uma realidade concreta: a existência de 
uma economia informal, que absorve milhões de brasileiros no subemprego e no desemprego 
disfarçado.  
São vítimas de um sistema que não os qualificou para o mercado ou que não consegue aproveitar 
todo o potencial de sua mão de obra. São credores, não devedores da sociedade. Eles contribuem, a 
seu modo, para o desenvolvimento do país: sem direitos e sem resistência. Para estes, biscateiros e 
subempregados, a aposentadoria por conta de serviço é um direito tão distante e inalcançável quanto 
todos os outros que lhe foram negados sistematicamente ao longo da vida. A única aposentadora que 
poderá beneficiá-los será por limite de idade.  
O instituto que ora se propõe não é apenas o reconhecimento de um direito mínimo que a seguridade 
social deve estender a todo o cidadão trabalhador ou não, mas é também o resgate tardio de uma 
dívida social acumulada durante toda a vida.  
Parecer:   
   O art. 2o, item XXXIII já assegura a aposentadoria por tempo de serviço a todos os trabalhadores, 
urbanos, rurais, domésticos e donas de casa.  
Portanto, fica prejudicada a presente emenda. 
   
   EMENDA:00348 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se no artigo 2o. do Anteprojeto da  
Subcomissão o seguinte inciso:  
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"XXXV - Aposentadoria para os trabalhadores  
rurais no valor mínimo vigente no país." 
Justificativa: 
A Constituição vigente é omissão em relação aos trabalhadores rurais que, atualmente, não têm, 
garantia previdenciária alguma, além de trabalharem em precárias condições nos campos rurais.  
Parecer:   
   O art. 1o, item XII conjugado ao art. 2o, item XXXIII dá plena garantia de aposentadoria ao 
trabalhador rural.  
Assim sendo, fica a presente emenda prejudicada. 
   
   EMENDA:00349 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se no Artigo 2o. do Anteprojeto da  
Subcomissão o seguinte inciso:  
"XXXVI - Previdência social e assistência  
especial para os trabalhadores rurais." 
Justificativa: 
Os trabalhadores rurais estão jogados à própria sorte, justo porque as distâncias das grandes 
lavouras para as cidades sempre são enormes, não dando, assim, a mínima condição de um 
acompanhamento de assistência médico-social.  
Por isso, estão morrendo à mingua, numa percentagem imensa de crianças mesmo antes de 
completarem um ano de idade. O mesmo acontece com os adultos.  
Parecer:   
   O art. 1o, item XII conjugado ao art. 2o, item XXXIII garantem previdência social e assistência para 
os trabalhadores rurais.  
Diante disso, fica prejudicada a presente emenda. 
   
   EMENDA:00350 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dá nova redação ao inciso XXXIV do Artigo 2o.  
do Artigo 2o. do Anteprojeto da Subcomissão:  
"XXXIV - Aposentadoria para as donas de casa  
e as trabalhadoras rurais, que deverão contribuir  
para seguridade social." 
Justificativa: 
A Constituição vigente, o Decreto-Lei 5452, de 1° de maio de 1943, a Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) e a Lei 5889, de junho de 1973, quanto ao trabalho rural, foram omissas em relação à 
mulher do campo que trabalha as mesmas jornadas e nas mesmas condições que o homem do 
campo. Portanto, nada mais justo que gozem dos mesmos direitos baseados no pressuposto de que 
todos são iguais perante a Lei.  
Parecer:   
   O art. 1o, item XII conjugada ao art. 2o, item XXXIII garantem plenamente a aposentadoria para as 
donas de casa e as trabalhadoras rurais.  
Ante o exposto, fica prejudicada a presente emenda. 
   
   EMENDA:00360 APROVADA 
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Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   SÉRGIO SPADA (PMDB/PR) 
Texto:   
   No item XXXIII do art. 2o., substitua-se a  
expressão "remuneração igual" por "remuneração não  
inferior". 
Justificativa: 
O que se buscou na elaboração do anteprojeto foi a isonomia de tratamento entre servidores civis e 
militares – isonomia que se expressa em vários dos artigos do capítulo. Por isso, também nesse o 
princípio tem que estar presente. Há anjos servidores militares já conquistaram esse direito, que vem 
sendo mantido sem prejuízos, o que foi retirado aos servidores civis a partir de 1969. Além disso, há 
que se considerar que estando o funcionário há vários anos no final de carreira é justo que se lhe 
permita levar para a aposentadoria um estímulo à conta de promoção que de outro modo ele teria se 
não tivesse chegado ao final da carreira, que é aliás o que acontece como o militar que vai para a 
reserva.  
Parecer:   
   É mais afirmativa a expressão proposta de que não deve ser inferior.  
Ante o exposto, opinamos pela aprovação da emenda. 
   
   EMENDA:00373 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Dê-se ao item XXXIII, do art. 2o. a seguinte redação:  
"Art. 2o. A Constituição assegura aos  
trabalhadores e aos servidores públicos civis,  
federais, estaduais e municipais,  
independentemente de lei, os seguintes direitos,  
além de outros que visem à melhoria de sua  
condição social:  
XXXIII - aposentadoria ou pensão  
correspondente à remuneração percebida pelo  
trabalhador na data de requerimento de benefício  
ou do óbito, garantido o reajustamento para  
preservação de seu real:  
a) ..........................................  
b) ..........................................  
c) .......................................... 
Justificativa: 
Os valores atuais dos benefícios da aposentadoria e das pensões, calculados sobre a média da 
remuneração percebida pelo trabalhador nos três últimos anos anteriores ao seu afastamento para a 
inatividade ou para ocorrência da morte, representa, na verdade, a antítese de qualquer sistema de 
previdência social.  
Entendendo-se que a previdência social é modalidade de seguro destinada a assegurar uma 
existência condigna do trabalhador e sua família, no momento em que cessa a sua capacidade 
laborativa, não é crível que ele sofra uma enorme redução de seus ganhos, ainda mais tendo-se em 
conta que contribuiu, ao longo da vida sobre o total de sua remuneração.  
Em piores condições fica a viúva ou os dependentes do segurado que, com a sua monta, assumem 
todos os ônus da manutenção da família. O aluguel da casa, a alimentação, o transporte, o vestuário, 
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a escola dos filhos continua nos mesmos valores. No entanto, a pensão deixada reduz-se, o mais das 
vezes, a menos da metade dos ganhos que o chefe da família percebida.  
Cumpre, pois, eliminar-se de vez do sistema previdenciário brasileiro essa iniquidade. É a que se 
propõe a presente emenda.  
Parecer:   
   A proposta constante da emenda do Nobre Constituinte estabelece, "que a aposentadoria ou 
pensão correspondente à remuneração percebida pelo trabalhador na data de requerimento de 
benefício ou do óbito, garantido o reajustamento para preservação de seu valor real".  
O anteprojeto no artigo 15, do "Título dos Servidores Públicos Civis", já contempla a proposta do 
autor.  
Ante o exposto, opinamos pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:00394 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JÚLIO COSTAMILAN (PMDB/RS) 
Texto:   
   O item XXXIII do art. 2o. do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
"aposentadoria com remuneração igual ao maior  
salário recebido nos últimos doze meses de  
serviço, verificada a regularidade dos reajustes  
salariais nos trintas e seis meses anteriores ao pedido:  
a) com 30 (trinta) anos de trabalho, para o homem;  
b) com 25 (vinte e cinco) para a mulher;  
c) com tempo inferior ao das alíneas acima,  
pelo exercício de trabalho noturno, de revezamento  
penoso, insalubre ou perigoso;  
d) com garantia de proventos, nos  
reajustamentos nunca inferiores ao número de  
salários mínimos correspondentes aos percebidos  
quando da concessão do benefício." 
Justificativa: 
Justificação oral em plenário. 
   
   EMENDA:00398 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
 1 - Suprima-se todas as referências  
específicas e casuísticas de casos e hipóteses de  
concessão de aposentadoria.  
2 - Inclua-se onde couber, o seguinte:  
"Art. Lei Complementar, denominada Estatuto  
do Aposentado, definirá a amplitude e os limites  
para a concessão de aposentadorias, bem como as  
categorias destinatárias do benefício, de acordo  
com os seguintes princípios básicos:  
I - aos 30 anos de serviço e, pelo menos 60  
anos de idade para o homem, nas áreas urbanas.  
II - Nas mesmas condições do item anterior,  
aos 35 anos de idade, para o homem, nas zonas rurais.  
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III - Aos 25 anos de serviço e, pelo menos 55  
de idade para a mulher, nas áreas urbanas.  
IV - Aos 25 anos de serviços e, pelo menos,  
50 anos de idade para a mulher, nas atividade rurais." 
Justificativa: 
A Constituição deve restringir-se a normas gerais e não descer a casuísmos, razão pela qual 
apresentamos a presente emenda que dá os princípios básicos para a aposentadoria.  
Parecer:   
   O art. 2o, item XXXIII estabelece apenas a aposentadoria por tempo de serviço para todos os 
trabalhadores. A fixação tempo de serviço decorre do fato da aposentadoria estar incluída no capítulo 
dos direitos dos trabalhadores. Quanto à idade ideal para a aposentadoria, trata-se de matéria não 
pertinente a essa submissão, mas sim à da Seguridade Social.  
Ante o exposto, opinamos pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:00411 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprimir o inciso XXXIII do art. 2o. 
Justificativa: 
É o princípio informativo primário de seguridade social que a população economicamente ativa 
contribua para que recebam benefício de inatividade os que não mais podem prover sua subsistência, 
seja por invalidez, seja por implemento de idade. A aposentadoria por tempo de serviço tem se 
apresentado como um dos grandes males de nossa sociedade, ocasionando, inclusive, o baixo valor 
do benefício, que o prejudica intensamente os idosos e os inválidos e não àqueles que a usam para 
auferir lucros do sistema previdenciário com permanência na atividade. Acresce que há subcomissão 
específica à qual está afeto o exame da matéria.  
Parecer:   
   A alegação do nobre constituinte de que a matéria contida no art. 2º, inciso XXXIII é específica de 
outra subcomissão, não parece condizer com o que consta do texto do anteprojeto, de vez que, o 
assunto é pertinente a "subcomissão dos direitos dos trabalhadores e servidores públicos", que no  
citado dispositivo assegura plenamente os direitos concernentes a aposentadoria dos trabalhadores. 
   
   EMENDA:00456 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva:  
Substitua-se no item XXXIII, do art. 2o., a  
palavra "igual" pela expressão "não inferior". 
Justificativa: 
É mais afirmativa a expressão proposta de que não deve ser inferior.  
Parecer:   
   É mais afirmativa a expressão proposta de que não deve ser inferior.  
Ante o exposto, opinamos pela aprovação. 
 

___________________________________________________________________ 
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FASE E 

   
   EMENDA:00047 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
Texto:   
   No Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos  
dos Trabalhadores e Servidores Públicos  
acrescente-se ao art. 2o., item XXXV a seguinte alínea f):  
Art. 2o. ........................... 
XXXV ............................ 
f) com cinquenta e cinco anos de idade, para  
o trabalhador rural do sexo masculino e cinquenta  
anos de idade, se do feminino. 
Justificativa: 
As atividades do trabalhador rural iniciam-se bem antes daquele que desenvolve sua profissão no 
meio urbano. Outros sim, é bem mais desgastante e sujeita o homem do campo a uma série de 
castigos e de privações que não encontram similares nas cidades. Aos cinquenta anos a mulher rural 
já está cansada e necessitando desfrutar um período de descanso, o mesmo se aplicando ao homem 
que atinge cinquenta e cinco anos. Também deve ser dito que as estatísticas comprovam que o 
rurícola tem menos expectativa de vida do que o citadino. Isso deve ser levado em conta para a 
fixação da idade em que o mesmo será aposentado.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
Limites excessivamente baixos e injustificados para aposentadoria por idade. 
   
   EMENDA:00084 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   LUCIA BRAGA (PFL/PB) 
Texto:   
   Inclua-se onde couber:  
Art. A dona de casa poderá computar, para  
efeito de concessão do benefício da aposentadoria,  
o tempo de serviço prestado em seu lar. 
Justificativa: 
   Nestas três últimas décadas, a preocupação predominante entre os formuladores de nossa política 
social tem sido a de universalizar o alcance da Previdência Social. 
   Com efeito, partindo do princípio lógico de que o seguro social precisa, necessariamente, para fazer 
jus a esse nome, de abranger todas as camadas da população, máxime as das pessoas mais 
carentes e desassistidas, o Governo, desde aproximadamente 1960, tem desenvolvido esforços no 
sentido de ampliar o raio de ação de nossa previdência oficial. Nesse esforço de ampliação, notou-se 
não apenas a preocupação solidarista e humanística de se socorrer os mais débeis, como também, 
principalmente, a intenção de equiparar a previdência social brasileira às suas congêneres de países 
que, embora não ostentassem condições de riqueza e desenvolvimento muito superiores às do Brasil, 
possuíam organizações de seguro previdenciário bastante avançados. 
    Qualquer que tenha sido o móvel desse intento, a verdade é que nossa previdência social evoluiu 
consideravelmente. Entretanto, distorções ainda existentes precisam ser erradicadas, porque sua 
continuidade, além de inviabilizar os esforços tendentes à modernização e aperfeiçoamento da 
previdência social, compromete seriamente o conceito da entidade. 
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   Exemplos de tais distorções observamos no não reconhecimento de certas atividades, para efeito 
de contagem de tempo de serviço. É o que corre, principalmente, com os rurícolas e donas de casa 
que passam a exercer atividade que os submetem ao regime da Lei Orgânica da Previdência Social. 
   Se considerarmos que, para boa parcela de nossa gente, o fluxo normal da vida profissional inicia-
se por um estágio no campo ou no lar, concluiremos que a falha legislativa acima comentada constitui 
forte fator de limitação para a previdência social, e que, sem a correção desse defeito, ser-nos-á 
impossível imprimir maior equidade àquela forma de assistência aos trabalhadores brasileiros. 
   Por isso, assumimos a iniciativa da presente emenda ao anteprojeto constitucional, convictos de 
que o momento ´político nacional é favorável e tais empreendimentos e de que os nossos ilustres 
pares saberão compreender os propósitos que nos animam, emprestando a esta proposição seu 
decisivo e imprescindível apoio. 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. A participação das donas-de-casa é garantida pelo princípio de 
universalização de cobertura não cabendo, entretanto, a menção explícita a essa específica categoria 
de beneficiários, pois tal nível de detalhamento implicaria na referência a diversas outras, com o risco 
de se omitir alguma. 
   
   EMENDA:00114 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso XXXV do artigo 2o do  
anteprojeto da Subcomissão Direitos dos Trabalhos  
e dos Servidores Públicos. 
Justificativa: 
A presente Emenda supressiva somente fará sentido se for aceita outra Emenda por mim 
apresentada, que amplia os casos e as condições para a aposentadoria.  
Parecer:   
   Aprovada. O inciso XXXV do art.2o. do anteprojeto da Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores 
e dos Servidores Públicos deve, realmente, ser suprimido. 
   
   EMENDA:00115 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Incluam-se os seguintes dispositivos no  
anteprojeto da Subcomissão dos Direitos dos  
Trabalhos e Servidores Públicos, renumerando-se os  
demais artigos:  
Art. 3o - A irredutibilidade a que se refere  
o inciso XIX do artigo 2o se estende aos  
aposentados, que farão jus a proventos  
equivalentes ao salário percebido no último mês de  
atividade, acrescido de todas as vantagens  
salariais concedidas a sua categoria, tal como se  
em exercício estivessem, se contarem com:  
I - trinta e cinco anos de serviço, se do sexo masculino  
II - trinta anos de serviço, se do sexo feminino.  
§ 1o - É facultada aposentadoria especial,  
equivalente a oitenta por cento do valor do  
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salário percebido no último mês de atividade,  
acrescido de todas as vantagens salariais  
concedidas a sua categoria, como se em exercício  
estivesse, independentemente do vínculo  
empregatício ou do regime jurídico de trabalho,  
nos seguintes casos:  
a) - ao trabalhador do sexo masculino, se  
contar com trinta anos de serviço  
b) - ao trabalhador dos sexo feminino, se  
contar com vinte e cinco anos de serviço.  
§ 2o - Os prazos a que se referem as alíneas  
a e b § 1o serão reduzidos em cinco anos no caso  
de profissionais no efetivo exercício do magistério.  
§ 3o - Nos termos de lei complementar e por  
decisão de junta médica oficial, será concedida  
aposentadoria por invalidez ao trabalhador,  
equivalente a seu salário integral, com base no  
último salário percebido em atividade, acrescido  
de todas as vantagens salariais concedidas a sua  
categoria profissional, tal como se em exercício  
estivesse, se contar com, pelo menos, metade do  
tempo a que se referem as alíneas a e b do § 1o.  
§ 4o - Será regulamentada por lei especial a  
aposentadoria proporcional ao tempo de serviço.  
§ 5o - Será aposentado compulsoriamente o  
trabalhador ou o serviço público que atingir a  
idade de 70 anos.  
§ 6o - A lei disporá sobre a criação de  
seguro facultativo específico para fazer face,  
subsidiariamente, aos encargos decorrentes da  
aplicação deste artigo. 
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 a estender a irredutibilidade dos salários aos aposentados, em determinadas 
circunstancias.  
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:   
   Aprovada Parcialmente. A emenda especifica critérios operacionais suscetíveis de tratamento mais 
adequado na legislação ordinária. A proposta do relator mantem o princípio da aposentadoria 
proporcional. 
   
   EMENDA:00133 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Acrescente-se ao inciso XXXV, ao artigo 2o.,  
as alíneas f e g, e modifique a alínea d, com a  
seguinte redação:  
Art. 2o. ....................................  
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XXXV - ......................................  
a) - ........................................  
b) - ........................................  
c) - ........................................  
d) - por velhice, aos 60 anos de idade para  
homem e 55 para mulheres.  
e) - ........................................  
f) - proporcionais ao tempo de serviço quando  
compulsório, e  
g) - O trabalhador atingir 25 anos de serviço  
sendo homem e 20 sendo mulher. 
Justificativa: 
O trabalhador brasileiro merece usufruir desses benefícios pelos relevantes serviços prestados à 
nação brasileira e que por muitos anos lhes foi negado, nesta Constituinte esse direito deve ser 
membrado, haja visto o grande esforço e sacrifício dedicado com heroísmo peculiar do trabalhador e 
da trabalhadora em prol de grandeza do nosso querido Brasil.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
Os limites de idade para aposentadoria proposto na Emenda parece-nos excessivamente baixos e 
improcedentes. 
   
   EMENDA:00142 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MAGUITO VILELA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Inclua-se onde couber:  
Art. A Constituição assegura aos  
trabalhadores os seguintes direitos:  
I - A aposentadoria para professores (as) após  
25 (vinte e cinco) de efetivo exercício em função  
de magistério, com salário integral.  
II - Aos trabalhadores(as) rurais,  
aposentadoria após 25 (vinte e cinco) anos de  
efetivo exercício na função, com salário real. 
Justificativa: 
Ao propor da diferença entre as profissões acima referidas, não podemos deixar de reconhecer a 
importância que ambas possuem no processo social.  
Ao propor a aposentadoria em teor de igualdade para ambos os sexos, gostaria de lembrar que a 
igualdade não é só em relação da mulher para o homem, como também do homem em relação a 
mulher. Seja no trabalho intelectual, seja no trabalho físico, ambos desgastam as pessoas que os 
praticam, independentemente de sexos.  
Reconhecendo os valores das citadas profissões, e sabedor de suas dificuldades para exercitá-las, 
devemos priorizar um período de 25 (vinte e cinco) anos como teto para que as pessoas as exerça 
com o mínimo de dignidade.  
Parecer:   
   Prejudicada. Os dois itens contidos na emenda representam nível de detalhamento não condizente 
com a perspectiva adotada na proposta do relator. 
   
   EMENDA:00148 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
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Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda aditiva ao anteprojeto da Subcomissão  
dos Trabalhadores e Servidores Públicos.  
Adite-se ao art. 2o. o seguinte inciso XXXVI,  
renumerando-se os seguintes:  
"Art. 2o. - ..............................  
............................................  
XXXVI - atualização dos proventos da  
aposentadoria, com base nos salários de um  
novo emprego, para o inativo que voltar ao  
trabalho e contribuir com a previdência. 
Justificativa: 
Por questão de justiça, entendemos que o aposentado ao retornar à atividade e, mais uma vez, 
contribuir com a previdência, deve ter o direito de atualizar os seus proventos com base nos salários 
do novo emprego.  
Parecer:   
   Rejeitada. O autor da emenda intenta a implantação de sistema de atualização de proventos, com 
base em rendimentos da atividade. Essa sistemática seria inviável, vez que o setor atuarial do 
Sistema de Seguridade Social não teria condições de acompanhar e fiscalizar todas as flutuações 
salariais de categorias profissionais a que pertenceram seus segurados. 
   
   EMENDA:00234 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   GILSON MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   
   DÊ-SE AO INCISO XXXV, DO ARTIGO 2o., DO  
ANTEPROJETO DA SUBCOMISSÃO III - A - DOS DIREITOS  
DOS TRABALHADORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS A  
SEGUINTE REDAÇÃO:  
"XXXV - Aposentadoria, nas seguintes hipóteses:  
a) Com 35 anos de trabalho, para o homem;  
b) Com 30 anos de trabalho, para a mulher;  
c) Com tempo inferior ao das modalidades  
acima, pelo exercício de trabalho penoso,  
insalubre ou perigoso;  
d) Por velhice, aos 65 anos de idade;  
e) Por invalidez." 
Justificativa: 
Constitui o princípio informativo primário de seguridade social que a população economicamente ativa 
contribua para que recebam benefício de inatividade o que, não mais podem prover sua subsistência, 
seja por invalidez, seja por implemento de idade. 
 A aposentadoria por tempo de serviço tem-se apresentado como grande mal, na medida em que 
onera os cofres da previdência em favor de pessoas economicamente ativas, que permanecem na 
atividade e recebem o benefício por inatividade como sobreganho. 
Pretender que se reduza seus prazos atuais de concessão é agravar seu uso distorcido. 
Os mesmos fundamentos não justificam igual redução na idade para obtenção da aposentadoria por 
velhices. 
Parecer:   
   Rejeitada. Não condiz com a pretensão constante do anteprojeto. 
   
   EMENDA:00266 REJEITADA 
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Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescentem-se as normas seguintes ao  
anteprojeto da Subcomissão dos Direitos dos  
Trabalhadores e Servidores Públicos - Art. 2º.  
Art. Fundo de garantia por tempo de serviço,  
que poderá ser levantado pelo trabalhador em  
qualquer caso de rescisão do contrato de trabalho;  
Art. Reconhecimento das convenções coletivas  
de trabalho, e obrigatoriedade da negociação coletiva;  
Art. A greve é um direito de todo  
trabalhador, respeitada a legislação que a regula;  
Art. Higiene e segurança do trabalho;  
Art. Proibição de diferença de salário por  
trabalho igual qualquer que seja o regime jurídico  
do prestador, inclusive nos casos de substituição  
ou sucessão do trabalhador bem como proibição de  
diferença de critérios de admissão e promoção por  
motivo de raça, cor, sexo, religião, opinião  
política, militância sindical, nacionalidade,  
idade, estado civil, origem, deficiência física,  
condição social ou outros motivos discriminatórios.  
Art. Proibição de qualquer trabalho a menor  
de 14 anos e de trabalho noturno aos menores de 18 anos.  
Art. As atividades insalubres ou perigosas  
serão regulamentadas por legislação específica;  
Art. Proibição de distinção de direitos por  
trabalho manual, técnico ou intelectual, quanto à  
condição de trabalhador ou entre os profissionais  
respectivos;  
Art. Proibição de remuneração integralmente  
variável dependente de produção do emprego,  
garantindo-se sempre um salário fixo como parte dela;  
Art. Proibição de caracterização como renda,  
para efeitos tributários, da remuneração mensal  
até o limite de 20 (vinte) salários mínimos;  
Art. Não incidência da prescrição no curso  
do contrato de trabalho, até dois anos de sua cessação;  
Art. Não incidência da prescrição no curso  
do contrato de trabalho, até dois anos da sua cessação;  
Art. Seguro desemprego até a data do retorno  
à atividade, para todo o trabalhador que, por  
motivo alheio a sua vontade, ficar desempregado;  
Art. Cômputo integral de qualquer tempo de  
serviço comprovado, não concomitante, prestados  
nos setores públicos e privado, para todos os efeitos;  
Art. Proporção mínima de 9/10 (nove décimos)  
de empregados brasileiros;  
Art. Garantia de manutenção de creche e  
escola maternal pelos empregadores, para os filhos  
e dependentes de seus empregados, até o mínimo de  
6 (seis) anos de idade;  
Art. Previdência Social nos casos de doença,  
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velhice e invalidez, maternidade, morte, reclusão,  
desaparecimento, seguro-desemprego e seguro contra  
acidentes de trabalho, mediante contribuição da  
União, do empregador e do empregado;  
Art. Aposentadoria com remuneração igual à  
da atividade garantido o reajustamento para  
preservação de seu valor real:  
a) com 35 (trinta e cinco) anos de trabalho para o homem.  
b) com 30 (trinta) anos para a mulher.  
c) com tempo inferior as das alíneas acima,  
pelo exercício de trabalho noturno, de  
revezamento, penoso, insalubre ou perigoso;  
Art. Aposentadoria para as donas-de-casa,  
que deverão contribuir para a seguridade social; e  
Art. Proibição de distinção de direitos por  
trabalho manual, técnico ou intelectual, quanto à  
condição de trabalhador ou entre os profissionais  
respectivos. 
Justificativa: 
Essas modificações visam beneficiar o trabalhador, uma vez que fundamentam-se na observação de 
suas reais necessidades, frente a realidade do mercado de trabalho, que, está a exigir o 
aprimoramento profissional e o aumento da produtividade.  
Parecer:   
   Rejeitada. Consideramos rejeitada a presente Emenda, por conter no seu texto, dispositivos que 
não guardam entre si nenhuma correlação, em consonância com o que preceitua o Regimento 
Interno da Assembléia Nacional Constituinte. 
   
   EMENDA:00267 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e  
Servidores Públicos - Item XXXV - Alínea F  
Seja incluída a seguinte norma:  
Art. O trabalhador rural será aposentado ao  
atingir sessenta anos de idade se do sexo  
masculino e cinquenta e cinco se do sexo feminino.  
Parágrafo único. - Nenhuma aposentadoria do  
trabalhador rural poderá ser inferior a um  
salário-mínimo. 
Justificativa: 
É preciso fixar a nível constitucional, e aposentadoria do homem do campo, que começa a trabalhar 
ainda menino. Ao atingir 55 ou 60 anos de idade, já que está alquebrado, sem forças para continuar o 
seu trabalho pesado e extenuante.  
Por outro lado, é preciso assegurar-lhes um mínimo de dignidade o que se obterá com a norma do 
parágrafo único.  
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente.  
Através da unificações dos sistemas públicos de previdência o elenco de benefícios será igual para 
trabalhadores urbanos e rurais, inclusive o piso dessas prestações, que não será inferior ao salário 
mínimo. Não acolhemos, porém, a proposta de aposentadoria para os rurais aos 60 e 55 de idade, 
por considerarmos injustificada tal pretensão. 
   
   EMENDA:00359 REJEITADA 
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Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda  
Art. 2o. - Parágrafo XXXV - alínea d - por  
velhice aos sessenta anos de idade para o homem e  
aos cinquenta e cinco para a mulher. 
Justificativa: 
Visamos adequar a taxa de sobrevida dos brasileiros cem uma aposentadoria em idade de cinquenta 
e cinco anos para a mulher devido a duplicidade da jornada de trabalho exercido pela mulher no lar e 
na empresa ou serviço público.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
A Emenda propõe aposentadoria ao homem e a mulher, respectivamente, aos 60 e 55 anos de idade. 
A proposta, a nosso ver, não se fundamenta na realidade brasileira, vez que nossa expectativa de 
vida tem crescido consideravelmente. Por outro lado, nosso sistema previdenciário não se acha em 
condições de arcar com ônus dessa natureza. 
   
   EMENDA:00378 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Acrescenta ao Anteprojeto da Subcomissão dos  
Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos o  
seguinte dispositivo:  
Art. Os proventos da aposentadoria do  
contribuinte da Previdência Social serão  
reajustados em iguais épocas e nos mesmos índices  
oficialmente fixados para o Salário-Mínimo, de tal  
modo a permanecer imodificado o índice inicial da  
aposentadoria.  
§ único. - Nenhuma contribuição e tributo  
incidirão sobre os proventos da aposentadoria. 
Justificativa: 
   O simples dispositivo de épocas, índices, cargo, função ou posto em que haja ocorrido a 
aposentadoria não concretiza a referência básica entre o início da aposentadoria e a sua 
continuidade. Daí o que ocorre atualmente, continuará ocorrendo, com o constante achatamento do 
valor da aposentadoria e do seu poder aquisitivo: quem se aposentou, por exemplo: com 9.7 salários 
mínimos, em junho de 1986, recebeu em março de oitenta e sete, apenas 9.0 salários mínimos, sem 
que ninguém lhe tenha feito nenhuma ofensa leal. A lei, ela própria é que subtrai ao aposentado do 
valor de seus proventos. Urge, pois, já que o espírito do texto proposto pelo legislador é de corrigir 
tais distorções, que se acrescente a generalidade do texto algo que concretamente impeça o 
desvirtuamento da intenção do legislador. Um inspetor de qualidade, mesma qualificação em todas as 
grandes indústrias do País, tem de fato, uma enorme variedade de salários, que acompanham todas 
as variáveis dos mais diversos produtos em apreço. Onde pois, amarrar o dispositivo legal a ser na 
referência ao salário mínimo regional, ao número de salários percebidos no momento da 
aposentadoria, salário que se quer justo e capaz de manter humanamente vivo e hígido todo o 
cidadão desta Pátria? 
   Eis, as razões, as que de pronto salta aos olhos para justificar a nossa proposta de Emenda que, 
submetemos a consideração dos nossos pares constituintes. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 54  

 

Parecer:   
   Aprovada parcialmente. O autor da emenda sugere a implantação do sistema de reajustamento dos 
benefícios previdenciários com base no salário mínimo. Embora o anteprojeto não faça menção ao 
salário mínimo, defende o princípio da proteção do valor real dos benefícios e o da promoção de seus 
valores, desde que ocorra alteração positiva na massa de salário de contribuição. 
   
   EMENDA:00379 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação à letra "d", do item  
XXXV, do art. 2o, do Anteprojeto aprovado pela  
Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e  
Servidores Públicos:  
"d) por velhice, observadas as peculiaridades  
de cada Região, conforme dispuser a lei". 
Justificativa: 
Todos nós sabemos que a expectativa de vida não é a mesma nas diversas regiões do Brasil. No 
Nordeste, por exemplo, vive-se, em média, dez anos a menos do que no Sul. É inegável que o sulista 
chega aos 65 anos de idade normalmente hígido e lúcido, enquanto o Nordestino, quando consegue 
alcançar essa idade, já se encontra física e mentalmente bastante combalido. Se compararmos a 
mortalidade infantil no Nordeste e no Sudeste, vamos verificar que, na primeira Região, ela chega a 
20%, enquanto que no Sudeste, no Rio de Janeiro, por exemplo, ela é de apenas 4,5%.  
Do exposto, depreende-se que a concessão da aposentadoria não pode continuar a obedecer ao 
critério de uniformização vigorante até hoje no País, sob pena de darmos prosseguimento a uma 
grave injustiça que se vem perpetrando ao longo de todos esses anos.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
Trata-se de especificidade típica de regulamento. 
   
   EMENDA:00389 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   WALMOR DE LUCA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva ao item XXXV do Artigo 2o. do  
Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos dos  
Trabalhadores e Servidores Públicos.  
Art. 2o. ....................................  
I - ........................................  
............................................  
XXXV - ......................................  
a) ..........................................  
b) ..........................................  
c) ..........................................  
d) ..........................................  
e) .........................................  
f) Com 20 (vinte) anos de trabalho em  
mineração a céu aberto.  
g) Com 15 (quinze) anos de trabalho em  
mineração de subsolo. 
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Justificativa: 
É notória a periculosidade, insalubridade e penosidade do trabalho exercido nas minerações, em 
especial de subsolo.  
As doenças profissionais e os acidentes de trabalho comprovam o alto risco de vida desta atividade.  
A legislação dos países civilizados já consagram os princípios agora preconizados.  
Parecer:   
   Prejudicada  
O direito a aposentadoria-especial aos 20 e 15 anos de trabalho para, respectivamente, mineiros de 
superfície e de subsolo já é reconhecido pela lei e pelos regulamentos administrativos concernentes 
ao assunto. 
   
   EMENDA:00390 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ONOFRE CORRÊA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Acrescente-se, no anteprojeto da Subcomissão  
dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores  
Públicos, a seguinte alínea "f" ao item XXXV:  
XXXV f) A aposentadoria por velhice do  
trabalhador rural será concedida aos cinquenta  
anos de idade, para a mulher, e aos cinquenta e  
cinco anos, para o homem. 
Justificativa: 
Considero adequada, como consta do anteprojeto, que o trabalhador rural se aposente aos cinquenta 
e cinco anos de idade. Mas entendo mais justo que se permita a mulher fazê-lo aos cinquenta anos 
pois ela trabalha, também, nos afazeres domésticos e a sua condição de mãe a desgasta mais. Essa 
é uma antiga reivindicação das laboriosas mulheres do campo e que entendo deva ser aceita pela 
Constituinte.  
Parecer:   
   Rejeitada  
Aposentadoria, em caráter genérico, aos 50 e 55 anos de idade, para mulheres e homens do meio 
rural constituiria medida absolutamente nociva aos interesses do País e de grande ônus  
para o seguro racial. 
   
   EMENDA:00442 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   
   Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos  
Dê-se ao item XXXV, do art. 2o, a seguinte redação.  
"Art. 2o - ..................................  
XXXV - aposentadoria com remuneração igual à  
da atividade e reajustamento dos proventos e  
pensões nas mesmas épocas e índices concedidos aos  
ativos, não sendo inferior ao número de salários  
mínimos percebidos quando da concessão do benefício:  
a) com 35 (trinta e cinco) anos de trabalho, para o homem;  
b) com 30 (trinta) anos para a mulher;  
c) com redução de tempo, na forma da lei,  
pelo exercício de trabalho insalubre ou perigoso;  
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d) por velhice aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade;  
e) por invalidez. 
Justificativa: 
No serviço público não mais se discute a paridade entre os servidores ativos e inativos, mantida não 
só em relação aos reajustamentos concedidos aos funcionários em atividade (art. 102, § 1° C.F), 
como aos novos benefícios ou vantagens obtidas, que se estendem aos inativos. Assim ocorre com 
os magistrados, segundo dispõe a Lei Orgânica de Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos.  
Magistratura e com outras categorias funcionais.  
Na realidade o inativo não deve perceber provento excedente a remuneração da atividade (art. 102, § 
2° C.F.), mas não é justo que receba menos.  
Se isto ocorre no campo dos servidores públicos, deve o direito ser reconhecido para os 
trabalhadores vinculados à previdência social.  
A nova Constituição deve caminhar no rumo da unificação dos regimes de trabalho, reconhecendo 
enquanto não implantada, direitos iguais para os que são celetistas ou estatutários.  
Leis como a da Contagem Recíproca do tempo de serviço, mostram que estamos seguindo a melhor 
solução.  
A proposta quer recuperar verdadeiros párias sociais, deixados ao abandono pelos governos, sempre 
aguardando as repetidas promessas de reposição dos proventos confiscados.  
Cada um aposentado, na sua simplicidade ou rudeza, sabe e sente a injustiça sofrida, ao ver com 
quantos salários se aposentou e quantos recebe. A sua sobrevida é um caminho certo para a miséria.  
Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos 
Acreditando nas conquistas e em uma maior justiça social, desejamos que os trabalhadores 
aposentados acompanhem a remuneração dos em atividade.  
Como consequência também se deve estender o critério às pensionistas, que padecem de iguais 
dificuldades.  
Considerando-se o aumento da vida média do brasileiro é de se conservar as atuais exigências 
quanto a aposentadoria por tempo de serviço e compulsória, equiparando-se à dos servidores 
públicos. 
Parecer:   
   Rejeitada. A emenda, apesar de conter vários dispositivos, somente inova na questão relativa aos 
valores dos proventos que, segundo o autor, devem, sempre, corresponder ao valor do salário da 
atividade. Entendemos que, por uma questão de justiça, os proventos só devem ostentar valor 
integral nos casos em que o segurado tenha implementado todas as condições exigidas para a 
concessão do benefício. Não sendo assim, o valor do provento deverá ser proporcional ao tempo 
efetivo de serviço ou de contribuição. 
   
   EMENDA:00443 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   
   Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos  
Dê-se ao item XXXVI, do art. 2o, a seguinte redação:  
"Art. 2o - ..................................  
XXXVI - aposentadoria para as donas de casa,  
para o homem e mulher que trabalham no campo, que  
deverão contribuir para a seguridade social". 
Justificativa: 
A emenda integra na previdência social, o homem e a mulher que trabalham no campo.  
Já é tempo de dar eficiência à previdência social urbana e estende-la ao meio rural, precariamente 
atendido pelo FUNRURAL.  
De outra parte, não se compreende que a aposentadoria, aos que conseguem atingir 65 anos de 
idade, seja de meio salário-mínimo, como atualmente ocorre.  
A proposta prevê a contrapartida da contribuição direta do trabalhador rural, afastando viciadas 
práticas paternalistas e possibilitando a cobertura de custos acarretados. 
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Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos 
Merece reexame a incidência e forma de recolhimento da contribuição de 2,5% (dois e meio por 
cento) para o FUNRURAL, que objetiva atender aos fins aqui previstos, mas que está sujeita à 
evasão face às dificuldades de eficiente fiscalização na entrega do produto, em especial quando o 
encargo é mantido para o produtor que vende diretamente ao consumidor final.  
Entretanto, não se pode exigir dupla contribuição do mesmo trabalhador, contribuindo diretamente e 
através da venda de seus produtos.  
Parecer:   
   Prejudicada. A proposta passa a carecer de oportunidade, desde que o anteprojeto adota o 
princípio da universalização da cobertura e da unificação dos atuais sistemas de previdência  
social. 
   
   EMENDA:00458 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   VLADIMIR PALMEIRA (PT/RJ) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao inciso XXXV do art. 2o.  
do anteprojeto da Subcomissão dos Direitos dos  
Trabalhadores e Servidores Públicos, conservando  
suas alíneas:  
XXXV - aposentadoria com remuneração igual ao  
do trabalhador na atividade, garantido o  
reajustamento para preservação de seu valor real. 
Justificativa: 
É necessário garantir na Constituição um dispositivo que venha assegurar ao aposentado a 
manutenção pelo menos, da situação relativa possuída no momento de sua passagem para a 
inatividade. É preciso proporcionar ao aposentado uma vida digna.  
Parecer:   
   Rejeitada. A questão do valor dos proventos deve ser relativa pois quem trabalha e contribui por 
mais tempo do que o outro não pode, por elementar princípio de justiça, perceber benefício de valor 
idêntico ao deste último. 
   
   EMENDA:00459 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   VLADIMIR PALMEIRA (PT/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se no inciso XXXV do art. 2o. do  
anteprojeto da Subcomissão dos Direitos dos  
Trabalhadores e Servidores Públicos, o seguinte item:  
item - aposentadoria por invalidez. 
Justificativa: 
Garante aposentadoria a todo trabalhador que, seja qual for o motivo, encontra-se incapacitado de 
exercer qualquer atividade produtiva que lhe proporcione condições de sobrevivência digna. 
Parecer:   
   Prejudicada. O autor da emenda virou o texto relativo aos Direitos dos Trabalhadores na parte 
concernente à Seguridade Social, porém, o anteprojeto contém a figura da aposentadoria  
por invalidez. 
   
   EMENDA:00460 REJEITADA 
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Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   VLADIMIR PALMEIRA (PT/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se ao inciso XXXV, do art. 2o. do  
anteprojeto da Subcomissão dos Direitos dos  
Trabalhadores e Servidores Públicos, o seguinte  
parágrafo único:  
Parágrafo único - O trabalhador que ao  
completar sessenta anos, não houver se aposentado  
por tempo de serviço, obterá esse direito  
automaticamente, sendo aposentado por idade com as  
mesmas garantias asseguradas ao aposentado por  
tempo de serviço. 
Justificativa: 
A aposentadoria é um direito do trabalhador, e no caso deste, por algum motivo não puder aposentar-
se por tempo de serviço, é necessário que ela seja efetivada por limite de idade. No caso, sessenta 
anos. Isso porque já é um limite de idade considerado em diversos países e, também levando-se em 
consideração a expectativa de vida do brasileiro que está se reduzindo lamentavelmente. São 
exigências que justificam o limite de idade para eleito da aposentadoria, como forma, inclusive, de 
proporcionar maior oferta de trabalho e garantir uma última possibilidade de lazer ao trabalhador. 
Parecer:   
   Rejeitada. A aposentadoria por tempo de serviço é a mais onerosa para o sistema de seguridade. 
Por isso, deve ser concedida com comedimento. A proposta contida na Emenda, além de sugerir 
aposentadoria com idade tão baixa, procura equipará-la à aposentadoria por tempo de serviço, com 
proventos integrais. 
   
   EMENDA:00462 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ALBANO FRANCO (PMDB/SE) 
Texto:   
   O artigo segundo do anteprojeto da  
Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e  
Servidores Públicos passa a ter a seguinte redação:  
Art. 2o. - A constituição assegura aos  
trabalhadores e aos servidores públicos, civis,  
federais, estaduais e municipais, os seguintes  
direitos, além de outros que visem à melhoria de  
sua condição social:  
[...] 
XV - Aposentadoria com 60 anos de idade para  
homem e 55 para a mulher ou com o tempo inferior  
pelo exercício noturno, de revezamento, penoso,  
insalubre ou perigoso, conforme a lei. 
Justificativa: 
Além de assegurar e definir claramente princípios entre os direitos dos trabalhadores na Constituição 
Federal, devem ser incluídos mecanismos que permitam à classe trabalhadora, ultrapassar os limites 
de suas conquistas, como formas de atuação pacífica e de verdadeira pressão sobre o capital.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
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Entendemos que a emenda sob exame fica rejeitada por força do art. 23, parágrafo 2o., do 
Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte. 
   
   EMENDA:00465 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FÁBIO FELDMANN (PMDB/SP) 
Texto:   
   Art. 2o. - Inciso XXXV - (VII-A)  
Sugere-se a seguinte redação à alínea C:  
- Com tempo inferior ao das modalidades  
acima, pelo exercício de trabalho noturno, de  
revezamento, penoso, de comprovado desgaste físico  
e emocional, insalubre ou perigoso; 
Justificativa: 
Importante se faz a adição de COMPROVADO DESGASTE FÍSICO E EMOCIONAL na redação da 
referida alínea, 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 
tenra 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 para 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 a leveza do corpo, ficam prejudicadas; o enrijecimento 
das articulações; o envelhecimento e a calosidade das cordas vocais, entre outros sérios problemas 
acentuados pelo avanço dos anos, dificultam e até impedem a atuação em espetáculo, 
consequentemente, comprometendo à atividade profissional.  
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 condições de 
prosseguir no exercício de sua profissão.  
Parecer:   
   Rejeitada. A intenção do anteprojeto, que acatamos, é a de conferir direito à aposentadoria-especial 
somente nos casos de penosidade, periculosidade e insalubridade. A redação da emenda é 
redundante, pois alinha entre as características proporcionadoras desse tipo de aposentadoria 
trabalho noturno, de revezamento, penoso, de desgaste físico etc. Ora, basta dizer penoso pra, 
conforme a característica do trabalho, considerá-lo capaz de proporcionar aposentadoria-especial. 
   
   EMENDA:00572 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao inciso XXXV, do  
artigo 2o., do Anteprojeto Final da Subcomissão  
dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos:  
"XXXV - Aposentadoria com proventos iguais à  
maior remuneração dos últimos 12 (doze) meses de  
serviço, verificada a regularidade dos reajustes  
salariais nos 36 (trinta e seis) meses anteriores  
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ao pedido, garantido o reajustamento para  
preservação de seu valor real, nos termos do  
inciso VII, que nunca será inferior ao número de  
salários mínimos percebidos quando da concessão do  
benefício:  
a) com 35 (trinta e cinco) anos de trabalho  
para o homem, e com 30 (trinta) anos de trabalho a  
mulher, ficando asseguradas aos servidores  
públicos civis e militares, na inatividade, todas  
as vantagens do cargo percebidas na atividade.  
b) Uma vez atingida, para ambos, a idade de  
55 anos, fica possibilitada a aposentadoria,  
respectivamente, para o homem e a mulher, com 30  
(trinta) anos e 25 (vinte e cinco) anos de trabalho.  
c) Como tempo inferior ao das modalidades  
acima, pelo exercício de trabalho noturno, de  
revezamento, insalubre ou perigoso;  
d) Por velhice aos 60 (sessenta) anos de idade;  
e) Por invalidez;  
f) A partir dos dez anos de trabalho, a  
qualquer momento, desde que requerida pelo  
trabalhador, com proventos proporcionais ao tempo  
de serviço. 
Justificativa: 
Uma vez prevista, constitucionalmente, a seguridade social, muito mais justo, vantajoso, e benéfico, 
até sob o ponto de vista da produtividade e eficiência que requer o País da sua força de trabalho, em 
todos os setores, é o sistema aqui proposto.  
Deve-se eliminar, de qualquer modo, da redação da alínea “C”, deste inciso, conforme prevista no 
Anteprojeto, a expressão “penoso”, pois trata-se de conceito bastante subjetivo, insuscetível de 
aferição objetiva adequada. Na Verdade, todo e qualquer trabalho, a partir do momento em que 
provoca cansaço, passa a ser penoso.  
Parecer:   
   Prejudicada. A matéria somente será bem coordenada através das especificações e 
pormenorizações da lei ordinária. 
   
   EMENDA:00762 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ALARICO ABIB (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao inciso XXXV, do  
artigo 2o., eliminando-se todas suas alíneas, do  
Anteprojeto. Final da Subcomissão dos Direitos dos  
Trabalhadores e Servidores Públicos:  
"XXXV - aposentadoria aos trabalhadores,  
inclusive às donas de casa, que deverão contribuir  
para a Seguridade Social;" 
Justificativa: 
Á lei ordinária caberá a regulamentação da matéria, descendo aos detalhes impropriamente 
colocados no Anteprojeto.  
Aprovada esta emenda, desnecessário se tornará o inciso seguinte (XXXVI) que deverá ser 
eliminado, já que também prevê a aposentadoria para as donas de casa.  
Parecer:   
   Rejeitada. Não condiz com a pretensão constante do anteprojeto. 
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   EMENDA:00780 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   - incluir no anteprojeto da Comissão o seguinte dispositivo:  
Art. O trabalhador rural terá direito a  
aposentadoria aos cinquenta e cinco anos, e a  
trabalhadora rural aos cinquenta anos, com  
proventos nunca inferiores ao salário mínimo. 
Justificativa: 
Atualmente o trabalhador rural aposenta-se aos sessenta e cinco anos, e tão somente com uma 
remuneração equivalente a metade do salário mínimo, sendo vedada a aposentadoria da esposa.  
O regime consagra uma profunda injustiça a classe, porque exige uma idade avançada, muitas vezes 
submetendo o trabalhador a aposentadoria nos últimos anos de sua vida. De outro lado, a concessão 
de uma remuneração de metade do salário mínimo não permite que na velhice, o trabalhador rural 
encontre os meios de prover a sua subsistência.  
Ao vedar a aposentadoria da esposa do trabalhador rural o regime atual discrimina de forma acintosa 
as mulheres, e comete grosseira injustiça com estas, pois, sua carga de trabalho é superior, muitas 
vezes, ao do próprio agricultor. Isto porque, no âmbito da unidade rural, não só assume as mesmas 
tarefas e a mesma carga de trabalho que o marido, como ainda é responsável por todos os afazeres 
domésticos. A trabalhadora rural tem uma carga de atividades superiores a do marido, e no entanto, a 
lei não lhe reconhece o direito a aposentadoria.  
A sugestão visa corrigir esta injustiça brutal.  
De outro lado é imperioso por termo ao abuso em termos de proventos da inatividade, cujos índices 
de reajustes são monopolizados e manipulados pelo governo, submetendo a grande maioria dos 
atuais inativos a rendimentos inferiores ao salário-mínimo. Com a sugestão, nenhum provento da 
inatividade poderá ser inferior ao salário mínimo.  
Parecer:   
   Rejeitada. Embora o anteprojeto propugna pela unificação de todos os sistemas de previdência, 
não acolhe proposta que conceda direito à aposentadoria com limites tão baixos de idade. 
   
   EMENDA:00826 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   Anteprojeto da Subcomissão VII-a.  
Acrescente-se às alíneas a), b) e c) do item  
XXXV do art. 2o., a seguinte expressão:  
"sem exigência de idade" 
Justificativa: 
Tem partido do próprio Ministério da Previdência e Assistência Social a informação de que será 
proposta, em Mensagem ao Congresso, a instituição de um novo requisito para a concessão de 
aposentadoria por tempo de serviço: a idade mínima de 55 anos. Será, a conformar-se a informação, 
um retrocesso no campo social, eis que os trabalhadores já terão prestado serviço e contribuído para 
o sistema previdenciário o tempo mínimo exigido em lei. E para evitar que a alteração se consuma, 
desejamos assegurar na própria Lei Maior a não exigência daquele requisito.  
Parecer:   
   Rejeitada. Não condiz com a pretensão constante do anteprojeto. 
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   EMENDA:00908 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao relatório final da  
Subcomissão da Saúde, Seguridade e Meio Ambiente.  
Art. Fica assegurada à dona de casa que  
trabalha no campo e à dona de casa que trabalha na  
cidade, os benefícios da Seguridade Social,  
inclusive aposentadoria. 
Justificativa: 
A presente emenda objetiva tornar clara a explícita a Seguridade Social da dona de casa já que esta, 
pelas atividades típicas, não possui empregador.  
Parecer:   
   Prejudicada. Através do princípio da universalização da cobertura da Seguridade Social e da 
proposta de unificação dos atuais sistemas de previdência social, o anteprojeto atende,  
integralmente, o sugerido na emenda. 
   
   EMENDA:00960 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação à letra "b", do Item  
XXXV, do Art. 2o. do Anteprojeto aprovado pela  
Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e  
Servidores Públicos:  
"b) com 25 (vinte e cinco) anos para a mulher  
e trabalhadores de profissões insalubres,  
respeitadas as condições legais."  
Justificativa: 
Os profissionais de determinadas áreas têm que ser protegidos pela futura Constituição, uma  vez 
que a maioria deles acaba com o tempo de vida útil reduzido, não podendo, sequer, pensar 
em  aproveitar a aposentadoria que lhe é devida. 
Parecer:   
   Rejeitada. Há mulheres que trabalham em condições adversas à saúde, assim como há mulheres 
que trabalham em situação de pleno conforto e de proteção à sua integridade física. Por outro lado, a 
insalubridade pode ser de vários graus e casos há em que a medicina recomenda aposentadoria aos 
15 anos de trabalho. 
   
   EMENDA:01017 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 2o. o seguinte item XXXV:  
............................................  
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............................................  
XXXV - Ao aposentado será garantido o direito  
de retorno a qualquer atividade, desde que conte  
65 anos incompletos. 
Justificativa: 
Sendo nossa preocupação, a garantia do trabalhador na Nova Carta, não poderíamos deixar de 
reconhecer o direito de retorno ao trabalho, em qualquer atividade daquele que, tendo iniciado sua 
atividade remunerada ainda jovem, completando o tempo para aposentar-se, fazê-lo para garantia de 
seus direitos e, após, voltar à ativa, desde que se encontre com saúde e interesse para isso.  
Procuramos desta forma, garantindo ao trabalhador o direito da lei, dar-lhe a oportunidade de, ainda 
apto física e notavelmente, não só prestar serviços à Nação, como aumentar seus vencimentos, 
muitas vezes mínimos.  
Parecer:   
   Rejeitada. Não condiz com a pretensão constante do anteprojeto. 
   
   EMENDA:01044 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte Inciso ao art. 2o.:  
"Inciso - Aposentadoria para o trabalhador e  
a trabalhadora rural 10 (dez) anos antes do limite  
estabelecido para o trabalhador e trabalhadora  
urbano. 
Justificativa: 
As condições de trabalho que cercam o homem do campo no Brasil tornam o trabalho do campo mais 
desgastante que o urbano. Isto justifica tal providência. 
Parecer:   
   Rejeitada. O anteprojeto adota o princípio da equidade que não nos permite dispensar, 
injustificadamente, tratamento tão díspares a trabalhadores urbanos e rurais. 
   
   EMENDA:01059 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Artigo 2o. Inciso XXXV: Substituir a redação por:  
"Aposentadoria, com proventos iguais à média  
da remuneração dos últimos 12 (doze) meses de  
serviço, garantido o reajustamento para  
preservação de seu valor real:  
a) Com 35 (trinta e cinco) anos de trabalho,  
para o homem e para a mulher;  
b) Com tempo inferior ao da letra "a" pelo  
exercício de trabalho penoso, insalubre e perigoso;  
c) Por velhice aos 65 anos de idade;  
d) Por invalidez. 
Justificativa: 
A medida evita queda do padrão de vida do empregado que ingressa no regime de aposentadoria. É 
discriminatória a diferenciação entre o homem e a mulher para efeito de aposentadoria. Além disso, 
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não será suportável para população ativa um acréscimo de ônus, tendo em vista a redução 
consequente da idade de aposentadoria nos diversos casos previstos no anteprojeto.  
O trabalho noturno e de revezamento por si só não representa atividade insalubre, perigosa ou 
penosa.  
Parecer:   
   Rejeitada. Não condiz com a pretensão constante do anteprojeto. 
   
   EMENDA:01077 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos dos  
Trabalhadores e Servidores Públicos.  
Emenda No.  
Dispõe sobre a aposentadoria das donas de  
casa e camponesas.  
Inclua-se no Anteprojeto da Subcomissão dos  
Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos o  
seguinte dispositivo:  
"Art. A lei assegura a aposentadoria a todos  
os trabalhadores, incluídas as donas de casa e as  
camponesas." 
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, a trabalhadora rural. 
Não se pode conceber, de forma alguma, tal discriminação, pois tanto umas com as outras 
contribuem, no seu dia a dia para o progresso do País. 
Assim, no plano doméstico, são as donas de casa elementos essenciais à dinâmica do esforço 
comum produtivo e, como cidadãs, na labuta do lar, no seu trabalho diário, empregam todos as suas 
forças, ao lado de seu companheiro, da luta pela subsistência da prole que lhes cabe alimentar, 
educar e encaminhar na vida. Porque não pode a dona de casa filiar-se e contribuir para a 
Previdência Social? 
Da mesma forma, inegável é a participação das camponesas, ou melhor, da mulher, esposa ou 
companheira, bem como filha maior de agricultor, que com ele trabalha 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. 
Assim, visando corrigir uma situação anacrônica e injusta, e atendendo a uma antiga reivindicação 
destas duas categorias de trabalhadores, estamos apresentando sugestão de norma constitucional 
que assegura às donas de casa e às camponesas o direito à aposentadoria, já garantindo às demais 
classes de trabalhadores. 
Dado o alto significado social da Emenda, esperamos contar com o apoio dos nobres Constituintes 
para sua aprovação e consequente inclusão do dispositivo aqui sugerido no texto da nova Carta 
Magna do País. 
Parecer:   
   Prejudicada. Através do princípio da universalização da cobertura, o anteprojeto procura garantir 
proteção social a todos os indivíduos, inclusive aos carentes, sem meios de prover o próprio sustento. 
   
   EMENDA:01114 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
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Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao Inciso XXXV, artigo 2o., item C, nova Redação.  
Inciso XXXV, Item "C" - Estabelecer o tempo a  
partir de dados técnicos levantados por uma  
Comissão Paritária. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Rejeitada. Não condiz com o exposto do anteprojeto. 
   
   EMENDA:01208 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso XXV, do art. 2o. do  
anteprojeto da Subcomissão dos Direitos dos  
Trabalhadores e Servidores Públicos:  
XXXV - Aposentadoria aos 35 anos de trabalho  
com remuneração igual à da atividade, garantido o  
reajustamento para preservação de seu valor real,  
observada a idade mínima de 55 anos e comprovadas  
as contribuições previdenciárias estabelecidas em lei. 
Justificativa: 
 A emenda estabelece condição de idade mínimas de aposentadoria, visando ao melhor 
aproveitamento de nossa força de trabalho – tão necessária à superação de subdesenvolvimento.  – 
à valorização do próprio homem decorrente de sua não marginalização em precoce aposentadoria e 
à atenuação da inconsistência atuarial do nosso sistema previdenciário. 
Parecer:   
   Rejeitada. O restabelecimento de idade mínima de 55 anos para concessão de aposentadoria por 
tempo de serviço configura, a nosso ver, retrocesso, uma vez que há mais de 30 anos que a  
lei racial abandonou tal orientação. 
   
   EMENDA:01255 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso XXXVI do Art. 2o. 
Justificativa: 
A categoria em análise já é considerada dependente para fins de apuração da renda no cálculo de 
imposto.  
Parecer:   
   Aprovada.  
O inciso XXXVI do Art. 2o. do Anteprojeto foi considerado inapropriado para esta Comissão, sendo, 
portanto retirado. 
   
   EMENDA:01262 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
   Artigo 2o.  
Dê-se às letras do inciso XXXV a seguinte redação:  
a) com 40 anos de trabalho, e no mínimo de 55 anos de idade;  
b) Suprima-se.  
c) Acrescente-se, in fine, na forma da lei.  
d) Por velhice, aos 65 anos.  
e) Por invalidez. 
Justificativa: 
A expectativa de vida vem aumentando paulatinamente, o que levaria à aposentadoria prematura na 
forma proposta pelo anteprojeto, com o consequente ócio de consequências sabidamente danosas à 
saúde física e mental do indivíduo. 
   Elimina-se a diferença de tempo de serviço para a aposentadoria da mulher, uma vez que estas 
têm hoje maior expectativa de vida e se tem mostrado muito mais resistentes do tipo de pressão de 
vida moderna, sob a forma de “stress”, fato este largamente comprovado nas estatísticas médicas. 
Parecer:   
   Rejeitada. A tendência atual é a de diminuição do tempo requerido para aposentadoria. A proposta 
do autor da Emenda não possui qualquer rescaldo político, além de mostrar-se infundada e 
injustificável. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   
   EMENDA:00015 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   
   Dos Trabalhadores  
Suprimido o § 3o. do art. 2o, conforme emenda  
apresentada, ao referido § 3o. dê-se a seguinte redação:  
"§ 3o. - aposentadoria, ao trabalhador, com  
remuneração igual à da atividade e reajustamento  
dos proventos e pensões nas mesmas épocas e  
índices concedidos aos ativos, não sendo inferior  
ao número de salários mínimos percebidos quando da  
concessão do benefício:  
a) com 35 (trinta e cinco) anos de trabalho, para o homem;  
b) com 30 (trinta) anos para a mulher;  
c) com redução de tempo, na forma da lei,  
pelo exercício de trabalho insalubre ou perigoso;  
d) por velhice aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade;  
e) por invalidez.  
I - Aposentadoria para as donas de casa, para  
o homem e mulher que trabalham no campo, que  
deverão contribuir para a seguridade social. 
Justificativa: 
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Na realidade o inativo não deve perceber provento excedente a remuneração da atividade (art. 102, § 
2° C.F.), mas não é justo que receba menos.  
Se isto ocorre no campo dos servidores públicos, deve o direito ser reconhecido para os 
trabalhadores vinculados à previdência social.  
A nova Constituição deve caminhar no rumo da unificação dos regimes de trabalho, reconhecendo 
enquanto não implantada, direitos iguais para os que são celetistas ou estatutários.  
Leis como a da Contagem Recíproca do tempo de serviço, mostram que estamos seguindo a melhor 
solução.  
A proposta quer recuperar verdadeiros párias sociais, deixados ao abandono pelos governos, sempre 
aguardando as repetidas promessas de reposição dos proventos confiscados.  
Cada um aposentado, na sua simplicidade ou rudeza, sabe e sente a injustiça sofrida, ao ver com 
quantos salários se aposentou e quantos recebe. A sua sobrevida é um caminho certo para a miséria.  
Acreditando nas conquistas e em uma maior justiça social, desejamos que os trabalhadores 
aposentados acompanhem a remuneração dos em atividade.  
Como consequência também se deve estender o critério às pensionistas, que padecem de iguais 
dificuldades.  
Considerando-se o aumento da vida média do brasileiro é de se conservar as atuais exigências 
quanto a aposentadoria por tempo de serviço e compulsória, equiparando-se à dos servidores 
públicos. 
A emenda integra na previdência social, o homem e a mulher que trabalham no campo.  
Já é tempo de dar eficiência à previdência social urbana e estendê-la ao meio rural, precariamente 
atendido pelo FUNRURAL.  
De outra parte, não se compreende que a aposentadoria, aos que conseguem atingir 65 anos de 
idade, seja de meio salário-mínimo, como atualmente ocorre.  
A proposta prevê a contrapartida da contribuição direta do trabalhador rural, afastando viciadas 
práticas paternalistas e possibilitando a cobertura de custos acarretados.  
Merece reexame a incidência e forma de recolhimento da contribuição de 2,5% (dois e meio por 
cento) para o FURURAL, que objetiva atender aos fins aqui previstos, mas que está sujeita à evasão 
face às dificuldades de eficiente fiscalização na entrega do produto, em especial quando o encargo é 
mantido para o produtor que vende diretamente ao consumidor final.  
Entretanto, não se pode exigir dupla contribuição do mesmo trabalhador, contribuindo diretamente e 
através da venda de seus produtos.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
Propõe o autor que, na vaga do § 3o. do artigo 2o., que surgiria da aprovação de outra emenda de 
sua autoria, seja inserido dispositivo que institui a aposentadoria do trabalhador, inclusive fixando 
para ela os parâmetros de tempo de serviço e de idade.  
A orientação seguida pelo substitutivo do Relator foi a de contemplar, na Constituição, a 
aposentadoria apenas como um direito do trabalhador. Feito isso, o que se impunha por  
tratar-se de direito fundamental, esgota-se a instância constitucional. O detalhamento visando à 
operacionalização do direito, compete à lei ordinária da seguridade social.  
Por essa razão, somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:00155 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   Inclua-se o seguinte inciso no art. 2o. do Substitutivo:  
XXXVI - aposentadoria para as donas-de-casa,  
que deverão contribuir para a seguridade social; 
Justificativa: 
A emenda visa a reincorporar esse dispositivo no anteprojeto do Relator da Comissão, por ele não 
considerado, embora aprovado na subcomissão após longos debates. No encaminhamento da 
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votação se terá nova oportunidade de justificar-se a necessidade da inclusão da medida na futura 
Carta Maior. 
Parecer:   
   Pelas razões expostas ao apreciarmos as Emendas nos. 7s0.944-8 da Constituinte Rita Camata, e 
7s0.539-6, da Constituinte Wilma Maia.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00193 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   FRANCISCO DIÓGENES (PDS/AC) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva e Supressiva.  
Substitua-se o inciso XXV do art. 2o. do  
Substitutivo - suprimindo-se, por modificação  
correlata o art. 13 - pelo seguinte preceito:  
XXV - aposentadoria, com proventos iguais a  
maior remuneração dos últimos 12 (doze) meses de  
serviço, garantido o reajustamento para  
preservação de seu valor real, nos termos da lei:  
a) por invalidez;  
b) compulsoriamente aos 70 (setenta) anos de  
idade para o homem e aos 65 (sessenta e cinco)  
para a mulher;  
c) voluntariamente após 35 (trinta e cinco)  
anos de serviço para o homem e 30 (trinta) anos  
para a mulher;  
d) voluntariamente após 30 (trinta) anos de  
serviço para o professor e 25 (vinte e cinco) anos  
para a professora, de efetivo exercício em funções  
de magistério. 
Justificativa: 
Não é admissível que a nova Carta magna da Nação venha a frustrar toda a classe de professores, 
ao eliminar uma de suas maiores conquistas, fruto de uma de suas maiores lutas: o direito à 
aposentadoria aos 30 anos para professores e 25 anos para as professoras.  
Não seria apenas um retrocesso. Seria muito mais: o descaso ao direito adquirido por toda uma 
categoria.  
O magistério é trabalho como tantos outros. Mas possui características que o distinguem. O 
tratamento diferenciado aos que o exercem, quanto ao instituto da aposentadoria, é tese 
exaustivamente já discutida e consagrada em nosso Direito.  
Além disso, a realidade para professores aposentados, assim como para qualquer trabalhador 
aposentado, em termos de proventos, é odiosa. É realidade decorrente da ineficácia e ineficiência 
administrativa do Sistema Previdenciário.  
Após a aposentadoria, os proventos estão muito aquém da última remuneração recebidas em 
atividade, de tal forma a se assemelhar aos vencimentos dos iniciantes da carreira de magistério (por 
exemplo). É, para qualquer aposentado, um triste coroamento a um trabalho exaustivo: termina-se 
por onde se começou, como se nada tivesse acontecido em décadas de carreira.  
Não se pode transferir aos aposentados as consequências da má administração do Governo e muito 
menos sujeita-los às formulações de algum tecnoburocrata inconsequente.  
Parecer:   
   O tema da aposentadoria, tanto dos empregados das empresas privadas, como do servidor público, 
foi, sem dúvida, no âmbito desta Comissão, um dos que maior atenção receberam dos srs. 
Constituintes, consubstanciada pelas centenas de "Sugestões de Normas", na fase inicial dos 
trabalhos da ANC, como por outras tantas emendas nos diversos anteprojetos e substitutivos já 
apresentados.  
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Tais propostas, em sua maioria, visam a estabelecer tempos de serviço ou limites de idade para a 
obtenção do benefício, variando dos 25 aos 35 anos de contribuição ou circunscrevendo o direito ao 
implemento da idade, desde os 50 aos 70 anos.  
Dessa variedade, se extrai a incerteza dos próprios Constituintes quanto aos números ideais, algo 
que se abriga no próprio subjetivismo de cada um.  
Certo é que o Brasil, com suas dimensões continentais, com padrões de vida dos mais diversos, 
numa verdadeira heterogeneidade social onde predominam as mais injustas diversificações de renda, 
impede que se determine a própria expectativa de vida do homem. Ora, quando se fala em 
Previdência ou Seguridade Social essa determinação é fundamental.  
Quanto aos valores das aposentadorias os estudos e as informações dos especialistas em 
seguridade social, nos deram a convicção de que se integral, o regime de contribuição dos  
próprios trabalhadores ou o custeio do sistema de modo global, chegaria a montantes insuportáveis. 
Por isso que, no artigo 58, ficou estabelecido, mediante condições especiais, uma  
forma de complementação das aposentadorias quando o rendimento do segurado ultrapassasse o 
limite máximo do salário-de-contribuição.  
De nada adianta fixar-se, por exemplo, em 60 anos a idade para a aposentadoria por velhice se, ao 
que informam as estatísticas, a média de vida do trabalhador não atinge esse patamar. Do mesmo 
modo, guardadas as peculiaridades do trabalho rural e do trabalho urbano, ou mesmo dentro de cada 
um desses grupos, a aposentadoria após 30 ou 35 anos de serviço pode ser totalmente imprópria.  
Ora, a Constituição, como norma que se pretende duradoura, não deve , ao nosso ver, fixar, dentro 
da sua rigidez, limites absolutos, pois o que hoje é verdadeiro, amanhã poderá ser falso, alterados 
que sejam os fatores conjunturais. E a norma que acompanha essas mutações sociais, econômicas, 
políticas enfim, as transformações da sociedade, é a lei, de fácil elaboração, refletindo sempre, 
através do Congresso Nacional, os anseios e as justas reivindicações do povo.  
Preocupa-nos, contudo, deixar-se sem uma ressalva, a situação do trabalhador rural, este que, 
apesar de todas as proibições legais, inicia sua vida no amanho da terra, ainda menino, lá  
pelos 9 a 10 anos de idade. É uma realidade brasileira e o Constituinte não pode se furtar a ela. Por 
isso que, e somente nesse caso, estamos propondo que a sua aposentadoria tenha tratamento 
especial, a ser definido em lei e em conformidade com as disposições do artigo 57, infine, do 
presente Substitutivo.  
Dentro dessa ordem de idéias, todas as emendas que pretendem fixar limites de idade ou tempo de 
serviço, pelo seu subjetivismo e imponderabilidade, a despeito de seus elevados e bem  
intencionados objetivos, receberam parecer contrário para permitir que somente a lei ordinária os 
determine. 
   
   EMENDA:00265 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JUAREZ ANTUNES (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Incluir ao Art. 2o. e 13, Seção I e II,  
Capítulo I os seguintes incisos, respectivamente:  
- Os membros do magistério, sob qualquer  
regime jurídico, terão direito a aposentadoria com  
proventos integrais, aos vinte e cinco anos de  
serviço prestados, exclusivamente, à educação. 
Justificativa: 
No INPS a aposentadoria dos professores, independente de sexo, era integral aos 25 anos de 
serviço, isto porque uma lei ordinária declarava atividade como de trabalho penoso. 
O advento da Emenda Constitucional n° 18 teve a finalidade de reduzir o tempo de serviço para a 
aposentadoria dos professores públicos, porém ocorreu que essa Emenda foi feita no Título da 
Ordem Econômica e Social e na Seção dos Servidores Públicos. Por não ter sido feita somente na 
Seção dos Servidores Públicos, ao reduzir o tempo exigido para a aposentadoria no serviço público, 
revogou, tacitamente, a legislação que o INPS dava aos professores, integral, por trabalho penoso 
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aos 25 anos de serviço. Destaque-se que, para as demais categorias de serviços considerados 
penosos, a legislação respectiva continua vigorando, prejudicando unicamente o magistério particular.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
Embora reconheçamos que a natureza do trabalho do professor é desgastante, física e 
psiquicamente, como de resto diversas outras atividades profissionais, evitamos, no Substitutivo,  
privilegiar, nominalmente, qualquer categoria ou profissão, deixando que a lei ordinária, atendendo às 
peculiaridades de cada uma, disponha sobre o tempo de serviço mais adequado à concessão da 
aposentadoria. 
   
   EMENDA:00311 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   EDMILSON VALENTIM (PC DO B/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se onde couber:  
Art. O trabalhador será aposentado:  
a) por invalidez;  
b) compulsoriamente aos setenta anos de idade  
para o homem e aos sessenta e cindo anos para a mulher;  
c) voluntariamente após 35 anos de serviço  
para o homem e 30 anos para a mulher. 
Justificativa: 
É preciso explicitar no texto constitucional as condições para a aposentadoria, e não deixar essa 
formulação vaga e genérica.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
O relator optou por não especificar os benefícios que atenderão à cobertura proposta no segmento 
previdencial da seguridade, por entender que tais benefícios são mutáveis e devem se adaptar à 
evolução de fatores dinâmicos da vida social.  
A exceção que foi feita no caso da aposentadoria por tempo de serviço visou a preservar o benefício, 
que tem sido alvo de propostas tendentes à sua eliminação. Ainda assim, o Substitutivo remete à lei 
ordinária o disciplinamento do referido benefício. 
   
   EMENDA:00313 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   - incluir no anteprojeto da Comissão o  
seguinte dispositivo:  
Art. O trabalhador rural terá direito a  
aposentadoria aos cinquenta e cinco anos, e a  
trabalhadora rural aos cinquenta anos, com  
proventos nunca inferiores ao salário mínimo. 
Justificativa: 
Atualmente o trabalhador rural aposenta-se aos sessenta e cinco anos, e tão somente com uma 
remuneração equivalente a metade do salário mínimo, sendo vedada a aposentadoria da esposa.  
O regime consagra uma profunda injustiça a classe, porque exige uma idade avançada, muitas vezes 
submetendo o trabalhador a aposentadoria nos últimos anos de sua vida. De outro lado, a concessão 
de uma remuneração de metade do salário mínimo não permite que na velhice, o trabalhador rural 
encontre os meios de prover a sua subsistência.  
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Ao vedar a aposentadoria da esposa do trabalhador rural o regime atual discrimina de forma acintosa 
as mulheres, e comete grosseira injustiça com estas, pois, sua carga de trabalho é superior, muitas 
vezes, ao do próprio agricultor. Isto porque, no âmbito da unidade rural, não só assume as mesmas 
tarefas e a mesma carga de trabalho que o marido, como ainda é responsável por todos os afazeres 
domésticos. A trabalhadora rural tem uma carga de atividades superiores a do marido, e no entanto, a 
lei não lhe reconhece o direito a aposentadoria.  
A sugestão visa corrigir esta injustiça brutal.  
De outro lado é imperioso por termo ao abuso em termos de proventos da inatividade, cujos índices 
de reajustes são monopolizados e manipulados pelo governo, submetendo a grande maioria dos 
atuais inativos a rendimentos inferiores ao salário-mínimo. Com a sugestão, nenhum provento da 
inatividade poderá ser inferior ao salário mínimo.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
   O tema da aposentadoria, tanto dos empregados das empresas privadas, como do servidor público, 
foi, sem dúvida, no âmbito desta Comissão, um dos que maior atenção receberam dos srs. 
Constituintes, consubstanciada pelas centenas de "Sugestões de Normas", na fase inicial dos 
trabalhos da ANC, como por outras tantas emendas nos diversos anteprojetos e substitutivos já 
apresentados.  
Tais propostas, em sua maioria, visam a estabelecer tempos de serviço ou limites de idade para a 
obtenção do benefício, variando dos 25 aos 35 anos de contribuição ou circunscrevendo o direito ao 
implemento da idade, desde os 50 aos 70 anos.  
Dessa variedade, se extrai a incerteza dos próprios Constituintes quanto aos números ideais, algo 
que se abriga no próprio subjetivismo de cada um.  
Certo é que o Brasil, com suas dimensões continentais, com padrões de vida dos mais diversos, 
numa verdadeira heterogeneidade social onde predominam as mais injustas diversificações de renda, 
impede que se determine a própria expectativa de vida do homem. Ora, quando se fala em 
Previdência ou Seguridade Social essa determinação é fundamental.  
Quanto aos valores das aposentadorias os estudos e as informações dos especialistas em 
seguridade social, nos deram a convicção de que se integral, o regime de contribuição dos  
próprios trabalhadores ou o custeio do sistema de modo global, chegaria a montantes insuportáveis. 
Por isso que, no artigo 58, ficou estabelecido, mediante condições especiais, uma  
forma de complementação das aposentadorias quando o rendimento do segurado ultrapassasse o 
limite máximo do salário-de-contribuição.  
De nada adianta fixar-se, por exemplo, em 60 anos a idade para a aposentadoria por velhice se, ao 
que informam as estatísticas, a média de vida do trabalhador não atinge esse patamar. Do mesmo 
modo, guardadas as peculiaridades do trabalho rural e do trabalho urbano, ou mesmo dentro de cada 
um desses grupos, a aposentadoria após 30 ou 35 anos de serviço pode ser totalmente imprópria.  
Ora, a Constituição, como norma que se pretende duradoura, não deve , ao nosso ver, fixar, dentro 
da sua rigidez, limites absolutos, pois o que hoje é verdadeiro, amanhã poderá ser falso, alterados 
que sejam os fatores conjunturais. E a norma que acompanha essas mutações sociais, econômicas, 
políticas enfim, as transformações da sociedade, é a lei, de fácil elaboração, refletindo sempre, 
através do Congresso Nacional, os anseios e as justas reivindicações do povo.  
Preocupa-nos, contudo, deixar-se sem uma ressalva, a situação do trabalhador rural, este que, 
apesar de todas as proibições legais, inicia sua vida no amanho da terra, ainda menino, lá  
pelos 9 a 10 anos de idade. É uma realidade brasileira e o Constituinte não pode se furtar a ela. Por 
isso que, e somente nesse caso, estamos propondo que a sua aposentadoria tenha tratamento 
especial, a ser definido em lei e em conformidade com as disposições do artigo 57, infine, do 
presente Substitutivo.  
Dentro dessa ordem de idéias, todas as emendas que pretendem fixar limites de idade ou tempo de 
serviço, pelo seu subjetivismo e imponderabilidade, a despeito de seus elevados e bem  
intencionados objetivos, receberam parecer contrário para permitir que somente a lei ordinária os 
determine. 
   
   EMENDA:00316 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
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Autor:   
   JOÃO CUNHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao inciso XXV, art.2o. a aposentadoria deverá ser concedida:  
a) com 30 (trinta) anos de trabalho, para o homem;  
b) com 25 (vinte e cinco) para a mulher;  
c) por velhice aos 60 anos de idade,  
independente de contribuição previdenciária. 
Justificativa: 
Entendemos que a aposentadoria é uma recompensa da Nação aos seus trabalhadores. Assim deve 
ser entendido o direito dos que trabalhem por longos anos em prol do desenvolvimento Nacional.  
Elevar-se esse conceito e essa garantia a nível constitucional significa garantir ao homem e a mulher 
brasileiros o direito de, aposentando-se nos tempos previstos, poder garantir um tempo saudável de 
vida destinada aos valores da vida.  
A aposentadoria por velhice, aos 60 (sessenta) anos é a segurança de uma velhice amparada.  
Parecer:   
      O tema da aposentadoria, tanto dos empregados das empresas privadas, como do servidor 
público, foi, sem dúvida, no âmbito desta Comissão, um dos que maior atenção receberam dos srs. 
Constituintes, consubstanciada pelas centenas de "Sugestões de Normas", na fase inicial dos 
trabalhos da ANC, como por outras tantas emendas nos diversos anteprojetos e substitutivos já 
apresentados.  
Tais propostas, em sua maioria, visam a estabelecer tempos de serviço ou limites de idade para a 
obtenção do benefício, variando dos 25 aos 35 anos de contribuição ou circunscrevendo o direito ao 
implemento da idade, desde os 50 aos 70 anos.  
Dessa variedade, se extrai a incerteza dos próprios Constituintes quanto aos números ideais, algo 
que se abriga no próprio subjetivismo de cada um.  
Certo é que o Brasil, com suas dimensões continentais, com padrões de vida dos mais diversos, 
numa verdadeira heterogeneidade social onde predominam as mais injustas diversificações de renda, 
impede que se determine a própria expectativa de vida do homem. Ora, quando se fala em 
Previdência ou Seguridade Social essa determinação é fundamental.  
Quanto aos valores das aposentadorias os estudos e as informações dos especialistas em 
seguridade social, nos deram a convicção de que se integral, o regime de contribuição dos  
próprios trabalhadores ou o custeio do sistema de modo global, chegaria a montantes insuportáveis. 
Por isso que, no artigo 58, ficou estabelecido, mediante condições especiais, uma  
forma de complementação das aposentadorias quando o rendimento do segurado ultrapassasse o 
limite máximo do salário-de-contribuição.  
De nada adianta fixar-se, por exemplo, em 60 anos a idade para a aposentadoria por velhice se, ao 
que informam as estatísticas, a média de vida do trabalhador não atinge esse patamar. Do mesmo 
modo, guardadas as peculiaridades do trabalho rural e do trabalho urbano, ou mesmo dentro de cada 
um desses grupos, a aposentadoria após 30 ou 35 anos de serviço pode ser totalmente imprópria.  
Ora, a Constituição, como norma que se pretende duradoura, não deve , ao nosso ver, fixar, dentro 
da sua rigidez, limites absolutos, pois o que hoje é verdadeiro, amanhã poderá ser falso, alterados 
que sejam os fatores conjunturais. E a norma que acompanha essas mutações sociais, econômicas, 
políticas enfim, as transformações da sociedade, é a lei, de fácil elaboração, refletindo sempre, 
através do Congresso Nacional, os anseios e as justas reivindicações do povo.  
Preocupa-nos, contudo, deixar-se sem uma ressalva, a situação do trabalhador rural, este que, 
apesar de todas as proibições legais, inicia sua vida no amanho da terra, ainda menino, lá  
pelos 9 a 10 anos de idade. É uma realidade brasileira e o Constituinte não pode se furtar a ela. Por 
isso que, e somente nesse caso, estamos propondo que a sua aposentadoria tenha tratamento 
especial, a ser definido em lei e em conformidade com as disposições do artigo 57, infine, do 
presente Substitutivo.  
Dentro dessa ordem de idéias, todas as emendas que pretendem fixar limites de idade ou tempo de 
serviço, pelo seu subjetivismo e imponderabilidade, a despeito de seus elevados e bem  
intencionados objetivos, receberam parecer contrário para permitir que somente a lei ordinária os 
determine. 
   
   EMENDA:00327 REJEITADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Acrescente-se no item XXV, Seção I do  
Capítulo I dos Direitos dos Trabalhadores, do  
Substitutivo da Comissão de Ordem Social, a seguinte redação:  
Voluntária aos 60 (sessenta) anos para o  
homem e aos 55 (cinquenta e cinco) anos para a mulher. 
Justificativa: 
A Subcomissão da Saúde, Seguridade e Meio Ambiente estabelece no seu Artigo 5° da Seguridade 
Social que a aposentadoria por velhice do trabalhador rural será concedida aos cinquenta e cinco 
anos de idade, enquanto que, o Anteprojeto da Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso prevê 
a aposentadoria voluntária aos 70 (setenta) anos.  
Da mesma forma o Substitutivo da Comissão da Ordem Social, no nosso entender, por equivoco, 
propõe a aposentadoria voluntária dos Servidores Públicos aos 30 e 25 anos para homens e 
mulheres respectivamente e se omite no caso dos demais trabalhadores.  
Considerando que aos 30 e 25 anos o trabalhador tem direito a aposentadoria integral por tempo de 
serviço, acreditamos que a aposentadoria voluntária deverá ser concedida com base na idade do 
indivíduo  
Considerando ainda que grande do contingente de trabalhadores no País é oriunda do campo e que 
ingressa muito cedo na força de trabalho, tendo em vista também a diversidade de atividades 
urbanas que exigem grandes esforços e provocam desgaste físico, julgamos que deverá haver 
equilíbrio entre a aposentadoria voluntária dos trabalhadores rurais urbanos.  
Parecer:   
      O tema da aposentadoria, tanto dos empregados das empresas privadas, como do servidor 
público, foi, sem dúvida, no âmbito desta Comissão, um dos que maior atenção receberam dos srs. 
Constituintes, consubstanciada pelas centenas de "Sugestões de Normas", na fase inicial dos 
trabalhos da ANC, como por outras tantas emendas nos diversos anteprojetos e substitutivos já 
apresentados.  
Tais propostas, em sua maioria, visam a estabelecer tempos de serviço ou limites de idade para a 
obtenção do benefício, variando dos 25 aos 35 anos de contribuição ou circunscrevendo o direito ao 
implemento da idade, desde os 50 aos 70 anos.  
Dessa variedade, se extrai a incerteza dos próprios Constituintes quanto aos números ideais, algo 
que se abriga no próprio subjetivismo de cada um.  
Certo é que o Brasil, com suas dimensões continentais, com padrões de vida dos mais diversos, 
numa verdadeira heterogeneidade social onde predominam as mais injustas diversificações de renda, 
impede que se determine a própria expectativa de vida do homem. Ora, quando se fala em 
Previdência ou Seguridade Social essa determinação é fundamental.  
Quanto aos valores das aposentadorias os estudos e as informações dos especialistas em 
seguridade social, nos deram a convicção de que se integral, o regime de contribuição dos  
próprios trabalhadores ou o custeio do sistema de modo global, chegaria a montantes insuportáveis. 
Por isso que, no artigo 58, ficou estabelecido, mediante condições especiais, uma  
forma de complementação das aposentadorias quando o rendimento do segurado ultrapassasse o 
limite máximo do salário-de-contribuição.  
De nada adianta fixar-se, por exemplo, em 60 anos a idade para a aposentadoria por velhice se, ao 
que informam as estatísticas, a média de vida do trabalhador não atinge esse patamar. Do mesmo 
modo, guardadas as peculiaridades do trabalho rural e do trabalho urbano, ou mesmo dentro de cada 
um desses grupos, a aposentadoria após 30 ou 35 anos de serviço pode ser totalmente imprópria.  
Ora, a Constituição, como norma que se pretende duradoura, não deve , ao nosso ver, fixar, dentro 
da sua rigidez, limites absolutos, pois o que hoje é verdadeiro, amanhã poderá ser falso, alterados 
que sejam os fatores conjunturais. E a norma que acompanha essas mutações sociais, econômicas, 
políticas enfim, as transformações da sociedade, é a lei, de fácil elaboração, refletindo sempre, 
através do Congresso Nacional, os anseios e as justas reivindicações do povo.  
Preocupa-nos, contudo, deixar-se sem uma ressalva, a situação do trabalhador rural, este que, 
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apesar de todas as proibições legais, inicia sua vida no amanho da terra, ainda menino, lá  
pelos 9 a 10 anos de idade. É uma realidade brasileira e o Constituinte não pode se furtar a ela. Por 
isso que, e somente nesse caso, estamos propondo que a sua aposentadoria tenha tratamento 
especial, a ser definido em lei e em conformidade com as disposições do artigo 57, infine, do 
presente Substitutivo.  
Dentro dessa ordem de idéias, todas as emendas que pretendem fixar limites de idade ou tempo de 
serviço, pelo seu subjetivismo e imponderabilidade, a despeito de seus elevados e bem  
intencionados objetivos, receberam parecer contrário para permitir que somente a lei ordinária os 
determine. 
   
   EMENDA:00365 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JUAREZ ANTUNES (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substituir o inciso XXV do art. 2o. Seção I  
Capítulo I, dando a seguinte redação.  
XXV - Aposentadoria com proventos iguais à  
maior remuneração dos últimos doze meses de  
serviço, com os devidos reajustes reais. Caso haja  
perda salarial, não podendo ser inferior ao número  
de salários mínimos percebidos quando da concessão  
do benefício.  
A) com 30 anos de trabalho, para o homem  
B) com 25 anos de trabalho, para a mulher  
C) com tempo inferior as das modalidades  
acima, pelo exercício de trabalho noturno, de  
revezamento, penoso, insalubre ou perigoso;  
D) por velhice aos 60 anos de idade;  
E) por invalidez. 
Justificativa: 
A garantia desse direito representa acolher o clamor de milhões de brasileiros que vivem nas piores 
condições de vida, em virtude de uma seguridade social desfavorável. 
Além disso, um País onde a maioria de sua população é composta de jovens, não se pode dar ao 
luxo de segurar a liberação de milhares de trabalhadores pelo simples fato de não poderem se 
aposentar, em virtude de baixa remuneração percebida quando do benefício.  
E para completar este justo direito, gostaria de dizer que o que esta emenda objetiva é garantir o 
mínimo necessário para um trabalhador que já deu sua vida pela construção de uma Pátria-Maior. 
Esta emenda retoma a discussão da Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores, onde foi 
aprovada.  
Parecer:   
   O tema da aposentadoria, tanto dos empregados das empresas privadas, como do servidor público, 
foi, sem dúvida, no âmbito desta Comissão, um dos que maior atenção receberam dos srs. 
Constituintes, consubstanciada pelas centenas de "Sugestões de Normas", na fase inicial dos 
trabalhos da ANC, como por outras tantas emendas nos diversos anteprojetos e substitutivos já 
apresentados.  
Tais propostas, em sua maioria, visam a estabelecer tempos de serviço ou limites de idade para a 
obtenção do benefício, variando dos 25 aos 35 anos de contribuição ou circunscrevendo o direito ao 
implemento da idade, desde os 50 aos 70 anos.  
Dessa variedade, se extrai a incerteza dos próprios Constituintes quanto aos números ideais, algo 
que se abriga no próprio subjetivismo de cada um.  
Certo é que o Brasil, com suas dimensões continentais, com padrões de vida dos mais diversos, 
numa verdadeira heterogeneidade social onde predominam as mais injustas diversificações de renda, 
impede que se determine a própria expectativa de vida do homem. Ora, quando se fala em 
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Previdência ou Seguridade Social essa determinação é fundamental.  
Quanto aos valores das aposentadorias os estudos e as informações dos especialistas em 
seguridade social, nos deram a convicção de que se integral, o regime de contribuição dos  
próprios trabalhadores ou o custeio do sistema de modo global, chegaria a montantes insuportáveis. 
Por isso que, no artigo 58, ficou estabelecido, mediante condições especiais, uma  
forma de complementação das aposentadorias quando o rendimento do segurado ultrapassasse o 
limite máximo do salário-de-contribuição.  
De nada adianta fixar-se, por exemplo, em 60 anos a idade para a aposentadoria por velhice se, ao 
que informam as estatísticas, a média de vida do trabalhador não atinge esse patamar. Do mesmo 
modo, guardadas as peculiaridades do trabalho rural e do trabalho urbano, ou mesmo dentro de cada 
um desses grupos, a aposentadoria após 30 ou 35 anos de serviço pode ser totalmente imprópria.  
Ora, a Constituição, como norma que se pretende duradoura, não deve , ao nosso ver, fixar, dentro 
da sua rigidez, limites absolutos, pois o que hoje é verdadeiro, amanhã poderá ser falso, alterados 
que sejam os fatores conjunturais. E a norma que acompanha essas mutações sociais, econômicas, 
políticas enfim, as transformações da sociedade, é a lei, de fácil elaboração, refletindo sempre, 
através do Congresso Nacional, os anseios e as justas reivindicações do povo.  
Preocupa-nos, contudo, deixar-se sem uma ressalva, a situação do trabalhador rural, este que, 
apesar de todas as proibições legais, inicia sua vida no amanho da terra, ainda menino, lá  
pelos 9 a 10 anos de idade. É uma realidade brasileira e o Constituinte não pode se furtar a ela. Por 
isso que, e somente nesse caso, estamos propondo que a sua aposentadoria tenha tratamento 
especial, a ser definido em lei e em conformidade com as disposições do artigo 57, infine, do 
presente Substitutivo.  
Dentro dessa ordem de idéias, todas as emendas que pretendem fixar limites de idade ou tempo de 
serviço, pelo seu subjetivismo e imponderabilidade, a despeito de seus elevados e bem  
intencionados objetivos, receberam parecer contrário para permitir que somente a lei ordinária os 
determine. 
   
   EMENDA:00367 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JÚLIO COSTAMILAN (PMDB/RS) 
Texto:   
   O Inciso IV do art. 2o. do Anteprojeto da  
Ordem Social passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 2o. .......................  
IV - reajuste de salários, remunerações,  
vencimentos e proventos de aposentadorias e  
pensões de modo a preservar permanentemente seu  
valor real;"  
O inciso XXV do Art. 2o. Do Anteprojeto da  
Ordem Social passará a ter a seguinte redação:  
"Art. 2o..........................  
XXV - aposentadoria com proventos iguais a  
maior remuneração dos últimos 12 (doze) meses de  
serviço, verificada a regularidade dos reajustes  
salariais nos 36 (trinta e seis) meses anteriores  
ao pedido, garantido o reajustamento para  
preservação de seu valor real, que nunca será  
inferior ao número de salários mínimos percebidos  
quando da concessão do benefício:  
a) com 30 (trinta) anos de trabalho, para o homem;  
b) com 25 (vinte e cinco) para a mulher;  
c) com tempo inferior ao das modalidades  
acima, pelo exercício de trabalho noturno, de  
revezamento, penoso, insalubre ou perigoso;  
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d) por velhice aos 60 (sessenta) anos de idade;  
e) por invalidez 
Justificativa: 
Justificação ora em plenário. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
A diferença da Emenda para o Substitutivo está na referência aos proventos de aposentadorias e 
pensões.  
Contudo, no inciso VI do artigo 32, do Substitutivo, a preservação do valor real dos benefícios foi 
contemplada.  
No resto, a Emenda coincide com o Substitutivo.  
Somos pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:00368 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JÚLIO COSTAMILAN (PMDB/RS) 
Texto:   
   O inciso XXV do Art. 2o. Do Anteprojeto da  
Ordem Social passará a ter a seguinte redação:  
"Art. 2o. .........................  
XXV - aposentadoria com proventos iguais a  
maior remuneração dos últimos 12 (doze) meses de  
serviço, verificada a regularidade dos reajustes  
salariais nos 36 (trinta e seis) meses anteriores  
ao pedido, garantido o reajustamento para  
preservação de seu valor real, que nunca será  
inferior ao número de salários mínimos percebidos  
quando da concessão do benefício:  
a) com 30 (trinta) anos de trabalho, para o homem;  
b) com 25 (vinte e cinco) 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 60 (sessenta) anos de idade;  
e) por invalidez 
Justificativa: 
Justificação ora em plenário. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
   O tema da aposentadoria, tanto dos empregados das empresas privadas, como do servidor público, 
foi, sem dúvida, no âmbito desta Comissão, um dos que maior atenção receberam dos srs. 
Constituintes, consubstanciada pelas centenas de "Sugestões de Normas", na fase inicial dos 
trabalhos da ANC, como por outras tantas emendas nos diversos anteprojetos e substitutivos já 
apresentados.  
Tais propostas, em sua maioria, visam a estabelecer tempos de serviço ou limites de idade para a 
obtenção do benefício, variando dos 25 aos 35 anos de contribuição ou circunscrevendo o direito ao 
implemento da idade, desde os 50 aos 70 anos.  
Dessa variedade, se extrai a incerteza dos próprios Constituintes quanto aos números ideais, algo 
que se abriga no próprio subjetivismo de cada um.  
Certo é que o Brasil, com suas dimensões continentais, com padrões de vida dos mais diversos, 
numa verdadeira heterogeneidade social onde predominam as mais injustas diversificações de renda, 
impede que se determine a própria expectativa de vida do homem. Ora, quando se fala em 
Previdência ou Seguridade Social essa determinação é fundamental.  
Quanto aos valores das aposentadorias os estudos e as informações dos especialistas em 
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seguridade social, nos deram a convicção de que se integral, o regime de contribuição dos  
próprios trabalhadores ou o custeio do sistema de modo global, chegaria a montantes insuportáveis. 
Por isso que, no artigo 58, ficou estabelecido, mediante condições especiais, uma  
forma de complementação das aposentadorias quando o rendimento do segurado ultrapassasse o 
limite máximo do salário-de-contribuição.  
De nada adianta fixar-se, por exemplo, em 60 anos a idade para a aposentadoria por velhice se, ao 
que informam as estatísticas, a média de vida do trabalhador não atinge esse patamar. Do mesmo 
modo, guardadas as peculiaridades do trabalho rural e do trabalho urbano, ou mesmo dentro de cada 
um desses grupos, a aposentadoria após 30 ou 35 anos de serviço pode ser totalmente imprópria.  
Ora, a Constituição, como norma que se pretende duradoura, não deve , ao nosso ver, fixar, dentro 
da sua rigidez, limites absolutos, pois o que hoje é verdadeiro, amanhã poderá ser falso, alterados 
que sejam os fatores conjunturais. E a norma que acompanha essas mutações sociais, econômicas, 
políticas enfim, as transformações da sociedade, é a lei, de fácil elaboração, refletindo sempre, 
através do Congresso Nacional, os anseios e as justas reivindicações do povo.  
Preocupa-nos, contudo, deixar-se sem uma ressalva, a situação do trabalhador rural, este que, 
apesar de todas as proibições legais, inicia sua vida no amanho da terra, ainda menino, lá  
pelos 9 a 10 anos de idade. É uma realidade brasileira e o Constituinte não pode se furtar a ela. Por 
isso que, e somente nesse caso, estamos propondo que a sua aposentadoria tenha tratamento 
especial, a ser definido em lei e em conformidade com as disposições do artigo 57, infine, do 
presente Substitutivo.  
Dentro dessa ordem de idéias, todas as emendas que pretendem fixar limites de idade ou tempo de 
serviço, pelo seu subjetivismo e imponderabilidade, a despeito de seus elevados e bem  
intencionados objetivos, receberam parecer contrário para permitir que somente a lei ordinária os 
determine. 
   
   EMENDA:00377 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JÚLIO COSTAMILAN (PMDB/RS) 
Texto:   
   O Art. 2o. do Anteprojeto da Ordem Social é  
acrescido do inciso XXVI, com a seguinte redação:  
"Art. 2o. ..................................  
XXVI - aposentadoria para as donas de casa,  
que deverão contribuir para a seguridade social. 
Justificativa: 
Justificação oral em plenário. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
Trata-se de matéria pertinente à legislação ordinária. 
   
   EMENDA:00407 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Substitutivo da Comissão da  
Ordem Social:  
"Art. Fica assegurada à dona de casa que  
trabalha no campo e à dona de casa que trabalha na  
cidade, os benefícios da Seguridade Social,  
inclusive aposentadoria." 
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Justificativa: 
A presente emenda objetiva tornar clara e explicita a Seguridade Social da dona de casa já que esta, 
pelas atividades típicas, não possui empregador. 
Parecer:   
   Pelas razões expostas ao apreciarmos as Emendas nos. 7s0.944-8, da Constituinte Rita Camata, e 
7s0.539-6, da Constituinte Wilma Maia.  
Rejeitada. 
   
   EMENDA:00499 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao item XXV do at. 2o. a seguinte redação:  
"Art. 2o. - ................................  
............................................  
XXV - aposentadoria, com proventos iguais à  
remuneração percebida pelo trabalhador em  
atividade na mesma categoria profissional, cargo  
ou função". 
Justificativa: 
A presente emenda visa equiparar os proventos da aposentadoria à remuneração dos trabalhadores 
em atividade. É a chamada paridade, meta há tempos perseguida por todos os segmentos da classe 
trabalhadora. O princípio já estava consagrado no Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos dos 
Trabalhadores e Servidores Públicos, sendo, surpreendentemente, abolido pelo ilustre Relator da 
Comissão.  
Entendemos que a norma deve ser inserida no texto constitucional. O aposentado não pode continuar 
marginalizado, como se a aposentadoria fosse um castigo, que não lhe permite sequer sobreviver.  
Parecer:   
      O tema da aposentadoria, tanto dos empregados das empresas privadas, como do servidor 
público, foi, sem dúvida, no âmbito desta Comissão, um dos que maior atenção receberam dos srs. 
Constituintes, consubstanciada pelas centenas de "Sugestões de Normas", na fase inicial dos 
trabalhos da ANC, como por outras tantas emendas nos diversos anteprojetos e substitutivos já 
apresentados.  
Tais propostas, em sua maioria, visam a estabelecer tempos de serviço ou limites de idade para a 
obtenção do benefício, variando dos 25 aos 35 anos de contribuição ou circunscrevendo o direito ao 
implemento da idade, desde os 50 aos 70 anos.  
Dessa variedade, se extrai a incerteza dos próprios Constituintes quanto aos números ideais, algo 
que se abriga no próprio subjetivismo de cada um.  
Certo é que o Brasil, com suas dimensões continentais, com padrões de vida dos mais diversos, 
numa verdadeira heterogeneidade social onde predominam as mais injustas diversificações de renda, 
impede que se determine a própria expectativa de vida do homem. Ora, quando se fala em 
Previdência ou Seguridade Social essa determinação é fundamental.  
Quanto aos valores das aposentadorias os estudos e as informações dos especialistas em 
seguridade social, nos deram a convicção de que se integral, o regime de contribuição dos  
próprios trabalhadores ou o custeio do sistema de modo global, chegaria a montantes insuportáveis. 
Por isso que, no artigo 58, ficou estabelecido, mediante condições especiais, uma  
forma de complementação das aposentadorias quando o rendimento do segurado ultrapassasse o 
limite máximo do salário-de-contribuição.  
De nada adianta fixar-se, por exemplo, em 60 anos a idade para a aposentadoria por velhice se, ao 
que informam as estatísticas, a média de vida do trabalhador não atinge esse patamar. Do mesmo 
modo, guardadas as peculiaridades do trabalho rural e do trabalho urbano, ou mesmo dentro de cada 
um desses grupos, a aposentadoria após 30 ou 35 anos de serviço pode ser totalmente imprópria.  
Ora, a Constituição, como norma que se pretende duradoura, não deve , ao nosso ver, fixar, dentro 
da sua rigidez, limites absolutos, pois o que hoje é verdadeiro, amanhã poderá ser falso, alterados 
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que sejam os fatores conjunturais. E a norma que acompanha essas mutações sociais, econômicas, 
políticas enfim, as transformações da sociedade, é a lei, de fácil elaboração, refletindo sempre, 
através do Congresso Nacional, os anseios e as justas reivindicações do povo.  
Preocupa-nos, contudo, deixar-se sem uma ressalva, a situação do trabalhador rural, este que, 
apesar de todas as proibições legais, inicia sua vida no amanho da terra, ainda menino, lá  
pelos 9 a 10 anos de idade. É uma realidade brasileira e o Constituinte não pode se furtar a ela. Por 
isso que, e somente nesse caso, estamos propondo que a sua aposentadoria tenha tratamento 
especial, a ser definido em lei e em conformidade com as disposições do artigo 57, infine, do 
presente Substitutivo.  
Dentro dessa ordem de idéias, todas as emendas que pretendem fixar limites de idade ou tempo de 
serviço, pelo seu subjetivismo e imponderabilidade, a despeito de seus elevados e bem  
intencionados objetivos, receberam parecer contrário para permitir que somente a lei ordinária os 
determine. 
   
   EMENDA:00540 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   WILMA MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
   Dê-se esta redação ao Art. 2o., XXV  
Aposentadoria integral. 
Justificativa: 
A aposentadoria deve ser integral.  
Não é justo que o trabalhador ou trabalhadora tenham redução nos seus proventos, exatamente, 
quando se retiram da atividade funcional.  
A aposentadoria é uma recompensa pelo trabalho desenvolvido nos vários anos de atividade 
funcional. Jamais se admitirá que a aposentadoria seja uma penalização financeira.  
Parecer:   
O tema da aposentadoria, tanto dos empregados das empresas privadas, como do servidor público, 
foi, sem dúvida, no âmbito desta Comissão, um dos que maior atenção receberam dos srs. 
Constituintes, consubstanciada pelas centenas de "Sugestões de Normas", na fase inicial dos 
trabalhos da ANC, como por outras tantas emendas nos diversos anteprojetos e substitutivos já 
apresentados.  
Tais propostas, em sua maioria, visam a estabelecer tempos de serviço ou limites de idade para a 
obtenção do benefício, variando dos 25 aos 35 anos de contribuição ou circunscrevendo o direito ao 
implemento da idade, desde os 50 aos 70 anos.  
Dessa variedade, se extrai a incerteza dos próprios Constituintes quanto aos números ideais, algo 
que se abriga no próprio subjetivismo de cada um.  
Certo é que o Brasil, com suas dimensões continentais, com padrões de vida dos mais diversos, 
numa verdadeira heterogeneidade social onde predominam as mais injustas diversificações de renda, 
impede que se determine a própria expectativa de vida do homem. Ora, quando se fala em 
Previdência ou Seguridade Social essa determinação é fundamental.  
Quanto aos valores das aposentadorias os estudos e as informações dos especialistas em 
seguridade social, nos deram a convicção de que se integral, o regime de contribuição dos  
próprios trabalhadores ou o custeio do sistema de modo global, chegaria a montantes insuportáveis. 
Por isso que, no artigo 58, ficou estabelecido, mediante condições especiais, uma  
forma de complementação das aposentadorias quando o rendimento do segurado ultrapassasse o 
limite máximo do salário-de-contribuição.  
De nada adianta fixar-se, por exemplo, em 60 anos a idade para a aposentadoria por velhice se, ao 
que informam as estatísticas, a média de vida do trabalhador não atinge esse patamar. Do mesmo 
modo, guardadas as peculiaridades do trabalho rural e do trabalho urbano, ou mesmo dentro de cada 
um desses grupos, a aposentadoria após 30 ou 35 anos de serviço pode ser totalmente imprópria.  
Ora, a Constituição, como norma que se pretende duradoura, não deve , ao nosso ver, fixar, dentro 
da sua rigidez, limites absolutos, pois o que hoje é verdadeiro, amanhã poderá ser falso, alterados 
que sejam os fatores conjunturais. E a norma que acompanha essas mutações sociais, econômicas, 
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políticas enfim, as transformações da sociedade, é a lei, de fácil elaboração, refletindo sempre, 
através do Congresso Nacional, os anseios e as justas reivindicações do povo.  
Preocupa-nos, contudo, deixar-se sem uma ressalva, a situação do trabalhador rural, este que, 
apesar de todas as proibições legais, inicia sua vida no amanho da terra, ainda menino, lá  
pelos 9 a 10 anos de idade. É uma realidade brasileira e o Constituinte não pode se furtar a ela. Por 
isso que, e somente nesse caso, estamos propondo que a sua aposentadoria tenha tratamento 
especial, a ser definido em lei e em conformidade com as disposições do artigo 57, infine, do 
presente Substitutivo.  
Dentro dessa ordem de idéias, todas as emendas que pretendem fixar limites de idade ou tempo de 
serviço, pelo seu subjetivismo e imponderabilidade, a despeito de seus elevados e bem  
intencionados objetivos, receberam parecer contrário para permitir que somente a lei ordinária os 
determine. 
   
   EMENDA:00542 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   WILMA MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
   Dê-se esta redação ao Artigo 3o., VII  
Aposentadoria integral. 
Justificativa: 
A aposentadoria deve ser integral.  
Não é justo que o trabalhador ou trabalhadora tenham redução nos seus proventos, exatamente, 
quando se retiram da atividade funcional.  
No caso presente, trata-se da empregada doméstica que, com sobejas razões, merece uma 
aposentadoria, sem redução no seu salário.  
Nestas condições, é imperioso defender proventos integrais par aa empregada ou empregado 
domésticos que passam para a inatividade.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
Consideramos a aposentadoria integral ônus impossível de ser assumido pelo sistema previdenciário 
nacional. Não caberia aqui privilegiar a categoria dos empregados domésticos. 
   
   EMENDA:00676 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Substitui o inciso XXV, do art. 2o. do  
substitutivo da Comissão da Ordem Social, pela seguinte:  
Inciso XXV - Aposentadoria com proventos  
iguais à maior remuneração dos últimos 12 (doze)  
meses de serviço, verificada a regularidade dos  
reajustes salariais nos 36 (trinta e seis) meses  
anteriores ao pedido, garantido o reajustamento  
para a preservação de seu valor real, nos termos  
do inciso... (IV no substitutivo), que nunca será  
inferior ao número de salários mínimos percebidos  
quando da concessão do benefício:  
a) com 30 (trinta) anos de trabalho para o homem;  
b) com 25 (vinte e cinco) para a mulher;  
c) com tempo inferior ao das modalidades  
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acima, pelo exercício de trabalho noturno, penoso,  
insalubre ou perigoso;  
d) por velhice aos 60 (sessenta) anos de idade;  
e) por invalidez. 
Justificativa: 
Não bastasse toda à situação a que estão submetidos os aposentados no Brasil, o substitutivo, 
excluiu os aposentados, dando a esse segmento da sociedade um tratamento indignante. É preciso, 
pois, restabelecer aquilo que a subcomissão dos direitos dos trabalhadores e servidores públicos 
aprovou, pois nada mais é que tratar com justiça àqueles trabalhadores que tanto contribuíram com 
esse país.  
Parecer:   
   O tema da aposentadoria, tanto dos empregados das empresas privadas, como do servidor público, 
foi, sem dúvida, no âmbito desta Comissão, um dos que maior atenção receberam dos srs. 
Constituintes, consubstanciada pelas centenas de "Sugestões de Normas", na fase inicial dos 
trabalhos da ANC, como por outras tantas emendas nos diversos anteprojetos e substitutivos já 
apresentados.  
Tais propostas, em sua maioria, visam a estabelecer tempos de serviço ou limites de idade para a 
obtenção do benefício, variando dos 25 aos 35 anos de contribuição ou circunscrevendo o direito ao 
implemento da idade, desde os 50 aos 70 anos.  
Dessa variedade, se extrai a incerteza dos próprios Constituintes quanto aos números ideais, algo 
que se abriga no próprio subjetivismo de cada um.  
Certo é que o Brasil, com suas dimensões continentais, com padrões de vida dos mais diversos, 
numa verdadeira heterogeneidade social onde predominam as mais injustas diversificações de renda, 
impede que se determine a própria expectativa de vida do homem. Ora, quando se fala em 
Previdência ou Seguridade Social essa determinação é fundamental.  
Quanto aos valores das aposentadorias os estudos e as informações dos especialistas em 
seguridade social, nos deram a convicção de que se integral, o regime de contribuição dos  
próprios trabalhadores ou o custeio do sistema de modo global, chegaria a montantes insuportáveis. 
Por isso que, no artigo 58, ficou estabelecido, mediante condições especiais, uma  
forma de complementação das aposentadorias quando o rendimento do segurado ultrapassasse o 
limite máximo do salário-de-contribuição.  
De nada adianta fixar-se, por exemplo, em 60 anos a idade para a aposentadoria por velhice se, ao 
que informam as estatísticas, a média de vida do trabalhador não atinge esse patamar. Do mesmo 
modo, guardadas as peculiaridades do trabalho rural e do trabalho urbano, ou mesmo dentro de cada 
um desses grupos, a aposentadoria após 30 ou 35 anos de serviço pode ser totalmente imprópria.  
Ora, a Constituição, como norma que se pretende duradoura, não deve , ao nosso ver, fixar, dentro 
da sua rigidez, limites absolutos, pois o que hoje é verdadeiro, amanhã poderá ser falso, alterados 
que sejam os fatores conjunturais. E a norma que acompanha essas mutações sociais, econômicas, 
políticas enfim, as transformações da sociedade, é a lei, de fácil elaboração, refletindo sempre, 
através do Congresso Nacional, os anseios e as justas reivindicações do povo.  
Preocupa-nos, contudo, deixar-se sem uma ressalva, a situação do trabalhador rural, este que, 
apesar de todas as proibições legais, inicia sua vida no amanho da terra, ainda menino, lá  
pelos 9 a 10 anos de idade. É uma realidade brasileira e o Constituinte não pode se furtar a ela. Por 
isso que, e somente nesse caso, estamos propondo que a sua aposentadoria tenha tratamento 
especial, a ser definido em lei e em conformidade com as disposições do artigo 57, infine, do 
presente Substitutivo.  
Dentro dessa ordem de idéias, todas as emendas que pretendem fixar limites de idade ou tempo de 
serviço, pelo seu subjetivismo e imponderabilidade, a despeito de seus elevados e bem  
intencionados objetivos, receberam parecer contrário para permitir que somente a lei ordinária os 
determine. 
   
   EMENDA:00713 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   WALMOR DE LUCA (PMDB/SC) 
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Texto:   
   Inclua-se onde couber na Comissão da ordem social.  
Da aposentadoria:  
a) com vinte (20) anos de trabalho em  
mineração a céu aberto;  
b) com quinze (15) anos de trabalho em  
mineração de subsolo. 
Justificativa: 
É notório a periculosidade, insalubridade e penosidade do trabalho exercido nas minerações em 
especial de subsolo.  
As doenças profissionais e os acidentes de trabalho comprovam o alto risco de vida desta atividade. 
A legislação dos países civilizados já consagra os princípios agora preconizados.  
Parecer:   
      O tema da aposentadoria, tanto dos empregados das empresas privadas, como do servidor 
público, foi, sem dúvida, no âmbito desta Comissão, um dos que maior atenção receberam dos srs. 
Constituintes, consubstanciada pelas centenas de "Sugestões de Normas", na fase inicial dos 
trabalhos da ANC, como por outras tantas emendas nos diversos anteprojetos e substitutivos já 
apresentados.  
Tais propostas, em sua maioria, visam a estabelecer tempos de serviço ou limites de idade para a 
obtenção do benefício, variando dos 25 aos 35 anos de contribuição ou circunscrevendo o direito ao 
implemento da idade, desde os 50 aos 70 anos.  
Dessa variedade, se extrai a incerteza dos próprios Constituintes quanto aos números ideais, algo 
que se abriga no próprio subjetivismo de cada um.  
Certo é que o Brasil, com suas dimensões continentais, com padrões de vida dos mais diversos, 
numa verdadeira heterogeneidade social onde predominam as mais injustas diversificações de renda, 
impede que se determine a própria expectativa de vida do homem. Ora, quando se fala em 
Previdência ou Seguridade Social essa determinação é fundamental.  
Quanto aos valores das aposentadorias os estudos e as informações dos especialistas em 
seguridade social, nos deram a convicção de que se integral, o regime de contribuição dos  
próprios trabalhadores ou o custeio do sistema de modo global, chegaria a montantes insuportáveis. 
Por isso que, no artigo 58, ficou estabelecido, mediante condições especiais, uma  
forma de complementação das aposentadorias quando o rendimento do segurado ultrapassasse o 
limite máximo do salário-de-contribuição.  
De nada adianta fixar-se, por exemplo, em 60 anos a idade para a aposentadoria por velhice se, ao 
que informam as estatísticas, a média de vida do trabalhador não atinge esse patamar. Do mesmo 
modo, guardadas as peculiaridades do trabalho rural e do trabalho urbano, ou mesmo dentro de cada 
um desses grupos, a aposentadoria após 30 ou 35 anos de serviço pode ser totalmente imprópria.  
Ora, a Constituição, como norma que se pretende duradoura, não deve , ao nosso ver, fixar, dentro 
da sua rigidez, limites absolutos, pois o que hoje é verdadeiro, amanhã poderá ser falso, alterados 
que sejam os fatores conjunturais. E a norma que acompanha essas mutações sociais, econômicas, 
políticas enfim, as transformações da sociedade, é a lei, de fácil elaboração, refletindo sempre, 
através do Congresso Nacional, os anseios e as justas reivindicações do povo.  
Preocupa-nos, contudo, deixar-se sem uma ressalva, a situação do trabalhador rural, este que, 
apesar de todas as proibições legais, inicia sua vida no amanho da terra, ainda menino, lá  
pelos 9 a 10 anos de idade. É uma realidade brasileira e o Constituinte não pode se furtar a ela. Por 
isso que, e somente nesse caso, estamos propondo que a sua aposentadoria tenha tratamento 
especial, a ser definido em lei e em conformidade com as disposições do artigo 57, infine, do 
presente Substitutivo.  
Dentro dessa ordem de idéias, todas as emendas que pretendem fixar limites de idade ou tempo de 
serviço, pelo seu subjetivismo e imponderabilidade, a despeito de seus elevados e bem  
intencionados objetivos, receberam parecer contrário para permitir que somente a lei ordinária os 
determine. 
   
   EMENDA:00715 REJEITADA 
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:   
   Art. O trabalhador será aposentado com  
proventos iguais ao que percebia quando em  
atividade.  
§ 1o. A correção se dará, na mesma proporção,  
toda vez que for corrigido o salário de sua  
categoria profissional.  
§ 2o. Quanto autônomo, a correção se dará na  
mesma proporção da variação do salário mínimo  
vigente no país.  
§ 3o. Incluem-se neste artigo todos os  
trabalhadores brasileiros, inclusive do meio rural. 
Justificativa: 
Esta sugestão tem por finalidade evitar a situação de penúria de mais de 10 milhões de aposentados 
no Brasil que são obrigados muitos sem condições, a continuar exercendo algum tipo de atividade 
para poder manter sua família e a si próprio com dignidade. Na maioria dos países a aposentadoria é 
um prêmio, no Brasil invariavelmente tem sido um castigo. Como Constituintes temos o compromisso 
com o povo brasileiro de lutar pela justiça social, e podemos corrigir estas distorções. Estendendo 
estes benefícios ao trabalhador rural estaremos além de atender às reivindicações justas de uma 
importante parcela de nossa gente, contribuindo para evitar o êxodo rural, e estimulando a 
agricultura, que é fundamental para o nosso desenvolvimento.  
Parecer:   
      O tema da aposentadoria, tanto dos empregados das empresas privadas, como do servidor 
público, foi, sem dúvida, no âmbito desta Comissão, um dos que maior atenção receberam dos srs. 
Constituintes, consubstanciada pelas centenas de "Sugestões de Normas", na fase inicial dos 
trabalhos da ANC, como por outras tantas emendas nos diversos anteprojetos e substitutivos já 
apresentados.  
Tais propostas, em sua maioria, visam a estabelecer tempos de serviço ou limites de idade para a 
obtenção do benefício, variando dos 25 aos 35 anos de contribuição ou circunscrevendo o direito ao 
implemento da idade, desde os 50 aos 70 anos.  
Dessa variedade, se extrai a incerteza dos próprios Constituintes quanto aos números ideais, algo 
que se abriga no próprio subjetivismo de cada um.  
Certo é que o Brasil, com suas dimensões continentais, com padrões de vida dos mais diversos, 
numa verdadeira heterogeneidade social onde predominam as mais injustas diversificações de renda, 
impede que se determine a própria expectativa de vida do homem. Ora, quando se fala em 
Previdência ou Seguridade Social essa determinação é fundamental.  
Quanto aos valores das aposentadorias os estudos e as informações dos especialistas em 
seguridade social, nos deram a convicção de que se integral, o regime de contribuição dos  
próprios trabalhadores ou o custeio do sistema de modo global, chegaria a montantes insuportáveis. 
Por isso que, no artigo 58, ficou estabelecido, mediante condições especiais, uma  
forma de complementação das aposentadorias quando o rendimento do segurado ultrapassasse o 
limite máximo do salário-de-contribuição.  
De nada adianta fixar-se, por exemplo, em 60 anos a idade para a aposentadoria por velhice se, ao 
que informam as estatísticas, a média de vida do trabalhador não atinge esse patamar. Do mesmo 
modo, guardadas as peculiaridades do trabalho rural e do trabalho urbano, ou mesmo dentro de cada 
um desses grupos, a aposentadoria após 30 ou 35 anos de serviço pode ser totalmente imprópria.  
Ora, a Constituição, como norma que se pretende duradoura, não deve , ao nosso ver, fixar, dentro 
da sua rigidez, limites absolutos, pois o que hoje é verdadeiro, amanhã poderá ser falso, alterados 
que sejam os fatores conjunturais. E a norma que acompanha essas mutações sociais, econômicas, 
políticas enfim, as transformações da sociedade, é a lei, de fácil elaboração, refletindo sempre, 
através do Congresso Nacional, os anseios e as justas reivindicações do povo.  
Preocupa-nos, contudo, deixar-se sem uma ressalva, a situação do trabalhador rural, este que, 
apesar de todas as proibições legais, inicia sua vida no amanho da terra, ainda menino, lá  
pelos 9 a 10 anos de idade. É uma realidade brasileira e o Constituinte não pode se furtar a ela. Por 
isso que, e somente nesse caso, estamos propondo que a sua aposentadoria tenha tratamento 
especial, a ser definido em lei e em conformidade com as disposições do artigo 57, infine, do 
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presente Substitutivo.  
Dentro dessa ordem de idéias, todas as emendas que pretendem fixar limites de idade ou tempo de 
serviço, pelo seu subjetivismo e imponderabilidade, a despeito de seus elevados e bem  
intencionados objetivos, receberam parecer contrário para permitir que somente a lei ordinária os 
determine. 
 
   
   EMENDA:00724 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA CONSTITUCIONAL No.  
Inclua-se onde couber:  
"A aposentadoria para o professor após 30  
anos e, para a professora, após 25 anos de efetivo  
exercício em funções de magistério, com salário integral." 
Justificativa: 
Trata-se de Direito adquirido pela Emenda Constitucional n° 18, de 30 de junho de 1981.  
Parecer:   
   Rejeitada. Atividades propiciadoras de aposentadoria-especial: matéria típica de lei ordinária. Com 
efeito, o dinamismo e mutabilidade da ciência e da tecnologia alteram, constantemente, os conceitos 
sobre penosidade, periculosidade e insalubridade, além de fornecerem novos e eficientes meios para  
neutralização ou diminuição dos efeitos perniciosos provocados pelas atividades exercidas numa das 
situações adversas acima referidas. Ademais, se mencionar, no texto constitucional, uma categoria 
profissional com direito a aposentadoria-especial, ter-se-ia, por questão de equidade, de se fazer 
referência a todas as demais. Convenhamos, tal prática mostrar-se-ia insustentável! 
   
   EMENDA:00759 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dê-se ao item XXV do Art. 2o. do  
Substitutivo, a seguinte redação:  
Art. 2o. ....................................  
............................................  
............................................  
XXV - aposentadoria com proventos integrais como  
se em atividade estivessem:  
a) com 30 (trinta) anos de trabalho para homem  
b) com 25 (vinte e cinco) anos de trabalho para a mulher. 
Justificativa: 
No item XXV do artigo 2° do Substitutivo, o Relator da Comissão assegura como direito dos 
trabalhadores, apenas aposentadoria, sem especificar com que tempo de trabalho a mesma deva 
ocorrer, como que procurando deixar para a legislação ordinária, a delimitação do tempo de serviço.  
Ora, se a matéria já se concorra disciplinada na atual Carta Magna, através do item III do Art. 101 e 
seu parágrafo único, assim como do item XIX do art. 105, subordinando desta maneira, à força 
constitucional, não vemos porque, transferirmos para a legislação ordinária, o que já é assegurado ao 
trabalhador pela Constituição vigente.  
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Parecer:   
      O tema da aposentadoria, tanto dos empregados das empresas privadas, como do servidor 
público, foi, sem dúvida, no âmbito desta Comissão, um dos que maior atenção receberam dos srs. 
Constituintes, consubstanciada pelas centenas de "Sugestões de Normas", na fase inicial dos 
trabalhos da ANC, como por outras tantas emendas nos diversos anteprojetos e substitutivos já 
apresentados.  
Tais propostas, em sua maioria, visam a estabelecer tempos de serviço ou limites de idade para a 
obtenção do benefício, variando dos 25 aos 35 anos de contribuição ou circunscrevendo o direito ao 
implemento da idade, desde os 50 aos 70 anos.  
Dessa variedade, se extrai a incerteza dos próprios Constituintes quanto aos números ideais, algo 
que se abriga no próprio subjetivismo de cada um.  
Certo é que o Brasil, com suas dimensões continentais, com padrões de vida dos mais diversos, 
numa verdadeira heterogeneidade social onde predominam as mais injustas diversificações de renda, 
impede que se determine a própria expectativa de vida do homem. Ora, quando se fala em 
Previdência ou Seguridade Social essa determinação é fundamental.  
Quanto aos valores das aposentadorias os estudos e as informações dos especialistas em 
seguridade social, nos deram a convicção de que se integral, o regime de contribuição dos  
próprios trabalhadores ou o custeio do sistema de modo global, chegaria a montantes insuportáveis. 
Por isso que, no artigo 58, ficou estabelecido, mediante condições especiais, uma  
forma de complementação das aposentadorias quando o rendimento do segurado ultrapassasse o 
limite máximo do salário-de-contribuição.  
De nada adianta fixar-se, por exemplo, em 60 anos a idade para a aposentadoria por velhice se, ao 
que informam as estatísticas, a média de vida do trabalhador não atinge esse patamar. Do mesmo 
modo, guardadas as peculiaridades do trabalho rural e do trabalho urbano, ou mesmo dentro de cada 
um desses grupos, a aposentadoria após 30 ou 35 anos de serviço pode ser totalmente imprópria.  
Ora, a Constituição, como norma que se pretende duradoura, não deve , ao nosso ver, fixar, dentro 
da sua rigidez, limites absolutos, pois o que hoje é verdadeiro, amanhã poderá ser falso, alterados 
que sejam os fatores conjunturais. E a norma que acompanha essas mutações sociais, econômicas, 
políticas enfim, as transformações da sociedade, é a lei, de fácil elaboração, refletindo sempre, 
através do Congresso Nacional, os anseios e as justas reivindicações do povo.  
Preocupa-nos, contudo, deixar-se sem uma ressalva, a situação do trabalhador rural, este que, 
apesar de todas as proibições legais, inicia sua vida no amanho da terra, ainda menino, lá  
pelos 9 a 10 anos de idade. É uma realidade brasileira e o Constituinte não pode se furtar a ela. Por 
isso que, e somente nesse caso, estamos propondo que a sua aposentadoria tenha tratamento 
especial, a ser definido em lei e em conformidade com as disposições do artigo 57, infine, do 
presente Substitutivo.  
Dentro dessa ordem de idéias, todas as emendas que pretendem fixar limites de idade ou tempo de 
serviço, pelo seu subjetivismo e imponderabilidade, a despeito de seus elevados e bem  
intencionados objetivos, receberam parecer contrário para permitir que somente a lei ordinária os 
determine. 
 
   
   EMENDA:00912 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   VLADIMIR PALMEIRA (PT/RJ) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao inciso XXV do art. 2o.  
do Substitutivo da Comissão da Ordem Social (VII):  
XXV - Garantia de aposentadoria por tempo de  
serviço com remuneração igual a do trabalhador na  
atividade, tendo o aposentado o direito a todos os  
reajustes salariais, incidindo sobre os seus  
proventos, sendo a aposentadoria, neste caso:  
a) aos 30 (trinta) anos de trabalho, para o homem;  
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b) aos 25 (vinte e cinco) anos para a mulher;  
c) com tempo inferior ao das alíneas  
anteriores, pelo exercício de trabalho noturno, de  
revezamento, penoso, insalubre ou perigoso;  
d) por invalidez.  
§ único - O trabalhador que ao completar  
sessenta anos, não houver se aposentado por tempo  
de serviço, obterá esse direito automaticamente,  
sendo aposentado por idade com as mesmas garantias  
asseguradas ao aposentado por tempo de serviço. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   O tema da aposentadoria, tanto dos empregados das empresas privadas, como do servidor público, 
foi, sem dúvida, no âmbito desta Comissão, um dos que maior atenção receberam dos srs. 
Constituintes, consubstanciada pelas centenas de "Sugestões de Normas", na fase inicial dos 
trabalhos da ANC, como por outras tantas emendas nos diversos anteprojetos e substitutivos já 
apresentados.  
Tais propostas, em sua maioria, visam a estabelecer tempos de serviço ou limites de idade para a 
obtenção do benefício, variando dos 25 aos 35 anos de contribuição ou circunscrevendo o direito ao 
implemento da idade, desde os 50 aos 70 anos.  
Dessa variedade, se extrai a incerteza dos próprios Constituintes quanto aos números ideais, algo 
que se abriga no próprio subjetivismo de cada um.  
Certo é que o Brasil, com suas dimensões continentais, com padrões de vida dos mais diversos, 
numa verdadeira heterogeneidade social onde predominam as mais injustas diversificações de renda, 
impede que se determine a própria expectativa de vida do homem. Ora, quando se fala em 
Previdência ou Seguridade Social essa determinação é fundamental.  
Quanto aos valores das aposentadorias os estudos e as informações dos especialistas em 
seguridade social, nos deram a convicção de que se integral, o regime de contribuição dos  
próprios trabalhadores ou o custeio do sistema de modo global, chegaria a montantes insuportáveis. 
Por isso que, no artigo 58, ficou estabelecido, mediante condições especiais, uma  
forma de complementação das aposentadorias quando o rendimento do segurado ultrapassasse o 
limite máximo do salário-de-contribuição.  
De nada adianta fixar-se, por exemplo, em 60 anos a idade para a aposentadoria por velhice se, ao 
que informam as estatísticas, a média de vida do trabalhador não atinge esse patamar. Do mesmo 
modo, guardadas as peculiaridades do trabalho rural e do trabalho urbano, ou mesmo dentro de cada 
um desses grupos, a aposentadoria após 30 ou 35 anos de serviço pode ser totalmente imprópria.  
Ora, a Constituição, como norma que se pretende duradoura, não deve , ao nosso ver, fixar, dentro 
da sua rigidez, limites absolutos, pois o que hoje é verdadeiro, amanhã poderá ser falso, alterados 
que sejam os fatores conjunturais. E a norma que acompanha essas mutações sociais, econômicas, 
políticas enfim, as transformações da sociedade, é a lei, de fácil elaboração, refletindo sempre, 
através do Congresso Nacional, os anseios e as justas reivindicações do povo.  
Preocupa-nos, contudo, deixar-se sem uma ressalva, a situação do trabalhador rural, este que, 
apesar de todas as proibições legais, inicia sua vida no amanho da terra, ainda menino, lá  
pelos 9 a 10 anos de idade. É uma realidade brasileira e o Constituinte não pode se furtar a ela. Por 
isso que, e somente nesse caso, estamos propondo que a sua aposentadoria tenha tratamento 
especial, a ser definido em lei e em conformidade com as disposições do artigo 57, infine, do 
presente Substitutivo.  
Dentro dessa ordem de idéias, todas as emendas que pretendem fixar limites de idade ou tempo de 
serviço, pelo seu subjetivismo e imponderabilidade, a despeito de seus elevados e bem  
intencionados objetivos, receberam parecer contrário para permitir que somente a lei ordinária os 
determine. 
   
   EMENDA:00937 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
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Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte Inciso ao Artigo 2o.  
"Inciso - Aposentadoria para o trabalhador e  
a trabalhadora rural 10 (dez) anos antes do limite  
estabelecido para o trabalhador e trabalhadora urbano. 
Justificativa: 
As condições de trabalho que cercam o homem do campo no Brasil tornam o trabalho do campo mais 
desgastante que o urbano. Isto justifica tal providencia.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente.  
Concordamos, que as condições de trabalho que cercam o homem do campo no Brasil. Tomamos o 
trabalho dele mais desgastante que o urbano.  
Nesse sentido, tomamos a iniciativa de inserir na Nova Carta um dispositivo prevendo que a 
aposentadoria do trabalhador rural será sempre anterior à do trabalhador urbano. 
   
   EMENDA:01211 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   AMAURY MULLER (PDT/RS) 
Texto:   
   Acrescente-se ao substitutivo do relator da  
Comissão da Ordem Social o seguinte:  
Art. - As trabalhadoras rurais têm direito à  
aposentadoria.  
Parágrafo único. - Por trabalhadoras rurais  
entendem-se as esposas, companheiras e filhas  
solteiras do agricultor, que desenvolverem suas  
atividades em regime de economia familiar, assim  
como as assalariadas rurais. 
Justificativa: 
Se a lei maior ignorar os direitos da mulher rural, negando-lhe acesso às conquistas previdenciárias, 
certamente pagará por omissão e jamais corresponderá às aspirações válidas da sociedade 
brasileira.  
Não há como admitir avanços sociais sem contemplar a trabalhadora rural com o benefício da 
aposentadoria. Afinal, ela é sempre um braço a mais na lavoura. Trabalha tanto quanto o homem ou 
até mais, envelhecendo precocemente e tendo, ainda, sob seus ombros, não raro frágeis, todos os 
encargos da família.  
Mantidos os critérios já consagrados no substitutivo, cuidar-se-ia de estender o benefício da 
aposentadoria à mulher rural, considerando como tal as esposas, companheiras e filhas solteiras do 
agricultor, que exercem atividades em regime de economia familiar, bem assim como as assalariadas 
do campo.  
Parecer:   
   Prejudicada  
O Substitutivo prevê a unificação dos sistemas urbano e rural de previdência social. Além disso, 
adota o princípio da universalização da cobertura e o da uniformização e equivalência dos benefícios 
e serviços. Assim, todos os trabalhadores, sejam homens ou mulheres, urbanos ou rurais, serão 
considerados segurados obrigatórios do sistema de seguridade social. 
   
   EMENDA:01261 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
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Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Capítulo dos Trabalhadores e  
Servidores Públicos.  
- Dá nova redação ao inciso XXV do artigo 2o.  
Art. 2o. - ..................................  
XXV - aposentadoria com proventos iguais à  
maior remuneração dos últimos doze meses de  
serviços, verificada a regularidade dos reajustes  
salariais nos 36 (trinta e seis) meses anteriores  
ao pedido, garantido o reajustamento de seu valor  
real, que nunca será inferior ao número de  
salários mínimos percebidos quando da concessão do  
benefício:  
a) com 30 (trinta) anos de trabalho, para o homem;  
b) com 25 (vinte e cinco) de trabalho, 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 60 (sessenta) anos de idade;  
e) por invalidez. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
      O tema da aposentadoria, tanto dos empregados das empresas privadas, como do servidor 
público, foi, sem dúvida, no âmbito desta Comissão, um dos que maior atenção receberam dos srs. 
Constituintes, consubstanciada pelas centenas de "Sugestões de Normas", na fase inicial dos 
trabalhos da ANC, como por outras tantas emendas nos diversos anteprojetos e substitutivos já 
apresentados.  
Tais propostas, em sua maioria, visam a estabelecer tempos de serviço ou limites de idade para a 
obtenção do benefício, variando dos 25 aos 35 anos de contribuição ou circunscrevendo o direito ao 
implemento da idade, desde os 50 aos 70 anos.  
Dessa variedade, se extrai a incerteza dos próprios Constituintes quanto aos números ideais, algo 
que se abriga no próprio subjetivismo de cada um.  
Certo é que o Brasil, com suas dimensões continentais, com padrões de vida dos mais diversos, 
numa verdadeira heterogeneidade social onde predominam as mais injustas diversificações de renda, 
impede que se determine a própria expectativa de vida do homem. Ora, quando se fala em 
Previdência ou Seguridade Social essa determinação é fundamental.  
Quanto aos valores das aposentadorias os estudos e as informações dos especialistas em 
seguridade social, nos deram a convicção de que se integral, o regime de contribuição dos  
próprios trabalhadores ou o custeio do sistema de modo global, chegaria a montantes insuportáveis. 
Por isso que, no artigo 58, ficou estabelecido, mediante condições especiais, uma  
forma de complementação das aposentadorias quando o rendimento do segurado ultrapassasse o 
limite máximo do salário-de-contribuição.  
De nada adianta fixar-se, por exemplo, em 60 anos a idade para a aposentadoria por velhice se, ao 
que informam as estatísticas, a média de vida do trabalhador não atinge esse patamar. Do mesmo 
modo, guardadas as peculiaridades do trabalho rural e do trabalho urbano, ou mesmo dentro de cada 
um desses grupos, a aposentadoria após 30 ou 35 anos de serviço pode ser totalmente imprópria.  
Ora, a Constituição, como norma que se pretende duradoura, não deve , ao nosso ver, fixar, dentro 
da sua rigidez, limites absolutos, pois o que hoje é verdadeiro, amanhã poderá ser falso, alterados 
que sejam os fatores conjunturais. E a norma que acompanha essas mutações sociais, econômicas, 
políticas enfim, as transformações da sociedade, é a lei, de fácil elaboração, refletindo sempre, 
através do Congresso Nacional, os anseios e as justas reivindicações do povo.  
Preocupa-nos, contudo, deixar-se sem uma ressalva, a situação do trabalhador rural, este que, 
apesar de todas as proibições legais, inicia sua vida no amanho da terra, ainda menino, lá  
pelos 9 a 10 anos de idade. É uma realidade brasileira e o Constituinte não pode se furtar a ela. Por 
isso que, e somente nesse caso, estamos propondo que a sua aposentadoria tenha tratamento 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 89  

 

especial, a ser definido em lei e em conformidade com as disposições do artigo 57, infine, do 
presente Substitutivo.  
Dentro dessa ordem de idéias, todas as emendas que pretendem fixar limites de idade ou tempo de 
serviço, pelo seu subjetivismo e imponderabilidade, a despeito de seus elevados e bem  
intencionados objetivos, receberam parecer contrário para permitir que somente a lei ordinária os 
determine. 
 
   
   EMENDA:01266 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA AO PARECER DO RELATOR  
Acrescente-se ao inciso XXV do art. 2o. o seguinte:  
"XXV - ... o aposentado perceberá os mesmos  
vencimentos atribuídos ao seu cargo na ativa. 
Justificativa: 
A equiparação de vencimento entre o aposentado e o trabalhador na ativa é um clamor nacional que 
tem de ser atendido.  
Parecer:   
   O tema da aposentadoria, tanto dos empregados das empresas privadas, como do servidor público, 
foi, sem dúvida, no âmbito desta Comissão, um dos que maior atenção receberam dos srs. 
Constituintes, consubstanciada pelas centenas de "Sugestões de Normas", na fase inicial dos 
trabalhos da ANC, como por outras tantas emendas nos diversos anteprojetos e substitutivos já 
apresentados.  
Tais propostas, em sua maioria, visam a estabelecer tempos de serviço ou limites de idade para a 
obtenção do benefício, variando dos 25 aos 35 anos de contribuição ou circunscrevendo o direito ao 
implemento da idade, desde os 50 aos 70 anos.  
Dessa variedade, se extrai a incerteza dos próprios Constituintes quanto aos números ideais, algo 
que se abriga no próprio subjetivismo de cada um.  
Certo é que o Brasil, com suas dimensões continentais, com padrões de vida dos mais diversos, 
numa verdadeira heterogeneidade social onde predominam as mais injustas diversificações de renda, 
impede que se determine a própria expectativa de vida do homem. Ora, quando se fala em 
Previdência ou Seguridade Social essa determinação é fundamental.  
Quanto aos valores das aposentadorias os estudos e as informações dos especialistas em 
seguridade social, nos deram a convicção de que se integral, o regime de contribuição dos  
próprios trabalhadores ou o custeio do sistema de modo global, chegaria a montantes insuportáveis. 
Por isso que, no artigo 58, ficou estabelecido, mediante condições especiais, uma  
forma de complementação das aposentadorias quando o rendimento do segurado ultrapassasse o 
limite máximo do salário-de-contribuição.  
De nada adianta fixar-se, por exemplo, em 60 anos a idade para a aposentadoria por velhice se, ao 
que informam as estatísticas, a média de vida do trabalhador não atinge esse patamar. Do mesmo 
modo, guardadas as peculiaridades do trabalho rural e do trabalho urbano, ou mesmo dentro de cada 
um desses grupos, a aposentadoria após 30 ou 35 anos de serviço pode ser totalmente imprópria.  
Ora, a Constituição, como norma que se pretende duradoura, não deve , ao nosso ver, fixar, dentro 
da sua rigidez, limites absolutos, pois o que hoje é verdadeiro, amanhã poderá ser falso, alterados 
que sejam os fatores conjunturais. E a norma que acompanha essas mutações sociais, econômicas, 
políticas enfim, as transformações da sociedade, é a lei, de fácil elaboração, refletindo sempre, 
através do Congresso Nacional, os anseios e as justas reivindicações do povo.  
Preocupa-nos, contudo, deixar-se sem uma ressalva, a situação do trabalhador rural, este que, 
apesar de todas as proibições legais, inicia sua vida no amanho da terra, ainda menino, lá  
pelos 9 a 10 anos de idade. É uma realidade brasileira e o Constituinte não pode se furtar a ela. Por 
isso que, e somente nesse caso, estamos propondo que a sua aposentadoria tenha tratamento 
especial, a ser definido em lei e em conformidade com as disposições do artigo 57, infine, do 
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presente Substitutivo.  
Dentro dessa ordem de idéias, todas as emendas que pretendem fixar limites de idade ou tempo de 
serviço, pelo seu subjetivismo e imponderabilidade, a despeito de seus elevados e bem  
intencionados objetivos, receberam parecer contrário para permitir que somente a lei ordinária os 
determine. 
   
   EMENDA:01270 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MAGUITO VILELA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Inclua-se onde couber:  
Art. A Constituição assegura aos  
trabalhadores os seguintes direitos:  
I - A aposentadoria para professores (as)  
após 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício  
em função de magistério, com salário integral.  
II - Aos trabalhadores (as) rurais,  
aposentadoria após 25 (vinte e cinco) anos de  
efetivo exercício na função, com salário real. 
Justificativa: 
Apesar da diferença entre as profissões acima referidas, não podemos deixar de reconhecer a 
importância que ambas possuem no processo social.  
Ao propor a aposentadoria em teor de igualdade para ambos os sexos, gostaria de lembrar que 
igualdade não é só em relação da mulher para o homem, como também do homem em relação a 
mulher, seja no trabalho intelectual, seja no trabalho intelectual, seja no trabalho físico, ambos 
desgastam as pessoas que os praticam, independentemente de sexos.  
Reconhecendo os valores das citadas profissões, e sabedor de suas dificuldades para exercitá-las, 
devemos priorizar um período de 25 (vinte e cinco) anos como teto para que a pessoa as exerça com 
o mínimo de dignidade.  
Parecer:   
   Rejeitada. matéria de lei ordinária, face às razões por nós manifestadas a propósito das Emendas 
nos. 7s0942-1 do Constituinte Jofran Frejat, 7s0807-7, do Const. Inocêncio de Oliveira, e 7s0724-1, 
do Const. Arnaldo Faria de Sá. 
   
   EMENDA:01271 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MAGUITO VILELA (PMDB/GO) 
Texto:   
   INCLUA-SE ONDE COUBER:  
Art. A Constituição assegura aos  
trabalhadores os seguintes direitos:  
I - A Aposentadoria para professores (as)  
após 25 anos de efetivo exercício em função de  
magistério, com salário integral após 25 (vinte e  
cinco) anos de efetivo exercício na função, com  
salário real. 
Justificativa: 
Apesar da diferença entre as profissões acima referidas, não podemos deixar de reconhecer a 
importância que ambas possuem acima referidas, não podemos deixar de reconhecer.  
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Parecer:   
   Rejeitada.  
O tempo de serviço para aposentadoria foi unificado, em função do sensível acréscimo da expectativa 
de vida útil experimentado no País nos últimos anos. 
   
   EMENDA:01290 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CARLOS CARDINAL (PDT/RS) 
Texto:   
   Modifica-se o inciso XXV do art.2o.  
Inciso XXV - Aposentadoria com remuneração  
igual a da atividade, garantido o reajuste para  
preservar o valor real da aposentadoria ao  
trabalhador rural e urbano aos 30 anos de serviço  
para pessoas do sexo masculino e 25 anos de  
serviço para as do sexo feminino. 
Justificativa: 
A experiência recente, quando a legislação foi alterada várias vezes, demonstra que a questão da 
aposentadoria deve ser tratada com muita clareza.  
Devemos tratar os aposentados conforme princípios éticos e morais e não codificá-los conforme as 
possibilidades financeiras de qualquer órgão.  
A aposentadoria não pode ser concedida como um prêmio qualquer, pois trata-se de um direito 
inalienável, portanto uma obrigação do Estado.  
A luta da sociedade brasileira para estabelecer determinados padrões de dignidade aos aposentados 
não pode fazer qualquer diferença entre trabalhador urbano e rural.  
A aposentadoria da mulher com 25 anos de serviço de do homem com 30 anos de serviço é luta 
antiga da sociedade brasileira que leva em conta as particularidades nacionais, a expectativa de vida 
e recomendações médicas fundamentadas. 
Parecer:   
O tema da aposentadoria, tanto dos empregados das empresas privadas, como do servidor público, 
foi, sem dúvida, no âmbito desta Comissão, um dos que maior atenção receberam dos srs. 
Constituintes, consubstanciada pelas centenas de "Sugestões de Normas", na fase inicial dos 
trabalhos da ANC, como por outras tantas emendas nos diversos anteprojetos e substitutivos já 
apresentados.  
Tais propostas, em sua maioria, visam a estabelecer tempos de serviço ou limites de idade para a 
obtenção do benefício, variando dos 25 aos 35 anos de contribuição ou circunscrevendo o direito ao 
implemento da idade, desde os 50 aos 70 anos.  
Dessa variedade, se extrai a incerteza dos próprios Constituintes quanto aos números ideais, algo 
que se abriga no próprio subjetivismo de cada um.  
Certo é que o Brasil, com suas dimensões continentais, com padrões de vida dos mais diversos, 
numa verdadeira heterogeneidade social onde predominam as mais injustas diversificações de renda, 
impede que se determine a própria expectativa de vida do homem. Ora, quando se fala em 
Previdência ou Seguridade Social essa determinação é fundamental.  
Quanto aos valores das aposentadorias os estudos e as informações dos especialistas em 
seguridade social, nos deram a convicção de que se integral, o regime de contribuição dos  
próprios trabalhadores ou o custeio do sistema de modo global, chegaria a montantes insuportáveis. 
Por isso que, no artigo 58, ficou estabelecido, mediante condições especiais, uma  
forma de complementação das aposentadorias quando o rendimento do segurado ultrapassasse o 
limite máximo do salário-de-contribuição.  
De nada adianta fixar-se, por exemplo, em 60 anos a idade para a aposentadoria por velhice se, ao 
que informam as estatísticas, a média de vida do trabalhador não atinge esse patamar. Do mesmo 
modo, guardadas as peculiaridades do trabalho rural e do trabalho urbano, ou mesmo dentro de cada 
um desses grupos, a aposentadoria após 30 ou 35 anos de serviço pode ser totalmente imprópria.  
Ora, a Constituição, como norma que se pretende duradoura, não deve , ao nosso ver, fixar, dentro 
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da sua rigidez, limites absolutos, pois o que hoje é verdadeiro, amanhã poderá ser falso, alterados 
que sejam os fatores conjunturais. E a norma que acompanha essas mutações sociais, econômicas, 
políticas enfim, as transformações da sociedade, é a lei, de fácil elaboração, refletindo sempre, 
através do Congresso Nacional, os anseios e as justas reivindicações do povo.  
Preocupa-nos, contudo, deixar-se sem uma ressalva, a situação do trabalhador rural, este que, 
apesar de todas as proibições legais, inicia sua vida no amanho da terra, ainda menino, lá  
pelos 9 a 10 anos de idade. É uma realidade brasileira e o Constituinte não pode se furtar a ela. Por 
isso que, e somente nesse caso, estamos propondo que a sua aposentadoria tenha tratamento 
especial, a ser definido em lei e em conformidade com as disposições do artigo 57, infine, do 
presente Substitutivo.  
Dentro dessa ordem de idéias, todas as emendas que pretendem fixar limites de idade ou tempo de 
serviço, pelo seu subjetivismo e imponderabilidade, a despeito de seus elevados e bem  
intencionados objetivos, receberam parecer contrário para permitir que somente a lei ordinária os 
determine. 
   
   EMENDA:01389 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   
   O inciso XXV do Art. 2o. passa a ter a seguinte redação:  
"XXV - aposentadoria com proventos iguais à  
maior remuneração dos últimos 12 (doze) meses de  
remuneração, verificada a regularidade dos  
reajustes salariais no 36 (trinta e seis) meses  
anteriores ao pedido, garantido o reajustamento  
para preservação de seu valor real, nos termos  
quando da concessão do benefício:  
a) com 30 (trinta) anos de trabalho, para o homem;  
b) com 25 (vinte e cinco) para a mulher;  
c) com tempo inferior ao das modalidades  
acima, pelo exercício de trabalho no turno, de  
revezamento, penso, insalubre ou perigoso;  
d) por velhice aos 60 (sessenta) anos de idade;  
e) por invalidez. 
Justificativa: 
O inciso XXXV, é certo, garante o direito à aposentadoria. Mas o faz de forma demasiado 
simplificada, sem melhores definições essenciais quanto ao tempo, salário e reajuste, de modo a 
mantê-lo com valor real além de impedir sua total defasagem quando aos salários dos trabalhadores 
que permanecem na ativa.  
Parecer:   
   Rejeitada. Forma de cálculo de proventos e condições para concessão de aposentadorias por 
tempo de serviço: matéria típica de lei ordinária, face às razões já expostas por ocasião do exame 
das Emendas nos. 7s0807-7, do Constituinte Inocêncio Oliveira, e 7s0942-1 do Constituinte Jofran 
Frejat. 
   
   EMENDA:01407 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso XXV do artigo 2o. da seção 1,  
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dos trabalhadores a seguinte redação:  
Art. 2o. ....................................  
XXV - A aposentadoria nos termos dos artigos  
13 e 14 e seus respectivos incisos e alíneas. 
Justificativa: 
O trabalhador brasileiro merece usufruir destes benefícios pelos relevantes serviços prestados à 
nação brasileira e que por muitos anos lhe foi negado e nesta Constituinte este direito ser lembrado 
não nado estranho, haja vista, o grande esforço com sacrifício de vida dedicado com o heroísmo 
peculiar do trabalhador e da trabalhadora em prol da grandeza do nosso querido Brasil.  
Parecer:   
O tema da aposentadoria, tanto dos empregados das empresas privadas, como do servidor público, 
foi, sem dúvida, no âmbito desta Comissão, um dos que maior atenção receberam dos srs. 
Constituintes, consubstanciada pelas centenas de "Sugestões de Normas", na fase inicial dos 
trabalhos da ANC, como por outras tantas emendas nos diversos anteprojetos e substitutivos já 
apresentados.  
Tais propostas, em sua maioria, visam a estabelecer tempos de serviço ou limites de idade para a 
obtenção do benefício, variando dos 25 aos 35 anos de contribuição ou circunscrevendo o direito ao 
implemento da idade, desde os 50 aos 70 anos.  
Dessa variedade, se extrai a incerteza dos próprios Constituintes quanto aos números ideais, algo 
que se abriga no próprio subjetivismo de cada um.  
Certo é que o Brasil, com suas dimensões continentais, com padrões de vida dos mais diversos, 
numa verdadeira heterogeneidade social onde predominam as mais injustas diversificações de renda, 
impede que se determine a própria expectativa de vida do homem. Ora, quando se fala em 
Previdência ou Seguridade Social essa determinação é fundamental.  
Quanto aos valores das aposentadorias os estudos e as informações dos especialistas em 
seguridade social, nos deram a convicção de que se integral, o regime de contribuição dos  
próprios trabalhadores ou o custeio do sistema de modo global, chegaria a montantes insuportáveis. 
Por isso que, no artigo 58, ficou estabelecido, mediante condições especiais, uma  
forma de complementação das aposentadorias quando o rendimento do segurado ultrapassasse o 
limite máximo do salário-de-contribuição.  
De nada adianta fixar-se, por exemplo, em 60 anos a idade para a aposentadoria por velhice se, ao 
que informam as estatísticas, a média de vida do trabalhador não atinge esse patamar. Do mesmo 
modo, guardadas as peculiaridades do trabalho rural e do trabalho urbano, ou mesmo dentro de cada 
um desses grupos, a aposentadoria após 30 ou 35 anos de serviço pode ser totalmente imprópria.  
Ora, a Constituição, como norma que se pretende duradoura, não deve , ao nosso ver, fixar, dentro 
da sua rigidez, limites absolutos, pois o que hoje é verdadeiro, amanhã poderá ser falso, alterados 
que sejam os fatores conjunturais. E a norma que acompanha essas mutações sociais, econômicas, 
políticas enfim, as transformações da sociedade, é a lei, de fácil elaboração, refletindo sempre, 
através do Congresso Nacional, os anseios e as justas reivindicações do povo.  
Preocupa-nos, contudo, deixar-se sem uma ressalva, a situação do trabalhador rural, este que, 
apesar de todas as proibições legais, inicia sua vida no amanho da terra, ainda menino, lá  
pelos 9 a 10 anos de idade. É uma realidade brasileira e o Constituinte não pode se furtar a ela. Por 
isso que, e somente nesse caso, estamos propondo que a sua aposentadoria tenha tratamento 
especial, a ser definido em lei e em conformidade com as disposições do artigo 57, infine, do 
presente Substitutivo.  
Dentro dessa ordem de idéias, todas as emendas que pretendem fixar limites de idade ou tempo de 
serviço, pelo seu subjetivismo e imponderabilidade, a despeito de seus elevados e bem  
intencionados objetivos, receberam parecer contrário para permitir que somente a lei ordinária os 
determine. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   
   EMENDA:00238 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Altere-se as redações da alíneas a e b do  
art. 362, Capítulo II, Seção II.  
a) com trinta anos de trabalho para o homem;  
b) com vinte e cinco anos de trabalho para a mulher. 
Justificativa: 
Considerando que grande parte do contingente de trabalhadores do País ingressa muito cedo na 
força de trabalho e tendo em vista a grande diversidade de atividades que exige grandes esforços e 
provocam desgaste físico e mental, julgamos justo que seja reduzido o tempo de trabalho para 30 e 
25 anos para homens e mulheres, respectivamente, para que possam, em pleno vigor, gozar os 
benefícios da aposentadoria e usufruir os frutos do seu trabalho.  
 
   
   EMENDA:00244 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Modifica o item "a" do artigo 362 e suprime o item "b":  
Art. 362 ....................................  
"a" - com trinta (30) anos de trabalho; 
Justificativa: 
Não há razão para desigualdades de direitos entre homens e mulheres. A aposentadoria deve ser 
uma só, independente de sexo. 
 
   
   EMENDA:00265 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA.  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 362, Alínea "C".  
A alínea "C" do art. 362, do anteprojeto,  
passa a ter à seguinte redação:  
Art. 362 - ..................................  
C - Com tempo inferior ao da modalidade  
acima, em cinco anos, pelo exercício de trabalho  
noturno, de revezamento, penoso, insalubre ou perigoso. 
Justificativa: 
Não há razão para desigualdades de direitos entre homens e mulheres. A aposentadoria deve ser 
uma só, independente de sexo. 
 
   
   EMENDA:00271 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA:  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 362, Alínea "A".  
Suprima-se na alínea "A", do art. 362, do  
anteprojeto, as expressões: "para o homem". 
Justificativa: 
Tendo em vista o estabelecido no art. 13, alíneas “E” e “F” do anteprojeto, estabelecendo que o 
homem e a mulher são iguais em direito e obrigações e que ninguém será privilegiado ou prejudicado 
em razão de sexo ou idade, além do disposto na alínea “D” do art. 362, a respeito da aposentadoria e 
tendo em vista a apresentação de emenda suprimindo a redação da alínea “B”, do mesmo artigo, 
necessário se faz a aprovação de presente emenda por absoluta necessidade de adequação entre a 
redação de dispositivos diversos do anteprojeto. 
 
   
   EMENDA:00272 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA.  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 362, alínea "B".  
Suprima-se a redação da alínea "B" do art.  
362, do anteprojeto, colocando-se em ordem as  
demais alíneas. 
Justificativa: 
Com a apresentação de emenda estabelecendo alteração na alínea “A” do artigo 362, dispondo sobre 
a idade de trinta anos para o homem e para a mulher, de forma a adequar-se o texto do dispositivo, 
com o disposto no art. 13, alíneas “E” e “F” do anteprojeto que estabelece que o homem e a mulher 
são iguais em direitos e obrigações e que ninguém será privilegiado ou prejudicado em razão de 
idade ou sexo, necessário se faz a aprovação da presente emenda. 
 
   
   EMENDA:00310 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda supressiva, para adequação ao texto do  
Anteprojeto do Senhor Relator, ao art. 362.  
Dê-se a seguinte redação:  
"Art. 362 - São assegurados aos trabalhadores  
urbanos e rurais e aos servidores públicos  
federais, estaduais e municipais os seguintes  
direitos, além de outros que visem a melhoria de  
sua condição social.  
§ 1o. - Aposentadoria com proventos iguais à  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 96  

 

maior remuneração dos últimos 12 (doze) meses de  
serviço, verificada a regularidade dos reajustes  
salariais nos 36 (trinta e seis) meses anteriores  
ao pedido.  
a) Por invalidez permanente, por moléstia  
profissional ou doença grave, contagiosa ou  
incurável, especificada em lei;  
b) Compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos de  
idade, para o homem e aos 65 (sessenta e cinco)  
para a mulher;  
c) Voluntariamente, aos 35 (trinta e cinco)  
anos de serviço para o homem e aos 30 (trinta)  
para a mulher.  
§ 2o. - Os proventos da aposentadoria, quando  
dos seus reajustes não poderão ser inferiores ao  
número de salários mínimos recebidos à época da  
concessão do benefício." 
Justificativa: 
No momento histórico em que os Constituintes trabalham para dar ao povo brasileiro uma Nova Carta 
Magna, o segmento por demais importante, quer do ponto de vista econômico, quer do ponto de vista 
social, precisa ser contemplado com aquilo que é de mais justo: uma aposentadoria condigna. 
Assim, a presente emenda tem o caráter de beneficiar todos os trabalhadores vinculados à 
Previdência Social, porquanto se trata de medida abrangente com vistas a deixá-los com mecanismo 
de preservação de seu salário real, e não na condição atual de perdedores do poder aquisitivo. 
Precisa-se de uma ação modificadora no sentido de que o benefício nivele por cima da pirâmide 
todos os trabalhadores brasileiros. 
Ademais, ressalta-se que no quadro atual de servidores públicos, registra-se uma situação 
claramente definida de desigualdades nos direitos aos APOSENTADOS, como se houvesse 
servidores de primeira e de segunda classe, não obstante o maior contingente, atualmente neste 
País, ser de contratações no Serviço Público sob o Regime da Consolidação das leis do Trabalho – 
CLT. 
 
   
   EMENDA:00566 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ORLANDO BEZERRA (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivos Emendados: Artigo 362, Letras "a" e "b"  
As letras "a" e "b" do artigo 362 do  
anteprojeto, passam a ter as seguintes redações:  
Art. 362 - ..................................  
a) com trinta anos de trabalho, para o homem;  
b) com vinte e cinco anos de trabalho para a mulher: 
Justificativa: 
Quem usufrui dos recursos da Previdência Social não é o aposentado, mas a indústria das drogas, a 
indústria de equipamentos e as empresas hospitalares. Essas sim são as grandes beneficiárias da 
Previdência. 
 
   
   EMENDA:01172 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva.  
Dispositivo emendado: artigo 362.  
Excluir tudo o que consta após a palavra  
"serviço". 
Justificativa: 
A proposta é de adequação jurídico-gramatical. 
 
   
   EMENDA:01287 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título IX - Capítulo II - Seção II  
Art. 362 - Alínea C  
Sugere-se a seguinte redação à citada alínea c:  
C - Com tempo inferior ao das modalidades  
acima; pelo exercício de trabalho noturno, de  
revezamento, penoso, de comprovado desgaste físico  
e emocional, insalubre ou perigoso; 
Justificativa: 
Justifica-se a adição de “COMPROVADO DESGASTE FÍSICO E EMOCIONAL”, na redação de 
mencionada alínea C, no sentido de garantir também aos BAILARINOS, ARTISTAS CIRCENSES e 
ATORES LÍRICOS, a justa aposentadoria por tempo de serviço reduzido, considerando-se que: 
- os BAILARINOS, clássicos e modernos, como os artistas de inúmeras funções CIRCENSES, iniciam 
a aprendizagem da profissão, assim como na grande maioria das vezes começam a exercê-la a mais 
tenra idade e, a preparação técnica e artística para o exercício da mesma exige extenuante trabalho 
diário; 
- pelas peculiaridades dessas profissões cênicas, esses artistas são trabalhadores os quais sofrem 
inusitado desgaste físico e emocional, quando não risco de vida; 
- os referidos artistas, como igualmente os ATORES LÍRICOS (cantores de ópera), por força da 
necessidade de se manterem em plenas condições para apresentação em cena, isto é, ao público, 
mesmo nos períodos de férias, obrigam-se a realizar exaustivos exercícios diários; 
- os trabalhadores acima nominados obrigam-se ainda, no intuito de conservarem em forma ideal seu 
organismo (músculos, cordas vocais, memória ativa, etc.) a cuidados especiais com alimentação, 
vestuário e outros, tendo inclusive que adotar hábitos de vida, os quais exigem grandes sacrifícios 
pessoais; 
- esses trabalhadores têm ainda limitado tempo para o exercício de sua carreira profissional, quando 
a elasticidade dos músculos, flexibilidade e leveza do corpo ficam prejudicadas; o enriquecimento das 
articulações; o envelhecimento e a calosidade das cordas vocais entre inúmeros outros sérios 
problemas acentuados pelo avanço dos anos, dificultam e até impedem a atuação em espetáculos, 
consequentemente, comprometendo a atividade profissional. 
Assim sendo, necessário se faz garantir a aposentadoria 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 condições de prosseguir no exercício de sua 
profissão. 
 
   
   EMENDA:01455 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substitua-se a redação do item a, do artigo  
362, pela seguinte:  
Art. 362. ..................................  
............................................  
............................................  
a) com trinta anos de trabalho para o homem.  
b) com vinte e cinco anos para a mulher. 
Justificativa: 
O substitutivo do Relator, não altera os dispositivos da atual Constituição, confirmando desta maneira 
o item III do art. 101, assim como o seu parágrafo único, deixando de atender ao clamor de milhões 
de brasileiros, que esperam o prêmio pelo seu trabalho. 
Desta forma, em considerando a aposentadoria, como um prêmio à dedicação do trabalhador em prol 
da Nação durante a maior parte de sua vida, perde aquele o seu valor, por não poder ser usufruído, 
na maioria dos casos, pela idade avançada dos “premiados”. 
Muito menos se poderia cogitar em falar em prejuízo para os cofres públicos por causa dos proventos 
pagos ao aposentado, visto que homens e mulheres, durante 30 e 25 anos respectivamente, 
contribuíram para a União, com trabalho, imposto de renda, contribuições previdenciárias e tantos 
outros. 
Confirmando a validade de nossa proposta, a legislação previdenciária, já reconhece a necessidade 
de aposentadoria com 30 anos assegurando 80% do salário-benefício para quem possui aquele 
tempo de serviço e um acréscimo de 3% para cada ano de atividade acima de 30, até o máximo de 
15% o que é soberbamente injusto. 
   
   EMENDA:02066 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERVIN BONKOSKI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Substitua-se a redação do art. 362 e respectivas letras:  
Art. 362 - É assegurada aposentadoria, nas  
seguintes condições:  
I - por tempo de serviço:  
a) com trinta e cinco anos, para o homem;  
b) com 30 anos, para a mulher.  
c) com tempo inferior ao das modalidades  
acima, pelo exercício de trabalho noturno, de  
revezamento, penoso, insalubre ou perigoso.  
II - por idade ao trabalhador rural:  
a) aos 60 anos, para o homem;  
b) aos 55 anos, para a mulher.  
III - por invalidez. 
Justificativa: 
A substituição da redação anterior visa disciplinar, com mais clareza a matéria concernente à 
concessão de aposentadoria, diferenciando-se o tratamento ao trabalhador rural que realiza tarefas 
mais desgastantes que os demais, levando o homem do campo ao desgaste físico e 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 por 14 ou mais horas, sem descanso obrigatório normal, por força das 
circunstâncias e da natureza da atividade. 
 
   
   EMENDA:02120 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se na seção II, da Presidência Social,  
cap. II, art. 362, alínea "a, b e d" a seguinte emenda:  
Com 30 anos de trabalho para o homem e 25  
anos para mulher e por velhice aos 60 anos de  
idade para o homem e 55 para a mulher. 
Justificativa: 
Mais uma vez defendemos o ponto de vista de que a taxa de sobrevida dos brasileiros é de 65 anos e 
a dupla jornada de trabalho desenvolvida pela mulher no lar e no emprego. Diante disso o direito da 
aposentadoria é uma premiação ao esforço despendido. 
 
   
   EMENDA:02257 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADTIVA  
Dispositivo emendado: artigo 362  
Inclua-se no artigo 362:  
............................. 
Parágrafo único: Os benefícios de prestação  
continuada já concedidos pela previdência social  
na data de promulgação desta Constituição terão  
seus valores revistos, para assegurar a isonomia  
entre o regime de aposentadoria anterior e o  
previsto nesta Constituição. 
Justificativa: 
Cumpre ressaltar que nos cálculos dos reajustes dos valores das aposentadorias, efetuadas entre 
1979 e 1984, foram tomadas como base os salários mínimos anteriores ao da época dos reajustes, 
em flagrante prejuízo para os inativos. 
Além disso, a sistemática de reajustes com base em salário referência tem sido invariavelmente 
desfavorável aos inativos. 
Deve esta soberana Assembleia corrigir esta distorção – triste retrato do Brasil atual – 
salvaguardando direitos de milhões de brasileiros. 
 
   
   EMENDA:02750 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa e Supressiva  
Dá nova redação à alínea a do art. 362,  
suprimindo a alínea b que versa sobre o mesmo tema  
e necessariamente estará suprimida com a nova  
redação da alínea a:  
Art. 362 - ..................................  
a) com trinta anos para o homem e a mulher; 
Justificativa: 
Compatibilização com vários artigos do Anteprojeto que preveem a igualdade de direitos entre o 
homem e a mulher. 
 
   
   EMENDA:02928 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
título IX - Capítulo II - Seção II  
Art. 362 - alínea "c"  
Sugere-se a seguinte redação à citada alínea "c":  
C - Com tempo inferior ao das modalidades  
acima; pelo exercício de trabalho noturno, de  
revezamento, penoso, de comprovado desgaste físico  
e emocional, insalubre ou perigoso; 
Justificativa: 
Justifica-se a adição de “COMPROVADO DESGASTE FÍSICO E EMOCIONAL”, na redação de 
mencionada alínea C, no sentido de garantir também aos BAILARINOS, ARTISTAS CIRCENSES e 
ATORES LÍRICOS, a justa aposentadoria por tempo de serviço reduzido, considerando-se que: 
- os BAILARINOS, clássicos e modernos, como os artistas de inúmeras funções CIRCENSES, iniciam 
a aprendizagem da profissão, assim como na grande maioria das vezes começam a exercê-la a mais 
tenra idade e, a preparação técnica e artística para o exercício da mesma exige extenuante trabalho 
diário; 
- pelas peculiaridades dessas profissões cênicas, esses artistas são trabalhadores os quais sofrem 
inusitado desgaste físico e emocional, quando não risco de vida; 
- os referidos artistas, como igualmente os ATORES LÍRICOS (cantores de ópera), por força da 
necessidade de se manterem em plenas condições para apresentação em cena, isto é, ao público, 
mesmo nos períodos de férias, obrigam-se a realizar exaustivos exercícios diários; 
- os trabalhadores acima nominados obrigam-se ainda, no intuito de conservarem em forma ideal seu 
organismo (músculos, cordas vocais, memória ativa, etc.) a cuidados especiais com alimentação, 
vestuário e outros, tendo inclusive que adotar hábitos de vida, os quais exigem grandes sacrifícios 
pessoais; 
- esses trabalhadores têm ainda limitado tempo para o exercício de sua carreira profissional, quando 
a elasticidade dos músculos, flexibilidade e leveza do corpo ficam prejudicadas; o enriquecimento das 
articulações; o envelhecimento e a calosidade das cordas vocais entre inúmeros outros sérios 
problemas acentuados pelo avanço dos anos, dificultam e até impedem a atuação em espetáculos, 
consequentemente, comprometendo a atividade profissional. 
Assim sendo, necessário se faz garantir a aposentadoria 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 condições de prosseguir no exercício de sua 
profissão. 
 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 101  

 

   
   EMENDA:03935 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ PAULO BISOL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda de adequação. (Supressiva)  
a) Suprimir da alínea a do artigo 362, a  
expressão "para o homem";  
b) suprimir inteiramente alínea b. 
Justificativa: 
No anteprojeto, o artigo 13, inciso III, alínea e, dispõe que “o homem e a mulher são iguais em 
direitos e obrigações, inclusive os de natureza doméstica e familiar, com a única exceção dos que 
têm a sua origem na gestação, no parto e no aleitamento”, e o artigo 362, dispondo sobre a 
aposentadoria por tempo de serviço, estabelece, na alínea a, que o tempo para implementação do 
direito é, de trinta e cinco anos para o homem e, na alínea b, que ele é de trinta anos para a mulher. 
É flagrante a contradição. Se o homem e a mulher são iguais em direitos e obrigações e se a única 
exceção a esse princípio consiste nos direitos e obrigações originários da gestão, do parto e do 
aleitamento, não há como adotar para efeito de aposentadoria, tempos de serviço diferentes para o 
homem e a mulher, já que o serviço e o seu tempo não guardam qualquer relação com a gestação, o 
parto e o aleitamento. 
Aliás, é de bom alvitre observar, que a explicitação feita no final da parte final da alínea e, do inciso 
III, do artigo 13, não sendo necessária do ponto de vista lógico é necessária do ponto de vista 
hermenêutico, o que resulta demonstrado pela própria presença da contradição no texto. 
 
   
   EMENDA:04053 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título IX - Capítulo II - Seção II  
Art. 362 - Alínea C  
Sugere-se a seguinte redação à citada alínea C:  
C - Com tempo inferior ao das modalidades  
acima; pelo exercício de trabalho noturno, de  
revezamento, penoso, de comprovado desgaste físico  
e emocional, insalubre ou perigoso; 
Justificativa: 
Justifica-se a adição de “COMPROVADO DESGASTE FÍSICO E EMOCIONAL”, na redação de 
mencionada alínea C, no sentido de garantir também aos BAILARINOS, ARTISTAS CIRCENSES e 
ATORES LÍRICOS, a justa aposentadoria por tempo de serviço reduzido, considerando-se que: 
- os BAILARINOS, clássicos e modernos, como os artistas de inúmeras funções CIRCENSES, iniciam 
a aprendizagem da profissão, assim como na grande maioria das vezes começam a exercê-la a mais 
tenra idade e, a preparação técnica e artística para o exercício da mesma exige extenuante trabalho 
diário; 
- pelas peculiaridades dessas profissões cênicas, esses artistas são trabalhadores os quais sofrem 
inusitado desgaste físico e emocional, quando não risco de vida; 
- os referidos artistas, como igualmente os ATORES LÍRICOS (cantores de ópera), por força da 
necessidade de se manterem em plenas condições para apresentação em cena, isto é, ao público, 
mesmo nos períodos de férias, obrigam-se a realizar exaustivos exercícios diários; 
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- os trabalhadores acima nominados obrigam-se ainda, no intuito de conservarem em forma ideal seu 
organismo (músculos, cordas vocais, memória ativa, etc.) a cuidados especiais com alimentação, 
vestuário e outros, tendo inclusive que adotar hábitos de vida, os quais exigem grandes sacrifícios 
pessoais; 
- esses trabalhadores têm ainda limitado tempo para o exercício de sua carreira profissional, quando 
a elasticidade dos músculos, flexibilidade e leveza do corpo ficam prejudicadas; o enriquecimento das 
articulações; o envelhecimento e a calosidade das cordas vocais entre inúmeros outros sérios 
problemas acentuados pelo avanço dos anos, dificultam e até impedem a atuação em espetáculos, 
consequentemente, comprometendo a atividade profissional. 
Assim sendo, necessário se faz garantir a aposentadoria 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 condições de prosseguir no exercício de sua 
profissão. 
 
   
   EMENDA:04070 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda de Adequação  
Dispositivo Emendado - Art. 362  
Propõe-se a seguinte modificação no texto:  
Art. 363 ....................................  
a) ..........................................  
b) ..........................................  
c) ..........................................  
d) ..........................................  
e) com 25 anos de exercício do magistério  
para os professores, homem ou mulher. 
Justificativa: 
Adequar o referido texto ao que dispõe o art. 378, inciso V. 
 
   
   EMENDA:04277 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO DE JESUS (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Aditiva ao Art. 362 do anteprojeto  
art. 362 ............................................  
Parágrafo Único - Para efeito de  
aposentadoria serão contados em dobro todas as  
contribuições previdenciárias recolhidas, por  
parte de cada construtor pioneiro da Nova Capital,  
até o mês de abril de 1960. 
Justificativa: 
Aos pioneiros que desbravaram os sertões de Goiás na epopeia da Construção da Nova Capital do 
Brasil, é oportuno assegurar um mínimo de homenagem, que pode ser traduzida através de um 
direito pecuniário. É verdade que talvez pouco represente nos seus efeitos valorativos. Entretanto a 
significação é muito maior quando nos lembramos de homens como Juscelino Kubitschek, Bento 
Vieira, Bernardo Sayão e outras figuras de expressão como Dora Vieira e tantos outros heróis e 
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heroínas – poder-se-iam dizer heróis anônimos – dessa epopeia vivida pelo povo brasileiro nos 
tempos modernos bandeirantes. Conquanto lembremos desses pioneiros para essa homenagem, é 
justo que lhe seja assegurado este mínimo de contribuição do Estado para aqueles (muitos) que 
deram a própria vida nesse momento especial de grandeza da pátria. 
 
   
   EMENDA:04861 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUCIA BRAGA (PFL/PB) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Alíneas "a”, "b” e "d”  
do art. 362 pela seguinte redação.  
a) com trinta anos para o homem;  
b) com vinte e cinco anos para a mulher;  
d) por velhice aos sessenta anos de idade. 
Justificativa: 
A aposentadoria deve ser garantida no texto constitucional a todos os trabalhadores brasileiros. 
Trata-se de um direito básico da cidadania: é dever da sociedade amparar seus membros que já 
contribuíram produtivamente para o engrandecimento da Nação. 
Por outro lado, de um ponto de vista pragmática, a aposentadoria de um trabalhador significa a 
abertura de mais uma vaga no mercado de trabalho. 
A ampliação do mercado de trabalho se torna cada vez mais urgente, diante do quadro recessivo que 
se verifica, sem perspectiva de solução a curto e médio prazo, no mundo em geral e, particularmente, 
nos países em desenvolvimento, em consequência da loucura irresponsável reinante nos meios 
dirigentes dos países industrializados. 
As condições de trabalho vigentes no Brasil, sem um mínimo de segurança e salubridade, física e 
psicológica, aliadas ao tempo que o trabalhador desnutrido e doente gasta em conduções superlotas 
são responsáveis pelo desgaste prematuro da população ativa. 
Esse desgaste se faz sentir maior em relação à mulher, pela sua dupla carga de trabalho, em relação 
ao lar, aos filhos e ao trabalho fora de casa. 
É forçoso considerar, ademais, que o salário pago à grande maioria dos trabalhadores brasileiros não 
justifica que ninguém exerça suas funções durante a totalidade do tempo previsto pela legislação 
atual. 
Mas é, sobretudo, a necessidade premente de se afastar, de forma eficaz, o espectro do desemprego 
que dá respaldo à medida que preconizamos. 
Quanto aos recursos financeiros indispensáveis à implantação de tal medida, sua obtenção depende, 
evidentemente, de uma melhor distribuição da riqueza que, sem dúvida, existe no Brasil. 
 
   
   EMENDA:05548 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título IX - Capítulo II - Seção II  
Art. 362 - Alínea "C"  
Sugere-se a seguinte redação à citada alínea "C":  
C - Com tempo inferior ao das modalidades  
acima; pelo exercício de trabalho noturno, de  
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revezamento, penoso, de comprovado desgaste físico  
e emocional, insalubre ou perigoso; 
Justificativa: 
JUSTIFICA-SE a adição de “COMPROVADO DESGASTE FÍSICO E EMOCIONAL”, na redação de 
mencionada alínea C, no sentido de garantir também aos BAILARINOS, ARTISTAS CIRCENSES e 
ATORES LÍRICOS, a justa aposentadoria por tempo de serviço reduzido, considerando-se que: 
- os BAILARINOS, clássicos e modernos, como os artistas de inúmeras funções CIRCENSES, iniciam 
a aprendizagem da profissão, assim como na grande maioria das vezes começam a exercê-la a mais 
tenra idade e, a preparação técnica e artística para o exercício da mesma exige extenuante trabalho 
diário; 
- pelas peculiaridades dessas profissões cênicas, esses artistas são trabalhadores os quais sofrem 
inusitado desgaste físico e emocional, quando não risco de vida; 
- os referidos artistas, como igualmente os ATORES LÍRICOS (cantores de ópera), por força da 
necessidade de se manterem em plenas condições para apresentação em cena, isto é, ao público, 
mesmo nos períodos de férias, obrigam-se a realizar exaustivos exercícios diários; 
- os trabalhadores acima nominados obrigam-se ainda, no intuito de conservarem em forma ideal seu 
organismo (músculos, cordas vocais, memória ativa, etc.) a cuidados especiais com alimentação, 
vestuário e outros, tendo inclusive que adotar hábitos de vida, os quais exigem grandes sacrifícios 
pessoais; 
- esses trabalhadores têm ainda limitado tempo para o exercício de sua carreira profissional, quando 
a elasticidade dos músculos, flexibilidade e leveza do corpo ficam prejudicadas; o enriquecimento das 
articulações; o envelhecimento e a calosidade das cordas vocais entre inúmeros outros sérios 
problemas acentuados pelo avanço dos anos, dificultam e até impedem a atuação em espetáculos, 
consequentemente, comprometendo a atividade profissional. 
Assim sendo, necessário se faz garantir a aposentadoria 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 condições de prosseguir no exercício de sua 
profissão. 
Esta emenda é recomendada pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do 
Paraná e da Associação Nacional das Entidades dos Artistas e Técnicos. 
 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   
   EMENDA:00214 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Altere-se as redações da alíneas a e b do  
art. 356, Capítulo II, Seção II.  
a) com trinta anos de trabalho para o homem;  
b) com vinte e cinco anos de trabalho para a mulher. 
Justificativa: 
Considerando que grande parte do contingente de trabalhadores do País ingressa muito cedo na 
força de trabalho e tendo em vista a grande diversidade de atividades que exigem grandes esforços e 
provocam desgaste físico e mental, julgamos justo que seja reduzido o tempo de trabalho para 30 e 
25 anos para homens e mulheres, respectivamente, para que possam, em pleno vigor, gozar os 
benefícios da aposentadoria e usufruir os frutos do seu trabalho.  
Parecer:   
   É indiscutível que a média de vida do brasileiro aumentou consideravelmente nas últimas décadas. 
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Provas de tal afirmação encontramos nos dados sobre o assunto levantados pelo IBGE. Diante desse 
fato e das dificuldades financeiras enfrentadas pelo País, consideramos injustificável a diminuição do  
tempo de serviço requerido para a concessão de aposentadoria.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00221 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Modifica o item "a" do artigo 356 e suprime o item "b" :  
Art. 356 ....................................  
"a" - com trinta (30) anos de trabalho; 
Justificativa: 
Não há razão para desigualdades de direitos entre homens e mulheres. A aposentadoria deve ser 
uma só, independente de sexo. 
Parecer:   
   A sugestão é oportuna e pertinente, e foi acolhida nos termos do Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:00242 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA.  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 356, Alínea "C".  
A alínea "C" do art. 356, do anteprojeto,  
passa a ter à seguinte redação:  
Art. 356 - ..................................  
C - Com tempo inferior ao da modalidade  
acima, em cinco anos, pelo exercício de trabalho  
noturno, de revezamento, penoso, insalubre ou perigoso. 
Justificativa: 
Necessário se faz, estabelecer-se o tempo de redução para a aposentadoria pelo exercício de 
determinadas atividades consideradas penosas ou insalubres, adequando-se melhor o texto do 
dispositivo. 
Parecer:   
   Pela rejeição, face às razões expendidas no exame da Emenda no. 1p02774-8. 
   
   EMENDA:00246 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA:  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 356, Alínea "A".  
Suprima-se na alínea "A", do art. 356, do  
anteprojeto, as expressões: "para o homem". 
Justificativa: 
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Tendo em vista o estabelecido no Art. 12, Alíneas “E” e “F” do anteprojeto, estabelecendo que o 
homem e a mulher são iguais em direito e obrigações e que ninguém será privilegiado ou prejudicado 
em razão de sexo ou idade, além do disposto na alínea “D” do art. 356 a respeito da aposentadoria e 
tendo em vista a apresentação de emenda suprimindo a redação da alínea “B”, do mesmo Artigo, 
necessário se faz a aprovação de presente emenda por absoluta necessidade de adequação entra a 
redação de dispositivos diversos do anteprojeto. 
Parecer:   
   A sugestão é oportuna e pertinente, e foi acolhida nos termos do Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:00247 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA.  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 356, alínea "B".  
Suprima-se a redação da alínea "B" do art.  
356, do anteprojeto, colocando-se em ordem as  
demais alíneas. 
Justificativa: 
Com a apresentação de emenda estabelecendo alteração na alínea “A” do artigo 356, dispondo sobre 
a idade de trinta anos para o homem e para a mulher, de forma a adequar-se o texto do dispositivo, 
com o disposto no art. 12, alíneas “E” e “F” do anteprojeto que estabelece que o homem e a mulher 
são iguais em direitos e obrigações e que ninguém será privilegiado ou prejudicado em razão de 
idade ou sexo, necessário se faz a aprovação da presente emenda. 
Parecer:   
   É indiscutível que a média de vida do brasileiro aumentou consideravelmente nas últimas décadas. 
Provas de tal afirmação encontramos nos dados sobre o assunto levantados pelo IBGE. Diante desse 
fato e das dificuldades financeiras enfrentadas pelo País, consideramos injustificável a diminuição do  
tempo de serviço requerido para a concessão de aposentadoria.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00281 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva, para adequação ao texto do  
projeto do Senhor Relator, ao art. 356.  
Dê-se a seguinte redação:  
"Art. 356 - São assegurados aos trabalhadores  
urbanos e rurais e aos servidores públicos  
federais, estaduais e municipais os seguintes  
direitos, além de outros que visem a melhoria de  
sua condição social.  
§ 1o. - Aposentadoria com proventos iguais à  
maior remuneração dos últimos 12 (doze) meses de  
serviço, verificada a regularidade dos reajustes  
salariais nos 36 (trinta e seis) meses anteriores  
ao pedido.  
a) Por invalidez permanente, por moléstia  
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profissional ou doença grave, contagiosa ou  
incurável, especificada em lei;  
b) Compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos de  
idade, para o homem e aos 65 (sessenta e cinco)  
para a mulher;  
c) Voluntariamente, aos 35 (trinta e cinco)  
anos de serviço para o homem e aos 30 (trinta)  
para a mulher.  
§ 2o. - Os proventos da aposentadoria, quando  
dos seus reajustes não poderão ser inferiores ao  
número de salários mínimos recebidos à época da  
concessão do benefício." 
Justificativa: 
No momento histórico em que os Constituintes trabalham para dar ao povo brasileiro uma Nova Carta 
Magna, o segmento por demais importante, quer do ponto de vista econômico, quer do ponto de vista 
social, precisa ser contemplado com aquilo que é de mais justo: uma aposentadoria condigna. 
Assim, a presente emenda tem o caráter de beneficiar todos os trabalhadores vinculados à 
Previdência Social, porquanto se trata de medida abrangente com vistas a deixá-los com mecanismo 
de preservação de seu salário real, e não na condição atual de perdedores do poder aquisitivo. 
Precisa-se de uma ação modificadora no sentido de que o benefício nivele por cima da pirâmide 
todos os trabalhadores brasileiros. 
Ademais, ressalta-se que no quadro atual de servidores públicos, registra-se uma situação 
claramente definida de desigualdades nos direitos aos APOSENTADOS, como se houvesse 
servidores de primeira e de segunda classe, não obstante o maior contingente, atualmente neste 
País, ser de contratações no Serviço Público sob o Regime da Consolidação das leis do Trabalho – 
CLT. 
Parecer:   
   A emenda oferece texto alternativo à questão da previdência social. Sua redação, entretanto, é 
inadequada, porque, além de cuidar de aspectos de lei ordinária, inclui entre os beneficiários naturais 
da previdência social funcionários públicos estatutários da União, estados e municípios.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00521 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ORLANDO BEZERRA (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivos Emendados: Artigo 356, Letras "a" e "b"  
As letras "a" e "b" do artigo 356 do Projeto,  
passam a ter as seguintes redações:  
Art. 356 - ..................................  
a) com trinta anos de trabalho, para o homem;  
b) com vinte e cinco anos de trabalho para a mulher: 
Justificativa: 
Quem usufrui dos recursos da Previdência Social não é o aposentado, mas a indústria das drogas, a 
indústria de equipamentos e as empresas hospitalares. Essas sim são as grandes beneficiárias da 
Previdência.  
Parecer:   
   É indiscutível que a média de vida do brasileiro aumentou consideravelmente nas últimas décadas. 
Provas de tal afirmação encontramos nos dados sobre o assunto levantados pelo IBGE. Diante desse 
fato e das dificuldades financeiras enfrentadas pelo País, consideramos injustificável a diminuição do  
tempo de serviço requerido para a concessão de aposentadoria.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:01088 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva.  
Dispositivo emendado: artigo 356.  
Excluir tudo o que consta após a palavra  
"serviço". 
Justificativa: 
A proposta e de adequação jurídico-gramatical.  
Parecer:   
   A sugestão foi acolhida parcialmente no mérito, nos termos do Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:01191 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
TÍTULO IX - CAPÍTULO II - SEÇÃO II  
ART. 356 - Alínea C  
SUGERE-SE A SEGUINTE REDAÇÃO À CITADA ALÍNEA C:  
C - COM TEMPO INFERIOR AO DAS MODALIDADES  
ACIMA PELO EXERCÍCIO DE TRABALHO NOTURNO, DE  
REVEZAMENTO, PENOSO, DE COMPROVADO DESGASTE FÍSICO  
E EMOCIONAL, INSALUBRE OU PERIGOSO; 
Justificativa: 
JUSTIFICA-SE a adição de “COMPROVADO DESGASTE FÍSICO E EMOCIONAL”, na redação de 
mencionada alínea C, no sentido de garantir também aos BAILARINOS, ARTISTAS CIRCENSES e 
ATORES LÍRICOS, a justa aposentadoria por tempo de serviço reduzido, considerando-se que: 
- os BAILARINOS, clássicos e modernos, como os artistas de inúmeras funções CIRCENSES, iniciam 
a aprendizagem da profissão, assim como na grande maioria das vezes começam a exercê-la a mais 
tenra idade e, a preparação técnica e artística para o exercício da mesma exige extenuante trabalho 
diário; 
- pelas peculiaridades dessas profissões cênicas, esses artistas são trabalhadores os quais sofrem 
inusitado desgaste físico e emocional, quando não risco de vida; 
- os referidos artistas, como igualmente os ATORES LÍRICOS (cantores de ópera), por força da 
necessidade de se manterem em plenas condições para apresentação em cena, isto é, ao público, 
mesmo nos períodos de férias, obrigam-se a realizar exaustivos exercícios diários; 
- os trabalhadores acima nominados obrigam-se ainda, no intuito de conservarem em forma ideal seu 
organismo (músculos, cordas vocais, memória ativa, etc.) a cuidados especiais com alimentação, 
vestuário e outros, tendo inclusive que adotar hábitos de vida, os quais exigem grandes sacrifícios 
pessoais; 
- esses trabalhadores têm ainda limitado tempo para o exercício de sua carreira profissional, quando 
a elasticidade dos músculos, flexibilidade e leveza do corpo ficam prejudicadas; o enriquecimento das 
articulações; o envelhecimento e a calosidade das cordas vocais entre inúmeros outros sérios 
problemas acentuados pelo avanço dos anos, dificultam e até impedem a atuação em espetáculos, 
consequentemente, comprometendo a atividade profissional. 
Assim sendo, necessário se faz garantir a aposentadoria a esses trabalhadores, quando em vinte (20) 
anos de carreira, após grandes sacrifícios pessoais pela sua arte e em prol do desenvolvimento 
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cultural de nosso povo, já não se encontram em condições de prosseguir no exercício de sua 
profissão. 
Parecer:   
   Pela rejeição, face às razões expendidas no exame da emenda no. 1p02774-8. 
   
   EMENDA:01355 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substitua-se a redação do item a, do artigo  
356, pela seguinte:  
Art. 356. ..................................  
............................................  
a) com trinta anos de trabalho para o homem.  
b) com vinte e cinco anos para a mulher. 
Justificativa: 
O substitutivo do Relator, não altera os dispositivos da atual Constituição, confirmando desta maneira 
o item III do art. 101, assim como o seu parágrafo único, deixando de atender ao clamor de milhões 
de brasileiros, que esperam o prêmio pelo seu trabalho. 
Desta forma, em considerando a aposentadoria, como um prêmio à dedicação do trabalhador em prol 
da Nação durante a maior parte de sua vida, perde aquele o seu valor, por não poder ser usufruído, 
na maioria dos casos, pela idade avançada dos “premiados”. 
Muito menos se poderia cogitar em falar em prejuízo para os cofres públicos por causa dos proventos 
pagos ao aposentado, visto que homens e mulheres, durante 30 e 25 anos respectivamente, 
contribuíram para a União, com trabalho, imposto de renda, contribuições previdenciárias e tantos 
outros. 
Confirmando a validade de nossa proposta, a legislação previdenciária, já reconhece a necessidade 
de aposentadoria com 30 anos assegurando 80% do salário-benefício para quem possui aquele 
tempo de serviço e um acréscimo de 3% para cada ano de atividade acima de 30, até o máximo de 
15% o que é soberbamente injusto. 
Parecer:   
   É indiscutível que a média de vida do brasileiro aumentou consideravelmente nas últimas décadas. 
Provas de tal afirmação encontramos nos dados sobre o assunto levantados pelo IBGE. Diante desse 
fato e das dificuldades financeiras enfrentadas pelo País, consideramos injustificável a diminuição do  
tempo de serviço requerido para a concessão de aposentadoria.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01532 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   Acrescente-se § 4o. ao art. 356, a alínea’ f ‘ 
do Anteprojeto com a seguinte redação.  
"§ 4o. Fica assegurada aos professores a  
aposentadoria, com proventos integrais, aos vinte  
e cinco anos de serviço no Magistério federal,  
estadual ou municipal, na Administração Direta e  
Indireta, bem como aos contribuintes à Previdência Social". 
Justificativa: 
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Principalmente no Brasil, o magistério é atividade que exige grande esforço mental e que ocasiona 
acentuado desgaste físico daqueles que o exercem, quer na administração de aulas, quer nos 
trabalhos de preparação de programas de ensino, correção de provas e realização de tarefas 
específicas.  
A reprodução, na Carta de 87, de dispositivo da vigente Constituição, assegurando aposentadoria aos 
vinte e cinco anos de magistério, é medida de absoluta justiça, a qual esperamos ver consagrada 
pela Assembleia Nacional Constituinte.  
Parecer:   
   Pela rejeição, face às razões expendidas no exame da emenda no. 1p02774-8. 
   
   EMENDA:01948 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERVIN BONKOSKI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Substitua-se a redação do art. 356 e respectivas letras:  
Art. 356 - É assegurada aposentadoria, nas seguintes condições:  
I - por tempo de serviço:  
a) com trinta e cinco anos, para o homem;  
b) com 30 anos, para a mulher.  
c) com tempo inferior ao das modalidades  
acima, pelo exercício de trabalho noturno, de  
revezamento, penoso, insalubre ou perigoso.  
II - por idade ao trabalhador rural:  
a) aos 60 anos, para o homem;  
b) aos 55 anos, para a mulher.  
III - por invalidez. 
Justificativa: 
A substituição da redação anterior visa disciplinar, com mais clareza a matéria concernente à 
concessão de aposentadoria, diferenciando-se o tratamento ao trabalhador rural que realiza tarefas 
mais desgastantes que os demais, levando o homem do campo ao desgaste físico e mais precoce. 
Enquanto na cidade o horário normal de trabalho é de 8 horas diárias com descanso semanal, no 
campo a jornada se estende por 14 ou mais horas, sem descanso obrigatório normal, por força das 
circunstâncias e da natureza da atividade. 
Parecer:   
   A emenda oferece redação alternativa para o Art. 356 do Projeto de Constituição. Não 
concordamos com a proposta que a nosso ver, é inferior à do texto do referido projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02002 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se na seção II, da Presidência Social,  
cap. II, art. 356, alíneas "a, e b e d" a seguinte emenda:  
Com 30 anos de trabalho para o homem e 25  
anos para mulher e por velhice aos 60 anos de  
idade para o homem e 55 para a mulher. 
Justificativa: 
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Mais uma vez defendemos o ponto de vista de que a taxa de sobrevida dos brasileiros é de 65 anos e 
a dupla jornada de trabalho desenvolvida pela mulher no lar e no emprego. Diante disso o direito da 
aposentadoria é uma premiação ao esforço.  
Parecer:   
   É indiscutível que a média de vida do brasileiro aumentou consideravelmente nas últimas décadas. 
Provas de tal afirmação encontramos nos dados sobre o assunto levantados pelo IBGE. Diante desse 
fato e das dificuldades financeiras enfrentadas pelo País, consideramos injustificável a diminuição do  
tempo de serviço requerido para a concessão de aposentadoria.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02011 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 356 do Projeto, alíneas "a" e "b"  
A aposentadoria dos trabalhadores, por tempo  
de serviço, após (trinta) anos para o homem e 25  
(vinte e cinco) para a mulher. 
Justificativa: 
O novo texto Constitucional deve avançar nos direitos sociais e baseado na taxa de sobrevida, na 
necessidade de uma velhice com lazer e na duplicidade da jornada de trabalho da mulher, ser 
diminuído o tempo de serviço para conquista da aposentadoria como forma de premiação ao esforço 
dispendido pelos trabalhadores.  
Parecer:   
   É indiscutível que a média de vida do brasileiro aumentou consideravelmente nas últimas décadas. 
Provas de tal afirmação encontramos nos dados sobre o assunto levantados pelo IBGE. Diante desse 
fato e das dificuldades financeiras enfrentadas pelo País, consideramos injustificável a diminuição do  
tempo de serviço requerido para a concessão de aposentadoria.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:02125 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADTIVA  
Dispositivo emendado: artigo 356  
Inclua-se no artigo 356:  
.............................  
Parágrafo único: Os benefícios de prestação  
continuada já concedidos pela previdência social  
na data de promulgação desta Constituição terão  
seus valores revistos, para assegurar a isonomia  
entre o regime de aposentadoria anterior e o  
previsto nesta Constituição 
Justificativa: 
Cumpre ressaltar que nos cálculos dos reajustes dos valores das aposentadorias, efetuadas entre 
1979 e 1984, foram tomadas como base os salários mínimos anteriores ao da época dos reajustes, 
em flagrante prejuízo para os inativos. 
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Além disso, a sistemática de reajustes com base em salário referência tem sido invariavelmente 
desfavorável aos inativos. 
Deve esta soberana Assembleia corrigir esta distorção – triste retrato do Brasil atual – 
salvaguardando direitos de milhões de brasileiros. 
Parecer:   
   A matéria contida na emenda comportaria, no máximo, tratamento constitucional a nível de 
disposições transitórias.  
Tendemos a acatar a ideia dessa forma. 
   
   EMENDA:02600 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa e Supressiva  
Dá nova redação à alínea a do art. 356,  
suprimindo a alínea b que versa sobre o mesmo tema  
e necessariamente estará suprimida com a nova  
redação da alínea a:  
Art. 356 - ..................................  
a) com trinta anos para o homem e a mulher; 
Justificativa: 
Compatibilização com vários artigos do projeto que preveem a igualdade de direitos entre o homem e 
a mulher.  
Parecer:   
   É indiscutível que a média de vida do brasileiro aumentou consideravelmente nas últimas décadas. 
Provas de tal afirmação encontramos nos dados sobre o assunto levantados pelo IBGE. Diante desse 
fato e das dificuldades financeiras enfrentadas pelo País, consideramos injustificável a diminuição do  
tempo de serviço requerido para a concessão de aposentadoria.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02774 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título IX - Capítulo II - Seção II  
Art. 356 - alínea "c"  
Sugere-se a seguinte redação à citada alínea "c":  
c) Com tempo inferior ao das modalidades  
acima; pelo exercício de trabalho noturno, de  
revezamento, penoso, de comprovado desgaste físico  
e emocional, insalubre ou perigoso; 
Justificativa: 
JUSTIFICA-SE a adição de “COMPROVADO DESGASTE FÍSICO E EMOCIONAL”, na redação de 
mencionada alínea C, no sentido de garantir também aos BAILARINOS, ARTISTAS CIRCENSES e 
ATORES LÍRICOS, a justa aposentadoria por tempo de serviço reduzido, considerando-se que: 
- os BAILARINOS, clássicos e modernos, como os artistas de inúmeras funções CIRCENSES, iniciam 
a aprendizagem da profissão, assim como na grande maioria das vezes começam a exercê-la a mais 
tenra idade e, a preparação técnica e artística para o exercício da mesma exige extenuante trabalho 
diário; 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 113  

 

- pelas peculiaridades dessas profissões cênicas, esses artistas são trabalhadores os quais sofrem 
inusitado desgaste físico e emocional, quando não risco de vida; 
- os referidos artistas, como igualmente os ATORES LÍRICOS (cantores de ópera), por força da 
necessidade de se manterem em plenas condições para apresentação em cena, isto é, ao público, 
mesmo nos períodos de férias, obrigam-se a realizar exaustivos exercícios diários; 
- os trabalhadores acima nominados obrigam-se ainda, no intuito de conservarem em forma ideal seu 
organismo (músculos, cordas vocais, memória ativa, etc.) a cuidados especiais com alimentação, 
vestuário e outros, tendo inclusive que adotar hábitos de vida, os quais exigem grandes sacrifícios 
pessoais; 
- esses trabalhadores têm ainda limitado tempo para o exercício de sua carreira profissional, quando 
a elasticidade dos músculos, flexibilidade e leveza do corpo ficam prejudicadas; o enriquecimento das 
articulações; o envelhecimento e a calosidade das cordas vocais entre inúmeros outros sérios 
problemas acentuados pelo avanço dos anos, dificultam e até impedem a atuação em espetáculos, 
consequentemente, comprometendo a atividade profissional. 
Assim sendo, necessário se faz garantir a aposentadoria 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 condições de prosseguir no exercício de sua 
profissão. 
Parecer:   
   Dê conformidade com a melhor técnica legislativa, a Constituição deve limitar-se a reconhecer o 
direito a aposentadoria especial, deixando à lei ordinária a incumbência de dispor sobre as condições 
requeridas para a concessão do benefício. 
   
   EMENDA:02931 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto de Constituição  
Emenda Substitutiva  
Emenda aditiva ao Art. 356 para que fica  
consignada a seguinte redação:  
A remuneração da aposentadoria acompanhará,  
obrigatoriamente, os reajustes de vencimentos da  
atividade bem com os acréscimos a qualquer título,  
da categoria profissional a que pertencia o  
aposentado. 
Justificativa: 
É imprescindível que a remuneração da aposentadoria, e aí estão os idosos, obedeça clausula de 
reajuste não só acompanhando as modificações de contra prestação na atividade como, também, 
receba os acréscimos, decorrentes de reposições, produtividade, etc, de tal forma que o beneficiário 
mantenha, com a dignidade que é credor, o padrão de vencimentos que ao longo de uma vida de 
trabalho serviu de índice e paradigma para os descontos previdenciários de lei.  
Parecer:   
   Consideramos impossível estabelecer-se ligação direta entre o valor do benefício previdenciário e o 
do salário dos componentes da categoria profissional a que pertencer o segurado. Com efeito, num 
país tão vasto e com tantos sindicatos, a previdência social não teria condições de acompanhar e 
anotar todas as alterações salariais que viessem a ocorrer. 
   
   EMENDA:03722 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ PAULO BISOL (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA DE ADEQUAÇÃO. (SUPRESSIVA)  
a) Suprimir da alínea a do artigo 356, a  
expressão "para o homem";  
b) suprimir inteiramente alínea b. 
Justificativa: 
No anteprojeto, o artigo 12, inciso III, alínea e, dispõe que “o homem e a mulher são iguais em 
direitos e obrigações, inclusive os de natureza doméstica e familiar, com a única exceção dos que 
têm a sua origem na gestação, no parto e no aleitamento”, e o artigo 362, dispondo sobre a 
aposentadoria por tempo de serviço, estabelece, na alínea a, que o tempo para implementação do 
direito é, de trinta e cinco anos para o homem e, na alínea b, que ele é de trinta anos para a mulher. 
É flagrante a contradição. Se o homem e a mulher são iguais em direitos e obrigações e se a única 
exceção a esse princípio consiste nos direitos e obrigações originários da gestão, do parto e do 
aleitamento, não há como adotar para efeito de aposentadoria, tempos de serviço diferentes para o 
homem e a mulher, já que o serviço e o seu tempo não guardam qualquer relação com a gestação, o 
parto e o aleitamento. 
Aliás, é de bom alvitre observar, que a explicitação feita no final da parte final da alínea e, do inciso 
III, do artigo 12, não sendo necessária do ponto de vista lógico é necessária do ponto de vista 
hermenêutico, o que resulta demonstrado pela própria presença da contradição no texto. 
Parecer:   
   Em nome da igualdade, não se justifica desprezar a tradição de se conceder à mulher 
aposentadoria aos trinta anos de serviço, diferenciando-a do homem, que pode ser aposentado  
aos trinta e cinco anos. Diríamos que, no caso, não há propriamente contradição, mas uma exceção, 
que confirma a regra geral. Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:03814 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título IX - Capítulo II - Seção II  
Art. 356 - Alínea C  
Sugere-se a seguinte redação à citada alínea C:  
C - Com tempo inferior ao das modalidades  
acima; pelo exercício de trabalho noturno, de  
revezamento, penoso, de comprovado desgaste físico  
e emocional, insalubre ou perigoso; 
Justificativa: 
JUSTIFICA-SE a adição de “COMPROVADO DESGASTE FÍSICO E EMOCIONAL”, na redação de 
mencionada alínea C, no sentido de garantir também aos BAILARINOS, ARTISTAS CIRCENSES e 
ATORES LÍRICOS, a justa aposentadoria por tempo de serviço reduzido, considerando-se que: 
- os BAILARINOS, clássicos e modernos, como os artistas de inúmeras funções CIRCENSES, iniciam 
a aprendizagem da profissão, assim como na grande maioria das vezes começam a exercê-la a mais 
tenra idade e, a preparação técnica e artística para o exercício da mesma exige extenuante trabalho 
diário; 
- pelas peculiaridades dessas profissões cênicas, esses artistas são trabalhadores os quais sofrem 
inusitado desgaste físico e emocional, quando não risco de vida; 
- os referidos artistas, como igualmente os ATORES LÍRICOS (cantores de ópera), por força da 
necessidade de se manterem em plenas condições para apresentação em cena, isto é, ao público, 
mesmo nos períodos de férias, obrigam-se a realizar exaustivos exercícios diários; 
- os trabalhadores acima nominados obrigam-se ainda, no intuito de conservarem em forma ideal seu 
organismo (músculos, cordas vocais, memória ativa, etc.) a cuidados especiais com alimentação, 
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vestuário e outros, tendo inclusive que adotar hábitos de vida, os quais exigem grandes sacrifícios 
pessoais; 
- esses trabalhadores têm ainda limitado tempo para o exercício de sua carreira profissional, quando 
a elasticidade dos músculos, flexibilidade e leveza do corpo ficam prejudicadas; o enriquecimento das 
articulações; o envelhecimento e a calosidade das cordas vocais entre inúmeros outros sérios 
problemas acentuados pelo avanço dos anos, dificultam e até impedem a atuação em espetáculos, 
consequentemente, comprometendo a atividade profissional. 
Assim sendo, necessário se faz garantir a aposentadoria 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 condições de prosseguir no exercício de sua 
profissão. 
Parecer:   
   A douta emenda está parcialmente acolhida na Seção DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:03831 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA DE ADEQUAÇÃO  
DISPOSITIVO EMENDADO - ARTIGO 356  
Propõe-se a seguinte modificação no texto:  
Art. 356 ....................................  
a) ..........................................  
b) ..........................................  
c) ..........................................  
d) ..........................................  
e) com 25 anos de exercício do magistério  
para os professores, homem ou mulher. 
Justificativa: 
Adequar o referido texto ao que dispõe o Art. 378, inciso V.  
Parecer:   
   A Constituição deve limitar-se a afirmar o direito a aposentadoria-especial, deixando à legislação 
ordinária a incumbência de especificar as atividades propiciadoras do benefício e as condições para 
sua concessão. 
   
   EMENDA:04027 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO DE JESUS (PMDB/GO) 
Texto:   
   "Emenda Aditiva ao Art. 356 do projeto art. 356  
............................................  
Parágrafo Único - Para efeito de  
Aposentadoria serão contados em dobro todas as  
contribuições previdenciárias recolhidas, por  
parte de cada construtor pioneiro da Nova Capital,  
até o mês de abril de 1960." 
Justificativa: 
Aos pioneiros que desbravaram os sertões de Goiás na epopeia da Construção da Nova Capital do 
Brasil, é oportuno assegurar um mínimo de homenagem, que pode ser traduzida através de um 
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direito pecuniário. É verdade que talvez pouco represente nos seus efeitos valorativos. Entretanto a 
significação é muito maior quando nos lembramos de homens como Juscelino Kubitschek, Bento 
Vieira, Bernardo Sayão e outras figuras de expressão como Dora Vieira e tantos outros heróis e 
heroínas – poder-se-iam dizer heróis anônimos – dessa epopeia vivida pelo povo brasileiro nos 
tempos modernos bandeirantes. Conquanto lembremos desses pioneiros para essa homenagem, é 
justo que lhe seja assegurado este mínimo de contribuição do Estado para aqueles (muitos) que 
deram a própria vida nesse momento especial de grandeza da pátria. 
Parecer:   
   A emenda pretende assegurar aos construtores pioneiros de Brasília, para efeito de aposentadoria, 
a contagem em dobro de todas as contribuições previdenciárias recolhidas até o mês de abril de 
1960.  
Pela rejeição, eis que a matéria de que trata a Emenda deve ser objeto de lei ordinária. 
   
   EMENDA:04512 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUCIA BRAGA (PFL/PB) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Alíneas "a", "b", e "d"  
do art. 356. Substitua-se redação das alíneas "a",  
"b" e "d" do art. 356 pela seguinte redação.  
a) com trinta anos para o homem;  
b) com vinte e cinco anos para a mulher;  
d) por velhice aos sessenta anos de idade. 
Justificativa: 
A aposentadoria deve ser garantida no texto constitucional a todos os trabalhadores brasileiros. 
Trata-se de um direito básico da cidadania: é dever da sociedade amparar seus membros que já 
contribuíram produtivamente para o engrandecimento da Nação. 
Por outro lado, de um ponto de vista pragmática, a aposentadoria de um trabalhador significa a 
abertura de mais uma vaga no mercado de trabalho. 
A ampliação do mercado de trabalho se torna cada vez mais urgente, diante do quadro recessivo que 
se verifica, sem perspectiva de solução a curto e médio prazo, no mundo em geral e, particularmente, 
nos países em desenvolvimento, em consequência da loucura irresponsável reinante nos meios 
dirigentes dos países industrializados. 
As condições de trabalho vigentes no Brasil, sem um mínimo de segurança e salubridade, física e 
psicológica, aliadas ao tempo que o trabalhador desnutrido e doente gasta em conduções superlotas 
são responsáveis pelo desgaste prematuro da população ativa. 
Esse desgaste se faz sentir maior em relação à mulher, pela sua dupla carga de trabalho, em relação 
ao lar, aos filhos e ao trabalho fora de casa. 
É forçoso considerar, ademais, que o salário pago à grande maioria dos trabalhadores brasileiros não 
justifica que ninguém exerça suas funções durante a totalidade do tempo previsto pela legislação 
atual. 
Mas é, sobretudo, a necessidade premente de se afastar, de forma eficaz, o espectro do desemprego 
que dá respaldo à medida que preconizamos. 
Quanto aos recursos financeiros indispensáveis à implantação de tal medida, sua obtenção depende, 
evidentemente, de uma melhor distribuição da riqueza que, sem dúvida, existe no Brasil. 
Parecer:   
   Entendemos que a aposentadoria por tempo de serviço deve ser assegurada após trinta e cinco 
anos de trabalho para o homem e trinta anos para mulher. É injustificável, a nosso ver, a diminuição 
desses tempos de serviço, porquanto, comprovadamente, a média de vida do brasileiro aumentou, 
consideravelmente, nas últimas décadas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:05064 PREJUDICADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
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 
Assembléia Nacional Constituinte substitutivo de conteúdo muito parecido com o da emenda, vemo-
nos impossibilitado de aprová-la, vez que, redacionalmente nossa proposta será diferente. 
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   EMENDA:05158 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título IX - Capítulo II - Seção II  
Art. 356 - Alínea "C"  
Sugere-se a seguinte redação à citada alínea "C":  
C - Com tempo inferior ao das modalidades  
acima; pelo exercício de trabalho noturno, de  
revezamento, penoso, de comprovado desgaste físico  
e emocional, insalubre ou perigoso; 
Justificativa: 
Justifica-se a adição de “COMPROVADO DESGASTE FÍSICO E EMOCIONAL”, na redação da 
mencionada alínea C, no sentido de garantir também aos bailarinos, artistas circenses e atores 
líricos, a justa aposentadoria por tempo de serviço reduzido, considerando-se que: 
Os bailarinos, clássicos e modernos, como os artistas das inúmeras funções circenses, iniciam a 
aprendizagem da profissão, assim como na grande maioria das vezes começam a exercê-la na mais 
tenra idade e, a preparação técnica e artística para o exercício da mesma exige extenuante trabalho 
diário. 
Parecer:   
   Pela aprovação, por corresponder ao texto da alínea "c" do art. 356 do Projeto. 
   
   EMENDA:05242 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva, ao Projeto de Constituição do  
ilustre Relator, visando a adequação no disposto  
no art. 356, acrescentando-se uma alínea "f".  
"Art. 356 ..................................  
f - O trabalhador rural será aposentado ao  
atingir sessenta anos de idade se do sexo  
masculino e cinquenta e cinco se do sexo feminino." 
Justificativa: 
É preciso fixar, a nível constitucional, a aposentadoria do homem do campo, que começa a trabalhar 
ainda menino. Ao atingir 55 ou 60 anos de idade, já que alquebrado, sem forças para continuar o seu 
trabalho pesado e extenuante. Por outro lado, é preciso um mínimo de dignidade, o que se obterá 
com a norma do parágrafo único.  
Parecer:   
   São de se louvar as boas intenções que nortearam o nobre autor da emenda. Todavia, a matéria 
deve ser prevista pela lei ordinária, face, inclusive, às constantes mutações das condições de vida no 
campo. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:05367 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 356, LETRAS a e b  
As letras "a" e "b" do artigo e 356 do  
projeto de Constituição, da Comissão de  
Sistematização, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 356. - ................................  
a) com trinta anos de trabalho para o homem;  
b) com vinte e cinco para uma mulher; 
Justificativa: 
A aposentadoria aos trinta anos de serviço para o homem e vinte e cinco anos para a mulher constitui 
uma das maiores reivindicações das classes trabalhadoras do País, que aproveitam a elaboração de 
uma nova Constituição para a concretização de seus justos anseios.  
Parecer:   
   É indiscutível que a média de vida do brasileiro aumentou consideravelmente nas últimas décadas. 
Provas de tal afirmação encontramos nos dados sobre o assunto levantados pelo IBGE. Diante desse 
fato e das dificuldades financeiras enfrentadas pelo País, consideramos injustificável a diminuição do  
tempo de serviço requerido para a concessão de aposentadoria.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:05470 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MATHEUS IENSEN (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA AO ARTIGO 356  
Art. 356 ................... 
Parágrafo Único - Por motivo de novas núpcias  
e cônjuge viúvo não perderá o recebimento de  
pensão a que fizer jus em decorrência de casamento  
anterior. 
Justificativa: 
O entendimento é que é inteiramente descabido, suspender-se o pagamento de pensão ou 
aposentadoria para quaisquer dos cônjuges que venham a contrair novas núpcias. A pensão, ou 
aposentadoria é decorrente de direito adquirido e segundo dos esforços anteriormente dispendido por 
uma sociedade conjugal, integrada por duas pessoas. Logo o usufruto da pensão após o 
cumprimento de prazos legais para obtenção do direito não poderá cessar em decorrência de noiva 
sociedade, até porque a nova sociedade para contribuir e – igualmente – dispender esforços para a 
sobrevivência dessa nova sociedade que por si adquire novos direitos em razão de novos deveres. 
Suprimir-se o direito da sociedade anterior seria retroagir a lei para prejudicar, coisa que é 
inteiramente descabida nos princípios mais elementares do direito.  
Parecer:   
   Matéria típica de legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:05500 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOFRAN FREJAT (PFL/DF) 
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Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo emendado: Art. 356  
Acrescente-se a alínea "f" ao art. 356 com a  
seguinte redação:  
Art. 356 ...................... 
f - É assegurada a aposentadoria, com  
proventos integrais, aos profissionais de saúde do  
sexo masculino e feminino, respectivamente, aos 30  
e 25 anos de efetivo exercício em funções de  
atenção direta à saúde. 
Justificativa: 
Aqueles que trabalham diretamente com doentes e doenças, desenvolvem atividades na qual 
expõem à risco a sua própria saúde. 
Não só é insalubre o contato permanente com pessoas e material contaminados, como o é o local de 
trabalho, hospitais, centros e postos de saúde, particularmente em País como o nosso, onde parcela 
substancial dos pacientes são portadores de moléstias infecto-contagiosas, endêmicas e/ou 
epidêmicas, além de doenças tropicais. 
Por outro lado, não se desconhece que os hospitais brasileiros têm alta incidência de infecção 
hospitalar, causada geralmente por bactérias resistentes a antibióticos e quimioterápicos, resistência 
adquirida tanto pelo convívio desses micro-organismos com as armas terapêuticas usadas, como por 
outras mutações sofridas no habitat hospitalar. Também as radiações fazem parte do cotidiano 
hospitalar. 
Não fora suficiente, pela própria contingência de funcionamento permanente dos serviços de saúde, 
aqueles que lidam com doenças são submetidos a regime de trabalho, em sistema de plantão, parte 
deles noturno, de 12 horas, altamente desgastantes e compreensivamente limitantes da expectativa 
da vida. 
A aposentadoria especial é concedida a algumas categorias pelo risco de suas profissões, sob o 
entendimento de que o seu trabalho é considerado perigoso, insalubre ou penoso. Nela estão 
incluídos o aeronauta, o jornalista profissional e o professor. Sem nenhum desdouro para essas 
outras profissões, pode-se observar que em qualquer delas, podem estar evidenciadas, no máximo 
duas das premissas estabelecidas para a concessão da aposentadoria especial. Enquanto no 
exercício do cuidado com doenças e doentes, trabalhando em hospitais ou serviços de saúde e em 
estado de permanente pressão psicológica, em regime de plantão, com responsabilidade sobre a vida 
e a morte, facilmente se identifica que o trabalho em saúde se enquadra nas três condições básicas: 
perigoso, insalubre e penoso. Nada portanto mais justo do que estender, aos profissionais de saúde, 
por sobejas razões, a faculdade de aposentadoria especial, como proposto. 
Parecer:   
   A nosso ver, a Constituição deve limitar-se a afirmar o direito à aposentadoria especial, deixando à 
lei ordinária a incumbência de tratar de cada caso especial. Se assim não fosse, seriamos obrigados, 
por uma questão de isonomia, a incluir na Constituição todos as atividades propiciadoras desse 
benefício, produzindo, com isso, um texto interminável. 
   
   EMENDA:05543 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Que seja incluída a seguinte norma na parte  
relativa à Seguridade: (Ref. art. 356), Título  
IX, Capítulo II, Seção II:  
Art. - Nenhum aposentado ou pensionista  
poderá receber quantia menor do que a que percebia  
na ativa.  
Parágrafo único - Os valores da aposentadoria  
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e da pensão serão revistos, na mesma época e na  
mesma proporção, sempre que ocorrerem aumentos ou  
reajustes dos trabalhadores ativos da mesma  
categoria." 
Justificativa: 
Os aposentados e pensionistas têm sido marginalizados dentro de nosso sistema de seguridade. 
Com o passar do tempo, os valores vão se desagregando e, depois de algum período, já não 
representam sequer a metade do que percebiam na ativa. E, daí para diante, a vida desses 
aposentados e pensionistas transforma-se totalmente: têm de viver à míngua ou se socorrer da 
caridade de parentes e amigos. 
Não me parece justo que isso ocorra, pincipalmente quando sabemos que essa diminuição de 
proventos ocorre em circunstâncias dramáticas, quando a pessoa já está alquebrada pelo trabalho 
desenvolvido há longos anos e sem a menor condição de procurar outra fonte de renda, para sua 
subsistência. 
Os mais felizes voltam à ativa, mas com salários aviltados. Não se realizam e, ainda por cima, 
acabam por retirar do mercado de trabalho os mais jovens, que anseiam por um lugar. 
O texto da nova Constituição tem de assegurar, aos aposentados e pensionistas, um tratamento 
decente e que lhes permita usufruir, em seus últimos dias, de trabalho que desenvolveram e que 
ajudou o País a sair engrandecido. 
Parecer:   
   Matéria característica de legislação ordinária. Por outro lado, a emenda intentou introduzir 
sistemática de revisão de benefícios previdenciários impossível de ser cumprida pela  
entidade que, absolutamente, não possui condições de acompanhar e anotar pormenorizadamente 
todas as alterações salariais ocorridas no âmbito de todas as categorias profissionais do país. 
   
   EMENDA:05757 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LUIZ DE SÁ (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao art. 356 do Projeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização o  
seguinte dispositivo:  
"Art. 356.........................  
Parágrafo único. A Previdência Social  
concederá, também, aposentadoria com proventos  
proporcionais ao tempo de serviço, desde que o  
interessado tenha mais de doze anos de filiação ao  
sistema e requeira o benefício". 
Justificativa: 
A aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo de serviço foi incluída no texto do Projeto de 
Constituição, em favor dos servidores públicos.  
Assim, consideramos imperioso estender esse direito aos segurados da Previdência Social, como 
forma de se evitar injusta e odiosa discriminação legal entre trabalhadores dos setores público e 
privado.  
Parecer:   
   O autor da emenda propõe a instituição da aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo 
de serviço no âmbito da Previdência Social, alegando que o Projeto de Constituição prevê essa 
modalidade para os servidores públicos. Entendemos, porém, que a sugestão não prosperará, porque 
a tendência predominante entre os constituintes é a de rejeitar tal instituto, seja para os funcionários 
públicos, seja para os trabalhadores do setor privado. 
   
   EMENDA:05772 APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Nos termos do Regimento da Assembléia  
Nacional Constituinte, incluam-se os seguintes  
dispositivos, no Art. 356:  
Art. O valor da aposentadoria ou da pensão  
não poderá ser inferior ao salário mínimo na data  
do seu pagamento ao beneficiário.  
§ Serão mantidos sistemas de Previdência  
Social Privada para suplementação dos benefícios  
da Seguridade Social prestados pelo Estado. 
Justificativa: 
   A legislação atual da Previdência Social estabelece que nenhum benefício poderá ser de valor 
inferior ao salário mínimo, na data de sua concessão.  Essa restrição é a causa maior dos benefícios 
defasados e íntimos que milhões de brasileiros aferem, como é público e notório. 
   Dando uma interpretação ambígua do preceito, a Previdência Social entendeu que o “salário-de-
benefício” são coisas distintas. O primeiro, nesse caso, seria a base de cálculo do segurado. Assim, 
enquanto que o salário-do-benefício não pode ser inferior ao salário-mínimo, o valor verdadeiramente 
pago ao segurado poderá ser bem inferior, dependendo de diversas ponderações no cálculo, como 
sejam, o tempo de serviço, a remuneração efetivamente percebida quando em atividade, os índices 
de reajustamento etc. 
   Quanto à Previdência Privada, a experiência demonstra que desde sua implementação, vem 
desempenhando relevante papel entre os sistemas previdenciários instituídos no País. Sua 
manutenção, portanto, se impõe e, até deve ser incentivado a sua expansão. 
Parecer:   
   No Substitutivo que oferecemos à Casa, acolheremos as idéias contidas na presente emenda, vez 
que trataremos da previdência complementar privada e oficial e do limite mínimo de valor do 
benefício, que será correspondente ao do salário mínimo. Pela aprovação, nos termos do 
Substitutivo. 
   
   EMENDA:05951 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO DE DEUS ANTUNES (PDT/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação a letra "d" do art. 356 do  
Projeto Constitucional.  
Art. 356 (...)  
d - por velhice, homem aos 60 anos e a mulher  
aos 55 anos de idade. 
Justificativa: 
Medida mais do que justa. As condições de trabalho não são iguais para todos. Tanto homens como 
mulheres em algumas regiões, devido ao clima, insalubridade, periculosidade, etc. ao se 
aposentarem não vivem muitos anos diante das péssimas condições físicas em que encontram.  
De nada nos adianta darmos tantas vantagens para o trabalhador como pagamento das férias em 
dobro, estabilidade, etc se não darmos o melhor para os seus últimos dias aposentadoria condigna e 
não de miséria, que não seja inferior ao percebido quando em atividade, etc.  
Medida mais do que justa para aqueles que geraram a riqueza e o engrandecimento desta Nação.  
Que eles no final de seu tempo de labuta desfrutem de muitos anos para ver o que construíram.  
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Parecer:   
   A Emenda não se compadece com a realidade do País, cujo povo, hoje, ostenta média vida útil 
bastante superior à de alguns anos atrás. Assim, não vemos como se fundamentar proposta que vise 
a diminuir a idade requerida para a concessão da aposentadoria por velhice. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:05980 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   DA PREVIDÊNCIA SOCIAL  
Dê-se nova redação as letras "a" e "b" do  
artigo 356 do Projeto.  
"Art. 356 ........................ 
a) com trinta anos de efetivo trabalho, para o homem;  
b) com 25 anos para a mulher." 
Justificativa: 
Medida mais do que justa. As condições de trabalho não são iguais para todos. Tanto homens como 
mulheres em algumas regiões, devido ao clima, insalubridade, periculosidade etc, ao se aposentarem 
não vivem muitos anos diante das péssimas condições físicas em que se encontram.  
De nada nos adianta darmos tantas vantagens para o trabalhador como pagamento das férias em 
dobro, estabilidade etc, se não dar o melhor para os seus últimos dias.  
Medida mais do que justa para aqueles que geraram a riqueza e engrandecimento desta nação.  
Que eles no final de seu tempo de labuta desfrutem de muitos anos para ver o que construíram.  
Parecer:   
   É indiscutível que a média de vida do brasileiro aumentou consideravelmente nas últimas décadas. 
Provas de tal afirmação encontramos nos dados sobre o assunto levantados pelo IBGE. Diante desse 
fato e das dificuldades financeiras enfrentadas pelo País, consideramos injustificável a diminuição do  
tempo de serviço requerido para a concessão de aposentadoria.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:05992 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 356:  
"Parágrafo único - Os proventos integrais da  
aposentadoria serão iguais aos que o trabalhador  
ou servidor perceberia se estivesse em atividade,  
sendo-lhe assegurados reajustes e demais vantagens  
correspondentes.' 
Justificativa: 
Os proventos da aposentadoria devem assegurar o mesmo padrão de vida que tinha o trabalhador 
enquanto contribuía para a previdência. Sem esta segurança, a aposentadoria, que deve ser um 
prêmio por anos de trabalho, passa a representar um castigo, tais os prejuízos do aposentado.  
Parecer:   
   O estabelecimento de correspondência entre o valor do benefício previdenciário e o do salário do 
trabalhador é nocivo aos interesses da previdência e injusta para os segurados, vez que o sistema 
tradicional, que leva em consideração o tempo de trabalho e de contribuição, não pode ser 
descartado. 
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   EMENDA:06045 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 356 do Projeto de  
Constituição, parágrafo único:  
"§ único - É assegurada aposentadoria para  
o professor após 30 (trinta) anos e, para a  
professora, após 25 (vinte e cinco) anos de  
efetivo exercício em funções de magistério, com  
salário integral, nos termos do "caput" deste artigo." 
Justificativa: 
Visa a presente emenda garantir a manutenção de uma vitória obtida pela classe de professores após 
muitas lutas e sacrifícios.  
A este abnegado e incansável formador, a emenda Constitucional n° 18 outorgou um direito por ele 
também conquistado a duras penas. Foi a consagração e o reconhecimento da necessidade de se 
dar aposentadoria especial a uma profissão tão dedicada e desgastante. Todos nós passamos pela 
escola e sabemos quão árdua e difícil é a missão dos educadores.  
Parece-nos, pois, que seria um contra senso de nossa parte se não mantivermos a referida 
aposentadoria, uma vez que a emenda constitucional veio sanar uma grave injustiça.  
A nova Constituição não pode ser um retrocesso na caminhada das conquistas sociais mais 
relevantes.  
Parecer:   
   Pela rejeição, face às razões expendidas no exame da emenda no. 1p02774-8. 
   
   EMENDA:06072 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se a alínea "c" do artigo 356 do Projeto  
de Constituição, a seguinte redação:  
"Com tempo inferior ao das modalidades  
acima, pelo exercício de trabalho noturno, de  
revezamento, penoso, de comprovado desgaste físico  
e emocional, insalubre ou perigoso;" 
Justificativa: 
Importante se faz a adição de COMPROVADO DESGASTE FÍSICO E EMOCIONAL na redação da 
referida alínea, 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 
tenra 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 para 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 a leveza do corpo, ficam prejudicadas; o enrijecimento 
das articulações; o envelhecimento e a calosidade das cordas vocais, entre outros sérios problemas 
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acentuados pelo avanço dos anos, dificultam e até impedem a atuação em espetáculo, 
consequentemente, comprometendo à atividade profissional.  
Assim sendo, justifica-se a necessidade de garantir a aposentadoria a esses artistas a esses 
trabalhadores, quando em vinte anos de carreira, após grandes sacrifícios pessoais pela sua arte e 
em prol do desenvolvimento cultural de nosso povo, já não se encontram em condições de prosseguir 
no exercício de sua profissão.  
Parecer:   
   Pela rejeição, face às razões alegadas quando do exame da emenda no. 1p02774-8. 
   
   EMENDA:06073 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 356 do Projeto de  
Constituição, o seguinte parágrafo único:  
"Será reduzido proporcionalmente, de acordo  
com critérios a serem estabelecidos em lei, o  
tempo de serviço para a aposentadoria dos  
artistas, cuja atividade profissional diária  
caracteriza extremado desgaste físico e emocional." 
Justificativa: 
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 
tenra 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 para 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 a leveza do corpo, ficam prejudicadas; o enrijecimento 
das articulações; o envelhecimento e a calosidade das cordas vocais, entre outros sérios problemas 
acentuados pelo avanço dos anos, dificultam e até impedem a atuação em espetáculo, 
consequentemente, comprometendo à atividade profissional.  
Assim sendo, justifica-se a necessidade de garantir a aposentadoria a esses artistas a esses 
trabalhadores, quando em vinte anos de carreira, após grandes sacrifícios pessoais pela sua arte e 
em prol do desenvolvimento cultural de nosso povo, já não se encontram em condições de prosseguir 
no exercício de sua profissão.  
Parecer:   
   Trata-se de situação específica que deverá ser remetida para a legislação ordinária. 
   
   EMENDA:06074 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao  
art. 356, do Projeto de Constituição:  
"Quando o segurado exercer atividade  
profissional penosa, insalubre, perigosa ou de  
comprovado desgaste físico e emocional, o tempo de  
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contribuição exigido para habilitação 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 redação 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: 
- os artistas, em especial os que atuam nas Artes Cênicas, como os bailarinos e os de inúmeras, 
funções circenses, iniciam a aprendizagem da profissão na mais tenra 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, por força da necessidade de se manterem 
em plenas condições para 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 a leveza do corpo, ficam prejudicadas; o enrijecimento 
das articulações; o envelhecimento e a calosidade das cordas vocais, entre outros sérios problemas 
acentuados pelo avanço dos anos, dificultam e até impedem a atuação em espetáculo, 
consequentemente, comprometendo à atividade profissional.  
Assim sendo, justifica-se a necessidade de garantir a aposentadoria a esses artistas a esses 
trabalhadores, quando em vinte anos de carreira, após grandes sacrifícios pessoais pela sua arte e 
em prol do desenvolvimento cultural de nosso povo, já não se encontram em condições de prosseguir 
no exercício de sua profissão.  
Parecer:   
   O pretendido pelo autor da emenda já consta da legislação ordinária. Trata-se de orientação 
tradicional em nosso ordenamento jurídico. Assim, ante a preocupação de se imprimir concisão e boa 
técnica ao texto constitucional, optamos pela rejeição da proposta, a fim de que a matéria continue 
no âmbito da lei ordinária. 
   
   EMENDA:06288 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ORLANDO BEZERRA (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 356  
Inclua-se no art. 356 do Projeto de  
Constituição a seguinte alínea:  
"Art. 356 ..................................  
f - o trabalhador rural será aposentado ao  
atingir sessenta anos de idade, se do sexo  
masculino, e cinquenta, se do sexo feminino." 
Justificativa: 
A aposentadoria do homem do campo, que começa a trabalhar ainda menino, precisa ser fixada a 
nível constitucional.  
Ao ultrapassar a faixa dos cinquenta anos de idade, sem forças para continuar seu extenuante e 
pesado trabalho, já não lhe resta nada, senão a expectativa da morte.  
Por outro lado se faz necessário um pouco de dignidade e este é o motivo da presente medida.  
Parecer:   
   É de se louvar as boas intenções que nortearam o nobre autor da emenda. Todavia, a matéria deve 
ser prevista pela lei ordinária, face, inclusive, às constantes mutações das condições de vida no 
campo. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:06290 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ORLANDO BEZERRA (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 356  
Inclua-se no artigo 356 do Projeto de  
Constituição o seguinte parágrafo único:  
"Art. 356 ..................................  
Parágrafo único - Nenhum aposentado ou  
pensionista poderá receber quantia inferior a que  
perceberia se na atividade estivesse." 
Justificativa: 
Os aposentados e pensionistas têm sido marginalizados dentro do nosso sistema de seguridade. 
Com o passar do tempo, os valores vão se desagregando e, depois de algum período, já não 
representam sequer a metade do que percebiam na ativa.  
Não nos parece justo que isto ocorra. O texto da nova Constituição tem de assegurar, aos 
aposentados e pensionistas, um tratamento decente e que lhes permita colher os frutos do trabalho 
que desenvolveram durante toda uma vida.  
Parecer:   
   Matéria típica de legislação ordinária. 
   
   EMENDA:06310 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO AUGUSTO (PTB/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao Artigo 356, para acrescer o seguinte parágrafo:  
Art. 356 ........................ 
Parágrafo único - Não perderá o direito a  
continuar recebendo pensão, em decorrência de  
aposentadoria, o cônjuge viúvo que contrair novas núpcias. 
Justificativa: 
O presente artigo 356 estabelece ser assegurada aposentadoria após trinta e cinco anos de trabalho 
para o homem e trinta para a mulher. Em caso de se tratar de pessoa casada, sem dúvida terá 
compromisso de família, ou no caso de houver filhos, mesmo sem uma sociedade conjugal amparada 
por lei, não há porque se excluir a possibilidade do cônjuge viúvo continuar recebendo a sua pensão 
em decorrência de novas núpcias, vez que a pensão é uma renda importante para a sociedade 
conjugal e por extensão inerente e de direito pertencente ao casal. Logo impedir que haja 
continuidade desse recebimento seria desconhecer todo o esforço de trabalho conjunto durante toda 
uma existência.  
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:06478 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ANTÔNIO DE JESUS (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA AO ART. 356 DO PROJETO  
Art. 356 ............................................  
Parágrafo único - Para efeito de  
Aposentadoria serão contadas em dobro todas as  
contribuições previdenciárias recolhidas, por  
parte de cada construtor pioneiro da Nova Capital,  
até o mês de abril de 1960. 
Justificativa: 
Aos pioneiros que desbravaram os sertões de Goiás na epopeia da Construção da Nova Capital do 
Brasil, é oportuno assegurar um mínimo de homenagem, que pode ser traduzida através de um 
direito pecuniário. É verdade que talvez pouco represente nos seus efeitos valorativos. Entretanto a 
significação é muito maior quando nos lembramos de homens como Juscelino Kubitschek, Bento 
Vieira, Bernardo Sayão e outras figuras de expressão como Dora Vieira e tantos outros heróis e 
heroínas – poder-se-iam dizer heróis anônimos – dessa epopeia vivida pelo povo brasileiro nos 
tempos modernos bandeirantes. Conquanto lembremos desses pioneiros para essa homenagem, é 
justo que lhe seja assegurado este mínimo de contribuição do Estado para aqueles (muitos) que 
deram a própria vida nesse momento especial de grandeza da pátria. 
Parecer:   
   A emenda dispõe sobre situação específica que não pode figurar no texto constitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:06671 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação à letra "d", do art. 356, do Projeto de Constituição:  
"d - Por velhice aos 65 anos de idade para os  
homens e aos 60 para as mulheres." 
Justificativa: 
É incoerente a letra “d” do referido artigo, uma vez que ele próprio garante aposentadoria diferenciada 
para os homens e mulheres em suas letras “a” e “b”, no que se refere ao tempo de serviço. Para a 
aposentadoria por idade, não podemos permitir que sejam impostas as mesmas condições para 
ambos os sexos. Além disso, o tópico a que nos reportamos fere um direito adquirido, constante da 
atual Carta Magna.  
Parecer:   
   A Emenda não se compadece com a realidade do País, cujo povo, hoje, ostenta média vida útil 
bastante superior à de alguns anos atrás. Assim, não vemos como se fundamentar proposta que vise 
a diminuir a idade requerida para a concessão da aposentadoria por velhice. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:07026 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MATHEUS IENSEN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se, ao Artigo 356, o seguinte parágrafo único.  
Art. 356 .......................... 
Parágrafo único - Os Ministros Eclesiásticos  
terão, na aplicação do caput deste Artigo, direito  
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a aposentadoria integral depois de vinte e cinco  
anos de comprovada atividade Pastoral. 
Justificativa: 
É sabido que os Ministérios Eclesiásticos, têm, em sua função Pastoral uma intensa e exaustiva, 
decorrente da complexidade de suas atividades, o que o leva à uma verdadeira exaustão física e 
psicológica, quando não pelas distâncias percorridas para o atendimento às famílias integrantes de 
sua Igreja, igualmente pela quantidade de atividades desenvolvidas através de atendimento direto 
confessional, casamentos e outras cerimonias, igualmente pela transcendentalidade de missão 
espiritual. Razão porque advogar-se essa excepcionalidade é de inteira Justiça. 
Parecer:   
   Os casos de redução de tempo requerido para aposentadoria são excepcionais, devendo, por isso, 
constituir objeto de legislação ordinária. O texto constitucional limitar-se-á a reconhecer o direito a 
aposentadoria-especial. 
   
   EMENDA:07038 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Modifique-se o artigo 356 e suas alíneas, da  
seção II, do capítulo II, do título IX, deste  
projeto de constituição, dando-lhe uma nova  
redação e acrescentando-lhe os incisos I, II, III,  
IV e alíneas a e b, V, VI e alíneas a e b, e o VII.  
Art. 356 - É assegurado ao trabalhador  
aposentadorias com proventos de valor igual à  
remuneração percebida na data desta, garantindo o  
reajuste para a preservação do valor real dos  
vencimentos e que este nunca seja inferior ao  
salário do trabalhador. Ocorrerá:  
I - Aos trinta anos de trabalho, para homens;  
II - Aos vinte e cinco anos para mulheres;  
III - Com tempos inferiores aos das alíneas a  
e b pelo exercício de trabalho noturno, em turnos  
ininterruptos sem revezamento de seis horas,  
penoso, insalubre ou perigoso;  
IV - Por velhice:  
a) aos sessenta anos para homens, e  
b) aos cinquenta e cinco para mulher  
V - Por invalidez;  
VI - Compulsoriamente:  
a) aos setenta anos para homens, e  
b) aos sessenta e cinco para mulher, e  
VII - Voluntariamente: antes de atingir o  
previsto nos incisos I e II, deste artigo. 
Justificativa: 
A redação que esta emenda deu ao artigo 356 e suas alíneas objetivou-se tão somente a olhar o 
trabalhador não como máquina e sim como um ser humano que só tem uma existência. E ainda. O 
seu tempo de vida por ser menor do que os povos dos países do primeiro mundo – ou os ricos -, visto 
que todos os benefícios ora apresentados não vão de maneira alguma trazer prejuízo ou recessão, e, 
sim, bem-estar social e oportunidade para outros, visto que o trabalhador precisa se aposentar ainda 
em condições de usufruir da saúde que lhe resta e não ser sucedido apenas por morte. O que 
equivaleria ter o direito apenas de trabalhar e nunca de lazer? 
Parecer:   
   Conforme ponderações por nós expendidas ao tratarmos de emendas similares, a Constituição não 
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pode estabelecer correspondência absoluta entre o valor dos benefícios previdenciários e o dos 
salários do trabalhadores, vez que é imprescindível ao equilíbrio financeiro do sistema de seguridade 
social que se leve em consideração, quando do cálculo dos benefícios, o tempo de trabalho e de 
contribuição. 
   
   EMENDA:07107 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Altere-se as redações das alíneas a e b do  
Art. 356, Capítulo II, Seção II.  
a) com trinta anos de trabalho para o homem;  
b) com vinte e cinco anos de trabalho para a mulher. 
Justificativa: 
Considerando que grande parte do contingente de trabalhadores do País ingressa muito cedo na 
força de trabalho e tendo em vista a grande diversidade de atividades que exige grandes esforços e 
provocam desgaste físico e mental, julgamos justo que seja reduzido o tempo de trabalho para 30 e 
25 anos para homens e mulheres, respectivamente, para que possam, em pleno vigor, gozar os 
benefícios da aposentadoria e usufruir os frutos do seu trabalho.  
Parecer:   
   É indiscutível que a média de vida do brasileiro aumentou consideravelmente nas últimas décadas. 
Provas de tal afirmação encontramos nos dados sobre o assunto levantados pelo IBGE. Diante desse 
fato e das dificuldades financeiras enfrentadas pelo País, consideramos injustificável a diminuição do  
tempo de serviço requerido para a concessão de aposentadoria.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:07381 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUCIA BRAGA (PFL/PB) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Alíneas "a", "b" e "d" do art. 356  
Substitua-se a redação das alíneas "a", "b" e  
"d" do artigo 356 pela seguinte redação:  
a) com trinta anos para o homem;  
b) com vinte e cinco anos para a mulher;  
d) por velhice aos sessenta anos de idade. 
Justificativa: 
A aposentadoria deve ser garantida no texto constitucional a todos os trabalhadores brasileiros. 
Trata-se de um direito básico da cidadania: é dever da sociedade amparar seus membros que já 
contribuíram produtivamente para o engrandecimento da Nação. 
Por outro lado, de um ponto de vista pragmática, a aposentadoria de um trabalhador significa a 
abertura de mais uma vaga no mercado de trabalho. 
A ampliação do mercado de trabalho se torna cada vez mais urgente, diante do quadro recessivo que 
se verifica, sem perspectiva de solução a curto e médio prazo, no mundo em geral e, particularmente, 
nos países em desenvolvimento, em consequência da loucura irresponsável reinante nos meios 
dirigentes dos países industrializados. 
As condições de trabalho vigentes no Brasil, sem um mínimo de segurança e salubridade, física e 
psicológica, aliadas ao tempo que o trabalhador desnutrido e doente gasta em conduções superlotas 
são responsáveis pelo desgaste prematuro da população ativa. 
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Esse desgaste se faz sentir maior em relação à mulher, pela sua dupla carga de trabalho, em relação 
ao lar, aos filhos e ao trabalho fora de casa. 
É forçoso considerar, ademais, que o salário pago à grande maioria dos trabalhadores brasileiros não 
justifica que ninguém exerça suas funções durante a totalidade do tempo previsto pela legislação 
atual. 
Mas é, sobretudo, a necessidade premente de se afastar, de forma eficaz, o espectro do desemprego 
que dá respaldo à medida que preconizamos. 
Quanto aos recursos financeiros indispensáveis à implantação de tal medida, sua obtenção depende, 
evidentemente, de uma melhor distribuição da riqueza que, sem dúvida, existe no Brasil. 
Parecer:   
   É indiscutível que a média de vida do brasileiro aumentou consideravelmente nas últimas décadas. 
Provas de tal afirmação encontramos nos dados sobre o assunto levantados pelo IBGE. Diante desse 
fato e das dificuldades financeiras enfrentadas pelo País, consideramos injustificável a diminuição do  
tempo de serviço requerido para a concessão de aposentadoria.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:07554 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se a seguinte redação ao art. 356 do projeto  
Art. 356 - É assegurada a aposentadoria com  
proventos de valor corrigido igual a média dos  
últimos doze (12) meses de serviços. 
Justificativa: 
A aposentadoria deve manter a qualidade de vida que o beneficiário mantinha durante os anos de 
trabalho, só sendo possível com o valor corrigido das contribuições.  
Parecer:   
   O sistema de cálculo dos benefícios é complexo e variado, exigindo, pois, tratamento 
pormenorizado em lei ordinária. A emenda cuida, apenas, de aposentadoria, quando, em verdade, o  
sistema de seguro social mantém inúmeros outros tipos de benefícios de prestação continuada. 
   
   EMENDA:07617 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIONÍSIO DAL-PRÁ (PFL/PR) 
Texto:   
   Projeto de Constituição  
Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao art. 356 do Projeto a alínea  
"f", com a seguinte redação:  
"f) as pessoas portadoras de defeitos físicos  
congênitos e comprovadamente incuráveis,  
independentemente de idade, com proventos  
equiparados aos aposentados por limite de idade". 
Justificativa: 
Com a existência de elevado número de deficientes congênitos, sendo que a grande maioria se 
origina de lares pobres, necessitam eles da dedicação de uma pessoa para assisti-los, o que acarreta 
dificuldades no orçamento e sustento da família, cujos ganhos já são mais do que insuficientes, 
gerando um crucial problema social. 
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Parecer:   
   Acolhida parcialmente, no mérito, nos termos do Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:07892 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 356, a seguinte alínea ("F"):  
À mulher trabalhadora rural é assegurada  
aposentadoria após 25 anos de trabalho. 
Justificativa: 
Dois são os objetivos de sugestão de norma constitucional. O primeiro, abrir ao trabalhador do campo 
a possibilidade de aposentar-se por tempo de serviço, dado que, hoje, a aposentadoria a só se 
encontra a seu alcance após a ultrapassagem da idade limite de 65 anos. 
A proposta é de equidade cristalina. A atividade agropecuária talvez seja a que demande de seus 
agentes inserção mais precoce na produção. Casos de crianças que se iniciam no trabalho aos 12,11 
e até 8 anos, raros nas cidades, são comuns no meio rural. Além disso, o trabalho é, sem dúvida, 
mais desgastante que a média do trabalho urbano o que, acrescido das condições mais precárias em 
termos de infraestrutura de saúde e saneamento presentes no campo, confere ao trabalhador 
expectativas de vida inferior à da cidade. Ou seja, não apenas o rurícola vive menos, em média, que 
o trabalhador urbano, como despende parcela maior do seu período total de vida no trabalho. O fato é 
que pequena parcela consegue chegar à idade estipulada e mesmo esses não sobrevivem muitos na 
condição de aposentados. Nada mais justo, por conseguinte, que estender a aposentadoria por 
tempo de serviço ao trabalhador do campo, mesmo que a medida implique a revisão completa da 
sistemática de custeio da previdência, urbana e rural. 
Em segundo lugar, a sugestão de norma constitucional contempla, especificamente, a situação da 
mulher trabalhadora rural. Trata-se, sem a menor dúvida, de grupo dos mais desassistidos por nosso 
sistema previdenciário. A mulher do campo trabalha no lar, na criação das novas gerações de 
trabalhadores e ainda auxilia o marido no trato da terra, própria ou alheia. No entanto, conforme a 
legislação atual, que considera possível de aposentadoria apenas o chefe ou arrimo de família, a 
mulher do campo pode aposentar-se apenas quando solteira ou viúva. 
Nossa proposta significa o reconhecimento, do ponto de vista previdenciário, do trabalho feminino no 
campo. A limitação do tempo de trabalho em 25 anos decorra, naturalmente, do caráter 
particularmente penoso do trabalho agropecuário. 
Parecer:   
   A respeito da aposentadoria da dona - de - casa do campo, ver parecer dado à emenda n. 
1P19.252-8. No que tange à redução do tempo de serviço para aposentadoria, a proposta, coincide, 
no mérito com as disposições pertinentes do substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:07959 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda no. Ao Projeto de Constituição  
Acrescente-se ao artigo 356, como alínea C,  
reordenando-se as alíneas seguintes, o texto:  
Art. 356 - ...................... 
c) com 55 anos os trabalhadores rurais; 
Justificativa: 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 133  

 

O objetivo essencial desta nossa sugestão constitucional é o de garantir que também o trabalhador 
rural possa desfrutar, em vida, da aposentadoria merecida.  
E isto porque, na grande maioria dos casos, o trabalhador campesino brasileiro exerce a sua labuta 
em condições penosas e insalubres, sendo suficiente, em abono dessa afirmação, citar o exemplo de 
que quase todos aparentam ter o abono da idade que realmente contam.  
Em consequência dessa realidade indesmentível, raros são os trabalhadores que conseguem 
usufruir, em vida, os benefícios da inatividade remunerada, levando à contratação, portanto, de que a 
expectativa de um direito não é a mesma coisa do que o exercício de um direito líquido e certo.  
Rui Barbosa, do alto de sua sempre invejada sabedoria jurídica, que ele alicerçou no direito social, do 
qual foi um dos precursores em nosso País, já prelecionava.  
“... tratar igualmente os desiguais, ou desigualmente os iguais, é desigualdade flagrante”. 
Defendemos, pois, o direito de os trabalhadores rurais brasileiros serem tratados, na nova onde 
jurídico-constitucional, com observância das condições peculiares de sua faina diária, realizada ao 
sol, à chuva, e, não raro, nos dias de sábado, domingo e feriado, por ser essa a única forma de fazer-
se justiça à quase sempre silenciosa e anônima legião de brasileiros que com o seu suor, são 
responsáveis direitos pela geração primária das riquezas nacionais.  
Parecer:   
   São de se louvar as boas intenções que nortearam o nobre autor da emenda. Todavia, a matéria 
deve ser prevista pela lei ordinária, face, inclusive, às constantes mutações das condições de vida no 
campo. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:07960 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda no. ao Projeto de Constituição  
Acrescente-se ao artigo 356, o seguinte texto  
como alínea d, reordenando-se as demais alíneas:  
Art. 356 - ..................... 
d) - A lei disporá sobre a aposentadoria  
provisória nos casos em que a invalidez dependa de  
permanente verificação por perícia médica. 
Justificativa: 
A medida que ora submetermos ao Congresso Constituinte é do interesse do trabalhador, qualquer 
que seja o seu regime jurídico de trabalho, e do empregador, seja ele de natureza pública ou privada, 
já que abre perspectivas novas, do ponto-de-vista da norma jurídica, para superar um impasse que 
não foi conseguido com a decretação da lei que disciplinou, no caso do Serviço Público, a reversão 
de servidor.  
Segundo o espírito que pretendemos imprimir à presente sugestão, após lapso de tempo a ser fixado 
pela legislação ordinária, o servidor que, licenciado para tratamento de saúde, não tiver condições de 
reassumir o seu cargo ou de ser readaptado, será aposentado provisoriamente, devendo, para obter 
esse direito, submeter-se, no anos seguintes (cujo prazo integral será igualmente definido pela lei), a 
perícia médica, que, constatada a permanência da invalidez e a sua provável irreversibilidade, 
indicará a necessidade de tornar aquele ato definitivo.  
Estamos, ao propor semelhante inovação, preocupados em que a Constituição Brasileira do século 
XXI seja a mais moderna possível, podendo, até mesmo, servir de modelo político para as demais 
nações do mundo, já que não se pode admitir que na era da revolução tecnológica o nosso País 
continue a conviver com um diploma básico anacrônico e extemporâneo.  
Com a decretação da medida aqui sugerida estarão sendo respeitados os direitos mais legítimos dos 
trabalhadores, principalmente por tratar-se de um dos momentos mais difíceis de sua vida, abalada 
por problema de saúde, para os quais quase sempre não concorreu, constituindo-se, pois, sem 
dúvida, a aposentadoria provisória um elemento de compensação e de reconhecimento do seu valor 
humano e profissional.  
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Parecer:   
   Tradicionalmente, nossa legislação previdenciária sempre regulou a matéria objetivada pelo autor 
da emenda. Assim, não vemos necessidade de um comando mandamental para garantir a regulação 
da questão.  
Pela rejeição. 
   
   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 
Comissão de Sistematização, com as alterações promovidas pelo Substitutivo que ofereceremos à 
casa. 
   
   EMENDA:08046 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   KOYU IHA (PMDB/SP) 
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Texto:   
   Altera o prazo determinado pela alínea "d",  
do artigo 356 a alínea "d" do artigo 356 passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 356 - ..................... 
d) por velhice aos 65 anos de idade para  
homens e 60 anos de idade para as mulheres. 
Justificativa: 
A norma que se pretende alterar fixa o prazo para aposentadoria compulsória aos 65 anos de idade 
sem distinção entre homem e a mulher. Ao longo de todos os debates e nos contatos mantidos com a 
população, temos recolhido a proposta de que haja diferenciação, reduzindo-se o prazo para 
aposentadoria da mulher para 60 anos. Entendemos ser justa esta reivindicação tendo em vista o fato 
de que a mulher, mesmo quando trabalha fora, ainda dispende seu tempo nos afazeres domésticos, 
além de sofrer o desgaste físico e orgânico natural decorrente da maternidade.  
Parecer:   
   A proposição visa a estabelecer diferenciação do tempo de serviço para aposentadoria.  
O critério proposto não se afina com as diretrizes adotadas pelo Sistema de Previdência Social 
contido no texto constitucional em elaboração.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:08101 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO MENEZES (PFL/PA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 356  
Dê-se ao art. 356 do Projeto de Constituição  
a seguinte redação:  
Art. 356 - É assegurada a aposentadoria com  
proventos de valor igual à maior remuneração dos  
últimos doze meses de serviço, observado o limite  
máximo do salário de contribuição definido em lei,  
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. 
Justificativa: 
A redação, como se encontra no Projeto de Constituição, não prevê o limite ou teto, quer para 
contribuição quer para aposentadoria. Por isso conflita com o Art. 359 em seu parágrafo único, que 
pressupõe a existência de um limite máximo do salário de contribuição para a previdência social e, 
consequentemente, do valor da aposentadoria.  
Parecer:   
   No sistema contributivo da previdência Social, é indispensável que o valor dos benefícios mantenha 
correspondência com o tempo de trabalho e de contribuição do segurado, e, não, com o valor de seu 
salário. A emenda, pois, oneraria sobremaneira a entidade, além de mostrar-se injusta. 
   
   EMENDA:08152 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa.  
Dispositivo emendado: art. 356.  
Suprima-se do item "a" do art. 356 a  
expressão "e cinco", e substitua-se no item "b" do  
mesmo artigo o número "trinta" por "vinte e cinco". 
Justificativa: 
A presente sugestão objetiva assegurar à mulher trabalhadora e à funcionária pública celetista ou 
estatutária a aposentadoria voluntária aos 25 anos de serviço.  
Justifica-se a concessão de um tratamento diferenciado ao do homem em função das peculiaridades 
do trabalho feminino, que jamais é exclusivo em sua atividade profissional, somando-se às atividades 
domésticas que, concomitantemente, executa.  
Assim, compre ampliar a proteção já adotada em nosso sistema legal, que premia a mulher com a 
exigência de conhecer em sua plenitude a significação do trabalho doméstico feminino, elemento 
imprescindível para a própria vida economia da Nação.  
Em sendo a mulher trabalhadora e dona-de-casa, concomitantemente, é mais que justo premiar-se 
essa dedicação e recompensar-se essa dupla carga de trabalho através da possibilidade de 
aposentadoria antecipada em cinco anos, mantidos os vencimentos integrais da atividade.  
Num momento em que as teses feministas de igualdade entre os sexos vingam e prosperam, é útil 
que a Constituição Federal manifeste expressamente um tipo de discriminação que se reveste de 
justiça e legitimidade, encarando as diferenças de trabalho entre os sexos para beneficiar a cidadã 
brasileira, apenada por múltiplas exigências.  
Cumpre justificar a expressa menção aos servidores da administração direta e indireta da União, 
Estados e Municípios, para que fique clara, patente, irretrucável, a igualdade de oportunidades que 
pretendemos ver implantada.  
Parecer:   
   A emenda propõe tempos de serviço para a aposentadoria excessivamente exíguos. Por exemplo, 
sugere 25 anos de serviço para a aposentadoria da mulher, tempo que, normalmente, é estabelecido 
para trabalhadores em atividades penosas, perigosas ou insalubres.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:08161 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   Dispositivo emendado: art. 356  
Emenda aditiva.  
EMENDA  
Fica o art. 356 do Projeto de Constituição  
acrescido do seguinte parágrafo 1o.:  
"Art. 356. - ................................  
............................................  
§ 1o. - São imunes à tributação os proventos  
da aposentadoria, reforma ou reserva remunerada,  
bem como as pensões e os benefícios  
previdenciários." 
Justificativa: 
Em seus estágios iniciais de elaboração, ainda no âmbito das Subcomissões, a proposta de texto 
constitucional consignava a imunidade tributária dos proventos de aposentadoria. Porém, em face de 
negociações com as quais não podemos concordar, tal disposição foi extirpada da proposta original.  
Deve-se reinclui-la por vários motivos. Primeiramente adquiriu o direito à aposentadoria, ou para 
salvaguardar a qualidade da existência daqueles que perderam o arrimo da família e dependem da 
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pensão previdenciária. Em segundo lugar, porque será a imunidade o instrumento através de que 
serão elevadas as quantias hoje pagas pela Previdência Social, sem que sejam aumentadas suas 
necessidades de numerário.  
Frise-se, por oportuno, que os cofres públicos não sofrerão substancial redução de receitas, dado que 
aposentados e pensionistas representam um universo não muito numeroso com relação ao total da 
população economicamente ativa que tem seus vencimentos tributados. E ainda é importante 
ressaltar que as aposentadorias, pensões e benefícios previdenciários pouco representam em valor 
individual, apresentado, portanto, baixa capacidade contributiva.  
Acreditamos que a medida proposta facilitará sobremaneira a administração financeira da Previdência 
e dos órgãos encarregados da arrecadação tributária, acarretando significativa economia e 
minimizando ainda mais os já diminutos afeitos sobre a receita fiscal da União. 
Parecer:   
   O Relator entende que os proventos da aposentadoria deverão receber o mesmo tratamento 
tributário dispensado aos rendimentos do trabalho assalariado. No que respeita à isenção  
de contribuição previdenciária, trata-se de matéria que já é objeto de lei ordinária, desnecessária e 
impertinente sua disciplina no texto constitucional. 
   
   EMENDA:08169 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRCIA KUBITSCHEK (PMDB/DF) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado - art. 356  
Inclua-se no referido artigo o seguinte  
Parágrafo único:  
"Os proventos de aposentadoria e pensões  
serão reajustadas na mesma proporção e na mesma  
época dos reajustes concedidos aos salários dos  
que estão em atividade, não sofrendo incidência de  
imposto sobre a renda." 
Justificativa: 
É indiscutível que a isenção tributária referida envolve matéria constitucional, pois pretende assegurar  
definitivamente um direito social adquirido por aqueles que concorreram, no passado, com o seu 
trabalho para o desenvolvimento da comunidade e reservaram, através de contribuições 
previdenciárias, um pecúlio para o futuro.  
Vale acentuar, por outro lado, que somente com o resguardo constitucional, ficarão os aposentados e 
seus dependentes – tão esquecidos por esta Constituinte – a salvo de eventual veto aplicável na 
hipótese da matéria ser transferida para a legislação ordinária.  
Parecer:   
   O Relator entende que os proventos da aposentadoria deverão receber o mesmo tratamento 
tributário dispensado aos rendimentos do trabalho assalariado. No que respeita à isenção  
de contribuição previdenciária, trata-se de matéria que já é objeto de lei ordinária, desnecessária e 
impertinente sua disciplina no texto constitucional. 
   
   EMENDA:08173 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dá nova redação ao art. 356 do Projeto de Constituição.  
"Art. 356 - A aposentadoria do trabalhador  
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será concedida de acordo com a maior contribuição  
dos últimos cinco anos que servirá para base no  
cálculo dos proventos." 
Justificativa: 
A presente proposição objetiva reparar as distorções existentes no cálculo atual da aposentadoria do 
trabalhador que, a exemplo de outras categorias, sofre uma considerável defasagem nos seus 
proventos.  
É do conhecimento de todos que o trabalhador brasileiro, mesmo na atividade, enfrenta as mais 
diferentes adversidades, chegando mesmo ao mais profundo desgaste físico, sem que receba uma 
retribuição compatível com as suas elementares necessidades.  
Vencido pelo cansaço de exigentes atividades e com o avanço dos anos, o trabalhador, após 
percorrer tortuosos caminhos da sua vida profissional, chega a aposentadoria com irrisórios 
proventos que com o passar do tempo vão cada vez mais se reduzindo, numa acintosa afronta aos 
princípios da dignidade humana.  
Ao apresentarmos esta propositura, pretendemos melhorar os padrões financeiros do trabalhador, 
única medida capaz de reintegrá-lo à sociedade, visto que hoje ele se encontra completamente 
desamparado pela absoluta falta de um mecanismo legal que lhe assegure condicionamentos mais 
favoráveis.  
Parecer:   
   O valor dos proventos e pensões dos segurados da Previdência Social deve ser estabelecido de 
conformidade com disposições contidas em lei. Tal assunto, pela sua especialidade e capacidade de 
sofrer alterações, não deve constar do texto constitucional. 
   
   EMENDA:08203 PARCIALMENTE APROVADA 
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 alínea f ao artigo 356 do  
Projeto, com a seguinte redação:  
"f) às donas de casa e às camponesas." 
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, a trabalhadora rural. 
Não se pode conceber, de forma alguma, tal discriminação, pois tanto umas com as outras 
contribuem, no seu dia a dia para o progresso do País. 
Assim, no plano doméstico, são as donas de casa elementos essenciais à dinâmica do esforço 
comum produtivo e, como cidadãs, na labuta do lar, no seu trabalho diário, empregam todos as suas 
forças, ao lado de seu companheiro, da luta pela subsistência da prole que lhes cabe alimentar, 
educar e encaminhar na vida. Porque não pode a dona de casa filiar-se e contribuir para a 
Previdência Social? 
Da mesma forma, inegável é a participação das camponesas, ou melhor, da mulher, esposa ou 
companheira, bem como filha maior de agricultor, que com ele trabalha 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. 
Assim, visando corrigir uma situação anacrônica e injusta, e atendendo a uma antiga reivindicação 
destas duas categorias de trabalhadores, estamos apresentando sugestão de norma constitucional 
que assegura às donas de casa e às camponesas o direito à aposentadoria, já garantindo às demais 
classes de trabalhadores. 
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Dado o alto significado social da Emenda, esperamos contar com o apoio dos nobres Constituintes 
para sua aprovação e consequente inclusão do dispositivo aqui sugerido no texto da nova Carta 
Magna do País. 
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:08216 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Projeto de Constituição  
Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao artigo 356 do Projeto  
parágrafo único com a seguinte redação:  
"Parágrafo único. É assegurada igualdade de  
direitos trabalhistas e previdenciários entre  
trabalhadores urbanos e rurais." 
Justificativa: 
   Pelo princípio da isonomia salarial não há por que se estabelecer distinção entre classes. Tende o 
trabalhador contribuído, inúmeras vezes, por mais de trinta anos para a Previdência social e com o 
seu trabalho proporcionando o desenvolvimento da empresa e do País, se vê de uma hora para 
outra, com seu salário diminuído, quando por força de direito deveria receber seu salário integral. 
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:08358 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAGUITO VILELA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Cap. VIII  
Seção II - Dos Servidores Públicos Civis  
Art. 88 - Letra "c"  
Cap. II  
Seção II - Da Previdência Social  
Art. 356 Letra "a"  
Propõe nova redação da seguinte forma:  
Art. 88 - ....................... 
c) voluntariamente, após trinta anos de  
serviço para o homem e para a mulher.  
Art. 356 - ..................... 
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a) com trinta anos de trabalho para o homem e  
para a mulher. 
Justificativa: 
De acordo com o artigo 12, III “a” “todos são iguais perante a Constituição, a lei e o Estado”, 
combinado com a letra “e” do item III do mesmo artigo, “o homem e a mulher são iguais em direito e 
obrigações... “.Partindo daí, torna-se incoerente e contraditória a letra “a” do artigo 356 que discrimina 
o homem da mulher, onde esta tem assegurada a sua aposentadoria em trinta (30) anos, da mesma 
forma é a redação, parte final, do artigo 88, letra “c”, o que somos de acordo com a igualdade de 
tempo de serviço para o homem e para a mulher, ou seja 30 anos para ambos.  
Parecer:   
   Entendemos que a aposentadoria por tempo de serviço deve ser assegurada após trinta e cinco 
anos de trabalho para o homem e trinta anos para a mulher. É injustificável, a nosso ver, a diminuição 
desses tempos de serviço, porquanto, comprovadamente, a média de vida do brasileiro aumentou, 
consideravelmente, nas últimas décadas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:08557 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   Acrescente-se ao final da letra "d", do art.  
356, do Projeto de Constituição, o seguinte:  
Observadas as peculiaridades de cada Região,  
conforme dispuser a lei". 
Justificativa: 
Todos nós sabemos que a expectativa de vida não é a mesma nas diversas regiões do Brasil. No 
Nordeste, por exemplo, vive-se em média, dez anos a menos que no Sul do País. É inegável que o 
sulista chega aos 65 anos de idade normalmente hígido e lúcido, enquanto o nordestino, quando 
consegue alcançar essa idade, já se encontra física e mentalmente bastante combalido. Se 
comprarmos a mortalidade infantil no Nordeste com o Sudeste, vamos verificar que, na primeira 
região, ela chega a 20 por cento, enquanto que no Sudeste, no Rio de Janeiro, por exemplo, ela é 
apenas 4,5 por cento.  
Do exposto, depreende-se que a concessão da aposentadoria não pode continuar a obedecer ao 
critério de uniformização vigorante até hoje no país, sob pena de darmos prosseguimento a uma 
grave injustiça que se vem perpetrando ao longo de todos esses anos.  
Parecer:   
   Matéria de legislação ordinária. Além do mais, a redação emprestada à emenda não combina com 
o texto por ela objetivado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:08641 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 356.  
Modifique-se, no Projeto de Constituição, o  
Artigo 356 e suas respectivas alíneas "a" e "b".  
Art. 356 - É assegurada aposentadoria com  
proventos de valor igual à maior remuneração dos  
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últimos vinte e quatro meses de serviço,  
verificada a regularidade dos reajustes salariais  
nos trinta e seis meses anteriores ao pedido,  
garantido o reajustamento para preservação do seu  
valor real.  
a) - com trinta anos de trabalho para ambos os sexos;  
b) - com tempo inferior ao estabelecido  
acima, pelo exercício de trabalho noturno, de  
revezamento, penoso, insalubre ou perigoso;  
c) - .......................................;  
d) - ........................................ 
Justificativa: 
Consoante com o que reza os Art. 12, inciso III, alínea “e”, do Capítulo I – Dos Direitos Individuais -, 
e, Art. 88 alíneas “b” e “c”, do capítulo VII – Da Intervenção, Seção II – Dos Servidores Públicos Civis 
-, por nos emendado, defendemos, por coerência e concordância interna do Projeto de Constituição, 
equidade no estabelecimento do tempo legalmente previsto por lei, para aposentadoria do homem e 
da mulher.  
A modificação proposta ao presente Artigo tem em vista compatibilizar o dispositivo com a 
preceituação dos Artigos 12 e 88, supracitados, assegurando-se aposentadoria com proventos de 
valor igual à maior remuneração dos últimos vinte e quatro meses de serviço. O acréscimo 
apresentado visa garantir aos contribuintes regulares, não só reajustes compatíveis com o que 
estabelece o presente enunciado, bem como propiciar índices reais para o cálculo dos proventos, 
menos passíveis de artifícios lesivos à Previdência Social.  
Parecer:   
   A emenda, além de reduzir o prazo para aposentadoria e aumentar o valor dos proventos, utiliza-se 
de técnica legislativa pouco recomendável para o texto constitucional. 
   
   EMENDA:08684 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 356, letra "b", a seguinte redação:  
Art. 356 ...................................  
b) voluntariamente após trinta e cinco (35)  
anos de serviço para homens e de vinte e cinco (25)  
para a mulher." 
Justificativa: 
A igualdade de direitos justamente conseguida pelas mulheres não importa necessariamente em 
igualdade de deveres. Isso mesmo compreende o eminente autor do Substitutivo, ao fixar idades 
diferentes para a aposentadoria do homem e da mulher, tal como figurava na Constituição de 1967 e 
foi mantido pela Emenda Constitucional n° 1 de 1969. A presente Emenda, reduzindo a 25 a idade 
para a aposentadoria da mulher, atende inicialmente aos encargos impostos pela natureza às 
mulheres, tornando-as mais frágeis e impondo-lhes deveres distintos dos que cabem aos seus 
companheiros de criação. Mas sobre essas considerações, sobreleva hoje um motivo da mais alta 
relevância social. Quaisquer estatísticas que acaso se fizessem no País, delas tão carente, 
demonstrariam que o desvio para o vício e o crime de milhares de jovens resulta da circunstancia de 
pai e mãe estarem ausentes do lar, impedidos assim de encaminha-los a outros rumos. Discute-se o 
que gastaria o Estado com o possível aumento de aposentadorias femininas. Mas, por maior que seja 
essa despesa, será muito menor do que a despedida para cobrir as consequências da presença de 
tantos jovens dos desvãos da pré-criminalidade, por falta de quem os aconselhe e assista quando 
mais necessitam. E o Estado responderá por despesas infinitamente superiores pelas medidas de 
segurança, prisões, delitos e, sobretudo, pelo sacrifício de parte considerável das futuras gerações.  
O barato acabará saindo caro.  
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Parecer:   
   É indiscutível que a média de vida do brasileiro aumentou consideravelmente nas últimas décadas. 
Provas de tal afirmação encontramos nos dados sobre o assunto levantados pelo IBGE. Diante desse 
fato e das dificuldades financeiras enfrentadas pelo País, consideramos injustificável a diminuição do  
tempo de serviço requerido para a concessão de aposentadoria.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:08690 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PAIM (PT/RS) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 356 e alíneas do Projeto  
de Constituição da Comissão de Sistematização,  
pelo seguinte dispositivo:  
Art. É assegurado a todos os trabalhadores,  
indistintamente, aposentadoria com proventos  
iguais a 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 a preservação de seu valor real, cujo  
o resultado nunca será inferior ao número de  
salários mínimos percebidos quando da concessão do  
benefício:  
a) com trinta anos de trabalho, para o homem;  
b) com vinte e cinco, 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 anos de idade;  
e) por invalidez. 
Justificativa: 
A presente emenda deve-se ao fato de o Projeto de Constituição ter incluído os mesmos dispositivos 
da atual legislação em relação aos critérios de aposentadoria. A emenda oferecida, anteriormente já 
havia sido aprovada na subcomissão dos direitos dos trabalhadores.  
Parecer:   
   Conforme já ponderamos ao examinarmos propostas similares, a constituição não deve estabelecer 
correspondência absoluta entre o valor dos benefícios previdenciários e o dos salários dos 
trabalhadores, vez que, acima de tudo, o tempo de trabalho e contribuição precisa ser levado em 
consideração. 
   
   EMENDA:08768 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art., 356.  
Dê-se, a alínea a "d", do art. 356, do projeto  
de Constituição, a seguinte redação:  
Art. 356. ..................................  
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a) ..........................................  
..................................................  
d) por velhice, aos sessenta e cinco anos,  
para o homem, e aos sessenta anos, para a mulher. 
Justificativa: 
Ao propormos a presente emenda, temos em vista a necessidade de que seja mantido o direito, já 
assegurado pela legislação vigente (Decreto 89.312, de 23/01/84) da aposentadoria, da mulher, aos 
sessenta anos de idade.  
Uma simples análise, nas alíneas “a” e “b”, do Art. 356, do atual Projeto de Constituição, mostra a 
evidente diferenciação entre as aposentadorias, por tempo de serviço, do homem (35 anos de 
trabalho) e da mulher (30 anos de trabalho).  
O próprio servidor público tem, também, a sua aposentadoria com essa distinção, estabelecendo que 
o mesmo será aposentado, compulsoriamente, aos 70 anos de idade, para o homem, e aos sessenta 
e cinco, para a mulher.  
Cremos que, dessa forma, nossa emenda permitirá a manutenção desse critério distinto entre os dois 
sexos.  
Parecer:   
   A Emenda não se compadece com a realidade do País, cujo povo, hoje, ostenta média vida útil 
bastante superior à de alguns anos atrás. Assim, não vemos como se fundamentar proposta que vise 
a diminuir a idade requerida para a concessão da aposentadoria por velhice. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:09080 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSPIDE NETTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Inclua-se, onde couber, no Título II,  
Capítulo II:  
Art. É reconhecido ao trabalhador rural, de  
ambos os sexos, os mesmos direitos trabalhistas  
assegurados ao trabalhador urbano, com a  
aposentadoria integral para a mulher de 50  
(cinquenta) anos de idade e para o homem de 55  
(cinquenta e cinco) anos de idade. 
Justificativa: 
O trabalho em nosso campo é mais sacrificante do que no meio urbano e, no entanto, em termos de 
seguridade social ainda não tem total reconhecimento desta realidade.  
É o que propomos com a Emenda, tendo em vista, também, o fato notório de que o trabalho no meio 
rural tem a integração das pessoas muito mais cedo, em termos de idade, do que nas cidades. Por 
isto mesmo, é natural o direito de um tratamento diferenciado para efeito de aposentadoria.  
Parecer:   
   O Projeto dá tratamento igualitário ao trabalhador urbano e rural. Assim, no substitutivo, 
pretendemos, assegurar, nesta parte em que se enumera os seus direitos, apenas a garantia da 
aposentadoria, deixando, por boa técnica legislativa, que o Capítulo da Seguridade Social especifique 
as suas diversas modalidades, excepcionalidades, proventos, limites de idade, etc. 
   
   EMENDA:09335 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se no artigo 356 do Projeto de  
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Comissão de Sistematização o seguinte parágrafo:  
"Parágrafo único - Computar-se-á para efeito  
de pagamento dos proventos da aposentadoria o  
valor da gratificação natalina a que se refere o  
inciso IV do artigo 13". 
Justificativa: 
A emenda visa a inscrever no texto do Projeto o direito do aposentado à percepção do 13° salário (ou 
13° benefício”) sempre que a ele fizer jus quando em atividade, como é o caso dos trabalhadores 
assalariados.  
O Projeto em discussão apresenta duas inovações incorpora o direito do trabalhador à qualificação 
natalina – atualmente objeto de legislação ordinária – e estabelece a integralidade dos proventos da 
aposentadoria (art. 356, caput). Nada mais lógico, portanto, que se explicite o princípio de integração 
da gratificação natalina aos proventos da aposentadoria, como forma de preservação do padrão de 
renda do trabalhador após a passagem à inatividade.  
Cabe ainda ressaltar, por oportuno, que, além de compatível com a prescrição de “proventos 
integrais” emendada do artigo 356, o teor da emenda atende a antiga reivindicação das associações 
de aposentados de todo o País, eis que o “13° benefício” atualmente concedido pela Previdência 
Social urbana, tecnicamente denominado “abono anual”, está longe de corresponder, em termos de 
valor, ao 13° salário assegurado por lei aos trabalhadores ativos.  
Parecer:   
   Matéria característica de lei ordinária e absolutamente inadequada para figurar no texto 
constitucional. 
   
   EMENDA:09397 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Substituir a letra "b" e "c" do art. 356 com a seguinte redação:  
Art. 356 ....................................  
"b" e "c" - Ao trinta (30) anos de serviço  
para o homem e ao vinte e cinco (25) para a  
mulher, a aposentadoria voluntária será concedida  
com vencimentos proporcionais. 
Justificativa: 
 Justo seria conceder-se a aposentadoria às mulheres aos 25 anos, tal como proposta em Emenda 
anterior e pelas razões que justificam. Mas se assim não entender a douta Comissão, justa é que se 
assegure às mulheres a faculdade de pedir aposentadoria aos 25 anos de serviço com vencimentos 
proporcionais, tal como já se permite aos homens, quando completam 30 anos em atividade. Já não 
haveria como invocar o aumento de despesa para os cofres públicos, por menos relevante que isso 
represente em face do benefício social que desse acréscimo resultante para o país. 
Parecer:   
   A diminuição de idade para aposentadoria, ainda que através da instituição do sistema de 
concessão de proventos proporcionais ao tempo de serviço, seria altamente onerosa para a 
Previdência Social, vez que suprimiria consideravelmente o número de contribuintes da entidade. 
   
   EMENDA:09424 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAYME PALIARIN (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
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Suprime-se na letra, "B", do art. 356 a  
palavra "trinta", do projeto de Constituição da  
Comissão de Sistematização, acrescentando-se  
"vinte e cinco".  
Art. 356 ..................................  
"B" Com vinte e cinco anos para a mulher; 
Justificativa: 
A mulher brasileira é uma verdadeira heroína, pois na verdade desde criança muitas iniciam o seu 
trabalho cuidando dos afazeres da sua casa e tomando conta dos irmãos menores; quando se casa o 
seu trabalho fora e ao chegar em casa continua trabalhando, pois os deveres do lar de esposa e mãe, 
faz com que, seu trabalho, seja multiplicando. Assim sendo esta emenda é mais que justa, pois, a 
mulher aposentada aos 25 anos de trabalho em qualquer atividade, na verdade já trabalhou 50 anos 
para o país.  
Parecer:   
   É indiscutível que a média de vida do brasileiro aumentou consideravelmente nas últimas décadas. 
Provas de tal afirmação encontramos nos dados sobre o assunto levantados pelo IBGE. Diante desse 
fato e das dificuldades financeiras enfrentadas pelo País, consideramos injustificável a diminuição do  
tempo de serviço requerido para a concessão de aposentadoria.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:09455 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao caput do art. 356, do  
Projeto de Constituição o seguinte termo:  
Art. 356. ..................................  
............................................  
ao número de salários mínimos ou  
equivalentes, percebidos.......................... 
Justificativa: 
Apenas por medida de precaução, achamos por bem, acrescentarmos o termo “ou equivalente” à 
redação do artigo tendo em vista a possibilidade de mudança de critério do salário mínimo, onde 
poderiam os proventos de aposentadoria ter como referência o salário base, ou outro termo que se 
queira futuramente usar. 
Parecer:   
   Forma de cálculo de benefício previdenciário é matéria típica de lei ordinária, vez que, além de 
estar sujeita a variações periódicas, deve merecer tratamento pormenorizado que não se coaduna 
com o texto constitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:09507 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título IX - Capítulo II - Seção II  
Art. 356 - Alínea ‘c ‘. 
Sugere-se a seguinte redação a citada alínea C:  
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c - com tempo inferior as das modalidades  
acima, pelo exercício de trabalho noturno, de  
revezamento, penoso, de comprovado desgaste físico  
e emocional, insalubre ou perigoso; 
Justificativa: 
Justifica-se a adição de “COMPROVADO DESGASTE FÍSICO E EMOCIONAL”, na redação de 
mencionada alínea C, no sentido de garantir também aos BAILARINOS, ARTISTAS CIRCENSES e 
ATORES LÍRICOS, a justa aposentadoria por tempo de serviço reduzido, considerando-se que: 
- os BAILARINOS, clássicos e modernos, como os artistas de inúmeras funções CIRCENSES, iniciam 
a aprendizagem da profissão, assim como na grande maioria das vezes começam a exercê-la a mais 
tenra idade e, a preparação técnica e artística para o exercício da mesma exige extenuante trabalho 
diário; 
- pelas peculiaridades dessas profissões cênicas, esses artistas são trabalhadores os quais sofrem 
inusitado desgaste físico e emocional, quando não risco de vida; 
- os referidos artistas, como igualmente os ATORES LÍRICOS (cantores de ópera), por força da 
necessidade de se manterem em plenas condições para apresentação em cena, isto é, ao público, 
mesmo nos períodos de férias, obrigam-se a realizar exaustivos exercícios diários; 
- os trabalhadores acima nominados obrigam-se ainda, no intuito de conservarem em forma ideal seu 
organismo (músculos, cordas vocais, memória ativa, etc.) a cuidados especiais com alimentação, 
vestuário e outros, tendo inclusive que adotar hábitos de vida, os quais exigem grandes sacrifícios 
pessoais; 
- esses trabalhadores têm ainda limitado tempo para o exercício de sua carreira profissional, quando 
a elasticidade dos músculos, flexibilidade e leveza do corpo ficam prejudicadas; o enriquecimento das 
articulações; o envelhecimento e a calosidade das cordas vocais entre inúmeros outros sérios 
problemas acentuados pelo avanço dos anos, dificultam e até impedem a atuação em espetáculos, 
consequentemente, comprometendo a atividade profissional. 
Assim sendo, necessário se faz garantir a aposentadoria 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 condições de prosseguir no exercício de sua 
profissão. 
Parecer:   
   Pela rejeição, face às razões alegadas quando do exame da emenda no. 1p02774-8. 
   
   EMENDA:09833 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescentem-se ao art. 356 do Projeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização os  
seguintes dispositivos:  
"Art. 356. ..................................  
..................................................  
§ 1o. No caso dos trabalhadores rurais, a  
Previdência Social concederá, com proventos  
diretamente proporcionais ao valor do salário do trabalhador:  
I - aposentadoria por velhice ao homem e à  
mulher, respectivamente, aos sessenta e cinquenta  
e cinco anos de idade;  
II - aposentadoria por tempo de serviço, aos  
trinta anos de trabalho.  
§ 2o. a lei disporá sobre os proventos de  
aposentadoria do proprietário rural e a pensão  
devida a seus dependentes, estabelecendo  
correspondência entre o valor desses benefícios e  
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o montante dos impostos por ele recolhidos a  
título de contribuição previdenciária". 
Justificativa: 
Não obstante o texto do projeto de constituição prever, como diretrizes básicas da Seguridade Social, 
a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços para os segurados urbanos e rurais, 
consideramos absolutamente indispensável fazer-se referência especial às aposentadorias por 
velhice e por tempo de serviço do rurícola, bem como sobre a forma de cálculo dos benefícios do 
produtor rural. Isto porque os dois regimes previdenciários, embora igualados no geral, deverão 
apresentar pequenas diferenças, ditadas pelas especificidades próprias das condições de trabalho e 
de vida de cada âmbito.  
Assim é que, no meio rural, por exemplo, a idade para aposentadoria por velhice deve ser menor, já 
que o trabalhador do campo, além de iniciar sua vida profissional bem mais cedo do que o da cidade, 
enfrenta condições bem mais adversas e desgastantes.  
Por outro lado, o produtor rural que recolhe onerosos impostos para a previdência social, não pode se 
submeter a um sistema de proventos de valor preestabelecido e uniforme, vez que sua contribuição 
para o custeio da entidade varia consideravelmente, de acordo com a produtividade de cada qual. Por 
isso, se mantivéssemos o sistema vigente, estaríamos dando guarida a uma injustiça e, ao mesmo 
tempo, negando o princípio da equidade afirmado no texto do projeto constitucional, relativamente à 
forma de a previdência retribuir, em benefícios, as contribuições vertidas pelos seus segurados.  
Parecer:   
   A proposta contida na emenda é interessante e bem fundamentada. Entendemos, porém, que a 
Previdência Social não se acha em condições de arcar com os novos ônus que a medida  
provocaria. 
   
   EMENDA:10260 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUBEN FIGUEIRÓ (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo Emendado - Artigos 88, suas  
alíneas e parágrafos, 89, seus incisos e alíneas,  
90 e, por correlação, as alíneas "a" a "e" do  
artigo 356, acrescentando-se ao mencionado artigo,  
ao final do texto do "caput" a expressão "na forma  
da lei". 
Justificativa: 
Deve ser deixada à lei ordinária o tratamento quanto às situações e o tempo de aposentadoria do 
servidor público civil e do empregado regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, adotando-se o 
mesmo procedimento que o Projeto usa em relação aos servidores públicos militares.  
O projeto é sábio quando não estabelece nem o tempo de efetivo serviço dos militares e nem as 
condições possíveis à transferência à inatividade. Por isonomia, não deve fazê-lo, igualmente, quanto 
aos civis, pagos pelo Estado ou pela iniciativa privada.  
À lei ordinária deve ser destinado o assunto, sobretudo porque, dentro de sua flexibilidade e maior 
facilidade para o seu aperfeiçoamento, melhor adequará o assunto às reais condições do País. No 
momento, quando há dificuldades que todos conhecemos e reclamamos, não pode a Constituição se 
deixar levar pelo emocionalismo e deferir, por exemplo, aos servidores públicos, duas naturezas de 
aposentadoria voluntária. Nem ainda reduzir, em cinco anos, o prazo para a aplicação do instituto da 
aposentadoria compulsória, impedindo a que servidoras, voluntariamente, fiquem à disposição do 
Estado até quando se julguem em condições físicas e mentais de fazê-lo.  
Por igual, estabelecer para o trabalhador que a idade de 65 anos é o reconhecimento da “velhice”, é 
desprezar a experiência de quem ainda pode prestar relevantes serviços do País. O conceito de 
“velhice” não pode ser firmado através da fixação em preceito constitucional.  
Tenho como correto e justo que o instituto da aposentadoria deva fixar em uma idade (sessenta anos) 
o limite para a aposentação voluntária, sem que o aposentado tenha acesso a qualquer outro 
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emprego, público ou privado. Antes disto, a aposentadoria, ressalvados os casos de invalidez, deverá 
ser proporcional, nunca integral. Mas, entendo ainda que o assunto é de competência da legislação 
ordinária, razão pela qual os dispositivos indicados devem ser suprimidos do texto constitucional.  
É a justificação.  
Parecer:   
   A emenda propõe a supressão das alíneas "a" a "e" do art. 356 do Projeto, a fim de que, no texto 
constitucional, não se faça referência ao tempo e à idade requeridas para aposentadoria. 
Entendemos que a especificação dessas condições deve ser mantida, a fim de que não se cause 
grande apreensão entre os segurados da previdência social. 
   
   EMENDA:10274 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 356  
Acrescente-se o Parágrafo Único ao Art. 356.  
Parágrafo Único - O imposto de renda sobre  
proventos da aposentadoria só incidirá a partir do  
montante correspondente a vinte salários mínimos. 
Justificativa: 
Proventos os há de muitas espécies. Com a mesma designação, as mais variadas fontes de 
proventos de valores os mais díspares. A aposentadoria não é mais, em nossos dias, um mero favor. 
É necessário, imprescindível mesmo que se poupe o aposentado a um empobrecimento progressivo 
e inexorável. Sem a indexação presa por sua natureza ao salário mínimo de cada região e sem a 
preservação dos quantitativos com o que o aposentado possa regularmente contar, gera-se em torno 
da velhice o desespero de quem gatou toda a sua maturidade em proveito da coletividade, da 
geração de riquezas e do engrandecimento da Pátria.  
Parecer:   
   O Relator entende que os proventos da aposentadoria deverão receber o mesmo tratamento 
tributário dispensado aos rendimentos do trabalho assalariado. No que respeita à isenção  
de contribuição previdenciária, trata-se de matéria que já é objeto de lei ordinária, desnecessária e 
impertinente sua disciplina no texto constitucional. 
   
   EMENDA:10323 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 270 parágrafo a ser  
numerado como § 2o., renumerando-se o atual § 2o.  
e os seguintes e, ao art. 356, um parágrafo único;  
Art. 270 - ....................... 
III - renda e proventos de qualquer natureza:  
§ 1o. .............................. 
§ 2o. - O imposto de que trata o item III só  
incidirá sobre os proventos da aposentadoria nos  
termos do parágrafo único do Art. 356.  
§ 3o. - O imposto de que trata o item IV  
I - ................................. 
II - ................................ 
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§ 4o.- O imposto de que trata o item V  
§ 5o.- Na cobrança  
Art. 356 ....................... 
Parágrafo único - O imposto de renda sobre  
proventos da aposentadoria só incidirá a partir do  
montante correspondente a vinte salários mínimos. 
Justificativa: 
Proventos os há de muitas espécies. Com a mesma designação, as mais variadas fontes de 
proventos de valores os mais díspares. A aposentadoria não é mais, em nossos dias, um mero favor. 
É necessário, imprescindível mesmo, que se poupe o aposentado a um empobrecimento progressivo 
e inexorável que lhe tisne os últimos dias da existência. Sem a indexação presa por sua natureza ao 
salário mínimo de cada região e sem a preservação dos quantitativos com o que o aposentado possa 
regularmente contar, gera-se em torno da velhice o desespero de quem gatou toda a sua maturidade 
em proveito da coletividade, da geração de riquezas e do engrandecimento da Pátria.  
Parecer:   
   A Emenda objetiva incluir dispositivo no Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, de 
modo que fiquem imunes do imposto de renda os rendimentos correspondentes a proventos de 
aposentadoria iguais ou inferiores a vinte salários mínimos.  
Não obstante a importância da Emenda oferecida pelo nobre Constituinte Alexandre Puzyna, 
entendemos que se trata de matéria que, por sua natureza e características, deve ser regulada a 
nível de legislação ordinária e não no texto constitucional.  
O problema não é de imunidade mas, sim, de isenção. Cabe à lei, entre miríades de rendimentos, 
especificar os que se sujeitam à taxação e declarar os que ficam fora da tributação. Somente quando 
se trata de proteger valores fundamentais é que a Constituição deve intervir e criar restrições ao 
Legislativo.  
Em caso de debate, a realidade econômico-social pode se apresentar cambiante, ensejando que 
pessoas com reduzidos rendimentos de determinada espécie percebam, também, rendimentos 
expressivos noutras espécies - o que desaconselha solução única, rígida, via Constituição. A lei 
ordinária tem melhores condições para a adequação da norma aos fatos. 
   
   EMENDA:10379 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivos Emendados: Alíneas do artigo 356  
As alíneas do artigo 356, do Projeto de  
Constituição, passam a ter a seguinte redação:  
"Art. 356 - ................................  
a) - com trinta anos de trabalho;  
b) - com tempo inferior a trinta anos, pelo  
exercício de trabalho noturno, de revezamento,  
penoso, insalubre ou perigoso;  
c) - por velhice aos sessenta e cinco anos de idade;  
d) - por invalidez." 
Justificativa: 
Tendo em vista o estabelecido no Art. 12, Alíneas “e” e “f” do Projeto de Constituição, dispondo que o 
homem e a mulher são iguais em direitos e obrigações e que ninguém será privilegiado ou 
prejudicado em razão de sexo ou idade, além do que, no caso da aposentadoria por velhice, a idade 
é a mesma, necessário se faz que estabeleça a idade única de aposentadoria por tempo de serviço, 
tanto para o homem como para a mulher, alterando-se por conseguinte, a redação das alíneas do 
Artigo 356 do Projeto. 
Parecer:   
É indiscutível que a média de vida do brasileiro aumentou consideravelmente nas últimas décadas. 
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Provas de tal afirmação encontramos nos dados sobre o assunto levantados pelo IBGE. Diante desse 
fato e das dificuldades financeiras enfrentadas pelo País, consideramos injustificável a diminuição do  
tempo de serviço exigido para a concessão de aposentadoria.  
Por outro lado, entendemos que a melhor, técnica legislativa recomenta que o texto constitucional 
limite-se a reconhecer o direito à aposentadoria especial, deixando para a lei ordinária a 
especificação das situações que propiciarão o benefício.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10388 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AMAURY MULLER (PDT/RS) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 356, do Projeto da  
Comissão de Sistematização, na Seção II, que trata  
da Previdência Social, o seguinte parágrafo único:  
Art. 356 - ..................................  
Parágrafo único - A aposentadoria por velhice  
dos trabalhadores rurais, de ambos os sexos, é  
obtida aos 55 (cinquenta e cinco) anos de idade. 
Justificativa: 
O caput do art. 356 e suas alíneas, embora representem certo avanço quanto ao valor da 
aposentadoria, virtualmente marginalizam o homem do campo e a trabalhadora rural, que têm direito 
líquido e certo à obtenção do benefício. Não basta a menção, na alínea d do art. antes referido, de 
que é assegurada aposentadoria por velhice aos 65 anos, uma vez que, mais adiante, o art. 368 
alude à prerrogativa de que “a partir dos 65 anos de idade, todo cidadão, independente de prova de 
recolhimento da contribuição para a Seguridade Social e desde que não possua outra fonte de renda, 
fará jus à percepção de pensão mensal equivalente a um salário mínimo”. Como se pode observar, 
esse tipo de benefício não é orientado especificamente para o agricultor ou para a agricultura. É um 
mecanismo genérico. Ora, o homem e a mulher do campo são contribuintes efetivos da Previdência 
Social, eis que recolhem 2,5% (dois e meio por cento) de tudo quanto comercializam para a formação 
do Funeral. A regra geral, pois, não se aplica a eles. De resto, é preciso destacar que a pensão por 
velhice aos 65 anos de idade, no caso do trabalhador rural, constitui, na verdade, a antítese da 
aposentadoria. As estatísticas demonstram sobejamente que a expectativa média de vida do homem 
do campo brasileiro está muito aquém desse limite. Em consequência, o benefício será alcançado, 
em muitos casos, depois da morte do agricultor.  
Ainda mais, a legislação em vigor (Lei Complementar n° 11) comete odiosa discriminação ao 
contemplar com a aposentadoria apenas o chefe ou arrimo do grupo familiar, referindo-se, 
equivocadamente, somente ao homem. Na medida em que o próprio relator reconhece os direitos da 
mulher, impõe-se que o texto constitucional seja claro e explícito quanto à questão da aposentadoria. 
A intenção de acrescentar um parágrafo único ao art. 356 é exatamente a de corrigir essa omissão. 
Por outro lado, como homem e mulher passam a ter direitos e obrigações iguais, não há porque fazer 
restrições ou diferenciações entre um e outra no que concerne à idade limite para a obtenção da 
aposentadoria. Restaria assinalar que a percepção da aposentadoria por velhice aos 55 anos tem 
como lastro e circunstância de que o trabalhador urbano conquista esse benefício com média etária 
semelhante. Nivelar os trabalhadores rurais a esse limite parece ser medida justa e racional, que não 
fere e tampouco lesa o bom-senso.  
Parecer:   
   A Emenda não se compadece com a realidade do País, cujo povo, hoje, ostenta média vida útil 
bastante superior à de alguns anos atrás. Assim, não vemos como se fundamentar proposta que vise 
a diminuir a idade requerida para a concessão da aposentadoria por velhice. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10395 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO DE DEUS ANTUNES (PDT/RS) 
Texto:   
   SEÇÃO II  
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL  
Acrescente-se ao artigo 356, o seguinte parágrafo.  
Art. 356 - ....................... 
§ único - O imposto de renda sobre proventos  
da aposentadoria só incidirá a partir do montante  
correspondente a vinte salários mínimos. 
Justificativa: 
A aposentadoria não mais pode ser vista como um mero favor de misericórdia. É necessário – 
questão de justiça – que se poupe o aposentado de um empobrecimento progressivo e inexorável 
que lhe agrave os últimos dias de sua existência.  
Geraram, os aposentados, a riqueza e o engrandecimento da Pátria, e na velhice não pode ser 
recompensado com gravames impostos pelo chamado “leão” que vorazmente dilapida aquilo que lhe 
sobrou para o final de seus dias: proventos, e não renda.  
Parecer:   
   O Relator entende que os proventos da aposentadoria deverão receber o mesmo tratamento 
tributário dispensado aos rendimentos do trabalho assalariado. No que respeita à isenção  
de contribuição previdenciária, trata-se de matéria que já é objeto de lei ordinária, desnecessária e 
impertinente sua disciplina no texto constitucional. 
   
   EMENDA:10430 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VLADIMIR PALMEIRA (PT/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao "caput" do artigo 356 do Projeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização a  
seguinte redação:  
Art. 356 - É assegurada aposentadoria com  
proventos de valor igual 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 e nem ao que recebe o trabalhador da  
ativa por função equivalente. 
Justificativa: 
Os aposentados são os grandes injustiçados deste país. Depois de contribuírem uma vida toda para 
a sociedade são esquecidos, abandonados, sem condições de sobrevivência. Contribuíram para que 
as gerações mais novas chegassem onde chegaram e a eles é negado quase tudo. O acréscimo que 
proponho garante a paridade, reivindicações de todos os aposentados. Garante que recebam como 
se estivessem trabalhando, mantendo, portanto, um mínimo de padrão de vida.  
Parecer:   
   O valor dos benefícios previdenciários, dentro do sistema contributivo da entidade, não pode, como 
pretende a emenda, corresponder ao salário do trabalhador, mais, sim, ao seu tempo de trabalho e 
contribuição. 
   
   EMENDA:10493 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VLADIMIR PALMEIRA (PT/RJ) 
Texto:   
   Substitui-se as alíneas "a" e "b" do artigo  
356 do Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização pela seguinte alínea, renumerando-se  
as demais:  
a) com trinta anos de trabalho, para o homem e a mulher. 
Justificativa: 
Homens e mulheres ganham igualdade de direitos e deveres. É natural que se aposentem com o 
mesmo tempo de serviço.  
Parecer:   
   É indiscutível que a média de vida do brasileiro aumentou consideravelmente nas últimas décadas. 
Provas de tal afirmação encontramos nos dados sobre o assunto levantados pelo IBGE. Diante desse 
fato e das dificuldades financeiras enfrentadas pelo País, consideramos injustificável a diminuição do  
tempo de serviço requerido para a concessão de aposentadoria.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10519 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dispositivo emendado: Parágrafo único ao Art. 356  
Emenda Aditiva  
Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao  
Art. 356 do Projeto de Constituição:  
"Art. 356 ................... 
Parágrafo único - Ressalvadas as vantagens  
pessoais, em nenhum caso os proventos da  
inatividade poderão exceder a remuneração  
percebida pelo servidor na atividade". 
Justificativa: 
Não é justo que o servidor, ao se aposentar, perca as vantagens e adicionais a que fazia jus pelos 
seus méritos pessoais. A remuneração básica deve ser igual ao do nível ou referência em que se 
encontrava no ato da aposentadoria. É critério de equidade e justiça. Porém, aquelas vantagens que 
são fruto do seu esforço e que arduamente, por longos anos, lutou para conseguir, constituem, além 
do seu patrimônio financeiro, o seu patrimônio moral e profissional.  
Parecer:   
   A proposta contida na emenda repete disposição já existente em nossa atual Carta Magna. Agora, 
porém, com a adoção dos princípios da universalidade da cobertura previdenciária e da prioridade no 
atendimento dos segurados de mais baixa renda, entendemos que a proposta poderia impedir a 
melhor distribuição dos recursos previdenciários, através da destinação de adicionais aos mais 
carentes. 
   
   EMENDA:10691 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   MÁRIO ASSAD (PFL/MG) 
Texto:   
   Inclua-se ao art. 356, do Projeto de  
Constituinte, onde couber:  
O direito deferido neste artigo estender-se-á  
à mulher que produz trabalho doméstico, na  
qualidade de empregada ou empregadora. 
Justificativa: 
   A nossa proposta prende-se ao fato de que a atividade doméstica, ou seja, o trabalho desenvolvido 
no lar, é de grande relevância à economia do país e extremamente desgastante para quem o pratica. 
   O amparado desse dispositivo no texto da nova constituição obedece ao princípio justo da 
igualdade de tratamento a todos que trabalham no lar. 
   O direito de aposentadoria a quem pagou justa contribuição para isso, é prerrogativa que a todos 
deve ser assegurado, mormente em se tratando de atividade doméstica, a chamada “dona de casa”, 
pelo que significa para a economia da nação e pelo seu alto sentido social. 
   Nós já havíamos amparado a empregada doméstica, tratamento dos mais justo praticado pelo 
legislador, só faltando a dona de casa para receber tal benefício social e tornar igualitário esse direito, 
que deverá ser estendido à mulher em geral que trabalha em casa, indiferentemente da sua condição 
de empregada ou empregadora, observada a tendência moderna de ser a titular do lar e realizadora 
dessa tarefa de trabalhar em casa, na prática do trabalho doméstico. 
   É a forma de o Estado reconhecer, a exemplo de toda a sociedade, do extenuante esforço que 
significa a prática do trabalho doméstico, indiferentemente se ele é exercido por pessoa que é 
remunerada para tal fim, empregada, ou pela chamada “dona de casa”. 
   O que se ampara, em última estância é a velhice, após anos e anos de extenuante serviço, 
procedendo assim o reconhecimento social da família. 
   De resto, vale ressaltar que a aposentadoria aqui referida, da mulher doméstica, se é justa no 
mérito não é onerada aos cofres públicos do país, visto que a titular do direito deferido por essa 
proposta pagará, ela própria, por esse direito, devendo ser observados, na regulamentação desse 
dispositivo, cálculos atuariais a serem procedidos pela Previdência Social. 
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:10727 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 356.  
Inclua-se, como § 1o. do artigo 356 do  
projeto de Constituição, o que se segue:  
Art. 356 - ............................ 
a - ............................ 
b - ............................ 
c - ............................ 
d - ............................ 
e - ............................ 
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§ 1o. - Estendem-se à dona de casa os  
benefícios da Previdência Social, incluindo a  
aposentadoria integral com vinte e cinco anos, ou  
proporcional ao tempo de contribuições, tudo  
regulamentado em lei ordinária.  
§ 2o. - Equivale-se a cem por cento à  
aposentadoria a que teria direito o segurado a  
pensão da viúva e filhos. 
Justificativa: 
Deve ser amplamente reconhecida a contribuição dada pela dona de casa para a geração da renda 
familiar. Como se em operação de guerra, ela oferece, desde o lar, a indispensável base logística 
para a ação extrema de marido, irmãos e filhos, em busca de recursos para o sustento e o bem-estar 
de todos. Enquanto os outros trabalham fora, a dona de casa cuida da limpeza, compras, comida, 
lavagem de roupa, conserto de instalações hidráulicas e elétricas, assistência às crianças, etc., - tudo 
isso sem descanso, sem férias, sem remuneração. – É fácil chegar-se em casa, e encontra-se tudo 
limpo, tudo pronto, sem a interrogação de quem o faz, de como o fez, de quanto custou.  
Está na hora de reformular-se a situação da dona de casa. Devemos reconhecer-lhe a sua condição 
humana. Devemos refletir sobre a necessidade de obter repouso, para a recuperação das energias 
gastas. Mas, não é somente isso. É muito mais. Quando chega à velhice, com o marido inutilizado ou 
morto, e com os filhos dispersos pelo mundo, ela mergulha na solidão e no abandono, quase sempre 
sem o mínimo necessário para viver. Envereda para a mendicância, porque ninguém dá emprego 
para o idoso, e só por muita sorte consegue uma vaga em asilo de velhos, aonde passa à condição 
de morta-viva. Se, porém, puder contar com uma aposentadoria, a dona de casa, de idade avançada 
terá com que viver, e deixará de ser peso morto para a sociedade.  
Quanto à pensão, não é justo que a viúva, quanto mais precisa, para atender às necessidades de 
criação dos filhos, veja reduzido o ganho com a diferença entre a pensão, o salário ou a 
aposentadoria percebida pelo segurado falecido.  
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:10828 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO BENDER (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: TÍTULO IX - Capítulo II  
SEÇÃO II - ART. 356  
Inclua-se, no art. 356, mais uma alínea:  
Art. - .................... 
f) - todos os deficientes físicos, com total  
incapacidade, independendo de contribuição. 
Justificativa: 
Ter na família uma pessoa deficiente é muito comum, e sabe-se o que representa sua manutenção, 
uma vez que é um ser humano e tem direito à vida. O que ocorre constantemente com famílias 
pobres que não tem condição de dar um atendimento digno aos deficientes. Sabemos que no País 
existem 13 milhões de deficientes, a metade com incapacidade total. Por isso achamos justo a 
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pensão para estas pessoas, como responsáveis pelos deficientes, e um auxílio para manter sua 
subsistência. 
Parecer:   
   Acolhida parcialmente, no mérito, nos termos do Substitutivo do Relator. 
 
   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. 
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:10928 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDÉSIO FRIAS (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização:  
- Acrescente-se a alínea “e" do art. 356:  
"e) por invalidez, e a todos os inválidos  
(deficientes físicos e mentais) de qualquer idade,  
cuja invalidez seja constatada como definitiva,  
para sua sobrevivência, em valor nunca inferior a  
um salário mínimo." 
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Justificativa: 
Os inválidos ou deficientes físicos, não têm como contribuir para a Presidência Social, e, por isso 
mesmo, não recebem os benefícios que deveriam receber, já que não são culpados pela não 
contribuição.  
Atualmente os Auxílios-doença e Aposentadorias por Invalidez, da Previdência Social que tenham 
completado cinco anos de duração, consecutivos ou alternados, só podem cessar havendo prévia 
volta ao trabalho. Daí ocorrer com frequência, a prática abominável de dar alta médica a idosos, 
deficientes físicos e mentais, cardiopatas, epilépticos, chagásticos, etc, lançando-os ingloriamente no 
mercado de trabalho, em prejuízo da saúde pública e agravamento da marginalidade social.  
Ademais, é contundente a Jurisprudência do Tribunal Federal de Recursos, mandando pagar os 
Auxílios-Doença negados por altas médicas em casos de Miocardia Chagástica, Esquizofrenia; 
Cegueira, etc.  
Parecer:   
   Pela prejudicialidade, vez que o Projeto prevê assistência integral aos inválidos e em piso 
correspondente a um salário mínimo para os benefícios previdenciários. 
   
   EMENDA:10933 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDÉSIO FRIAS (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto da Constituição da Comissão de Sistematização:  
Acrescente-se, no Capítulo II, Seção II do Título IX ao art. 356:  
Texto Original:  
"Art. 356 - É assegurada aposentadoria com  
proventos de valor igual 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 e cinco anos de trabalho, para o homem;  
b) com trinta para 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".  
Texto Proposto:  
"Art. 356 - É assegurada aposentadoria com  
proventos de valor igual 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 que percebe,  
em atividade, o trabalhador da mesma categoria que  
o aposentado".  
(Alíneas de "a" a "e", sem alterações.) 
Justificativa: 
Nenhum trabalhador, depois de merecer sua aposentadoria, poderá receber menos do que aquele 
que – em atividade – desenvolve função ou cargo idêntico àquele no qual se aposentou.  
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A finalidade do que desconta o trabalhador para o custeio da Previdência Social (Fundo de 
Previdência e Assistência) não é, como pensam alguns Ministros, o de gerar superávits 
espetaculares, como se tem divulgado, com a aplicação desse custeio no Mercado de Capitais. E se 
existem tais superávits, tanto melhor. 
O Governo Federal, e bem assim os governos estaduais, pagam aposentadoria aos servidores 
regidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União (Lei 1.711) o quanto recebem seus 
companheiros em atividade; os militares na reserva remunerada, da mesma forma. Por que a 
discriminação do trabalhador regido pela Consolidação das Leis do Trabalho? 
Onde está o princípio de isonomia, em não se conceder tratamento idêntico a todo trabalhador 
brasileiro, na aposentadoria? 
A aposentadoria precisa deixar de ser um castigo; um pesadelo; para ser o prêmio àqueles que já 
deram sua cota de sacrifício pelo engrandecimento da nação.  
Parecer:   
   A emenda busca a inclusão de parágrafo ao artigo 248, dispondo que, salvo em caso de guerra em 
que o Brasil participe, as Forças Armadas cumprirão missão externa a serviço da ONU e da OEA, 
ouvido o Congresso Nacional.  
A emenda nos parece oportuna, razão pela qual , opinamos pela sua aprovação.  
Pela Aprovação. 
   
   EMENDA:10938 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO SOBRINHO (PMDB/MT) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 270 parágrafo a ser  
numerado como § 2o., renumerando-se o atual § 2o.  
e os seguintes e, ao art. 356, um parágrafo único:  
Emenda aditiva:  
Art. 270 .................... 
III -renda e proventos de qualquer natureza;  
§ 1o.- ....................... 
§ 2o.-O imposto de renda de que trata o item  
III só incidirá sobre os proventos da  
aposentadoria nos termos do parágrafo único do  
art. 356.  
§ 3o. -O imposto de que trata o item IV  
I - .......................... 
II - ......................... 
§ 4o. - O imposto de que o item V  
§ 5o. - Na cobrança  
Art. 356  
Parágrafo único - O imposto de renda sobre  
proventos da aposentadoria só incidirá a partir do  
montante correspondente a vinte salários mínimos. 
Justificativa: 
Proventos os há de muitas espécies. Com a mesma designação, as mais variadas fontes de 
proventos de valores os mais díspares. A aposentadoria não é mais, em nossos dias, um mero favor. 
É necessário, imprescindível mesmo que se poupe o aposentado a um empobrecimento progressivo 
e inexorável. Sem a indexação presa por sua natureza ao salário mínimo de cada região e sem a 
preservação dos quantitativos com o que o aposentado possa regularmente contar, gera-se em torno 
da velhice o desespero de quem gatou toda a sua maturidade em proveito da coletividade, da 
geração de riquezas e do engrandecimento da Pátria.  
Parecer:   
   A Emenda objetiva incluir parágrafo no artigo 270 do Projeto de Constituição da Comissão de 
Sistematização, de modo que fiquem imunes do imposto de renda os rendimentos correspondentes a 
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proventos de aposentadoria não superiores a vinte salários mínimos.  
Não obstante a importância da Emenda, entendemos que se trata de matéria que, por sua natureza e 
características, deve ser regulada a nível de legislação ordinária e não no texto constitucional.  
O problema não é de imunidade mas, sim, de isenção. Cabe à lei, entre miríades de rendimentos, 
especificar os que se sujeitam à taxação e declarar os que ficam fora da tributação. Somente quando 
se trata de proteger valores fundamentais é que a Constituição deve intervir e criar restrições ao 
Legislativo.  
No caso em debate, a realidade econômico-social pode se apresentar cambiante, ensejando que 
pessoas com rendimentos expressivos noutras espécies - o que desaconselha solução única, rígida, 
via Constituição. A lei ordinária tem melhores condições para a adequação da norma aos fatos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:11002 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILMA MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
   Adite-se ao Art. 356, o seguinte parágrafo:  
Parágrafo único:  
Os proventos da aposentadoria de que trata o  
Caput deste artigo serão sempre atualizados, para  
preservação do seu valor real com teto nunca  
inferior ao mínimo dos salários mínimos  
percebidos, quando da concessão da aposentadoria. 
Justificativa: 
Esta modificação visa assegurar, no texto constitucional o direito de que o aposentado tem de nunca 
ter os seus proventos defasados ou corroídos pela inflação. 
Parecer:   
   O sistema de cálculo e revisão dos valores dos benefícios previdenciários constitui matéria 
complexa, que exige tratamento pormenorizado da lei ordinária. A emenda preocupa-se, apenas, com 
um tipo de aposentadoria, desdenhando todas as demais espécies de benefícios de prestação 
continuada. 
   
   EMENDA:11788 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ MARQUES (PFL/CE) 
Texto:   
   EMENDA MOTIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Título IX, Artigo 356,  
Capítulo II, Seção II, Alíneas "b" e "d".  
Dê-se a seguinte redação às alíneas "b" e "d"  
do artigo 356, do Projeto de Constituição da  
Comissão de Sistematização.  
Art. 356 - ..................................  
............................................  
b) com trinta anos para mulher, sendo que a  
dona de casa poderá computar o tempo de serviço  
prestado em seu lar.  
c) - ........................................  
d) por velhice, aos sessenta e cinco anos de  
idade, para o trabalhador urbano e aos sessenta  
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anos para o trabalhador rural do sexo masculino e  
cinquenta e cinco anos de idade, se do sexo feminino.  
e) - ........................................ 
Justificativa: 
No nosso entender, o momento político favorece para que uma reivindicação tão antiga e justa seja 
finalmente atendida, qual seja a aposentadoria da dona de casa. Não é possível deixar de oferecer 
uma contrapartida para aquelas que, com raras exceções, têm uma carga horária de trabalho bem 
maior que a habitual, quando não em dobro, em relação às atividades fora do lar.  
Temos que levar em consideração que as atividades no campo, para qualquer que seja a atividade, 
começa bem mais cedo que no meio urbano. Dessa forma, não podemos permitir que seja dada 
tratamento igual, em termos de aposentadoria, para esses dois segmentos de trabalhadores, por 
entendermos injusto.  
Parecer:   
   A Emenda não se compadece com a realidade do País, cujo povo, hoje, ostenta média vida útil 
bastante superior à de alguns anos atrás. Assim, não vemos como se fundamentar proposta que vise 
a diminuir a idade requerida para a concessão da aposentadoria por velhice. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:11867 REJEITADA 
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 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:11926 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
Texto:   
   EMENDA (ALTERNATIVA)  
Alterar a redação da letra "a", do art. 356  
do projeto de Constituição, suprimindo-se a letra  
"b" e reordenando-se os demais incisos; para:  
"com trinta anos de trabalho" 
Justificativa: 
A previsão de vida para o trabalhador brasileiro recomenda que a aposentadoria seja alcançada com 
30 anos de serviço.  
Essa medida trará o benefício da ampliação do mercado de trabalho, diminuindo o desemprego.  
Finalmente, estabelece-se um tratamento de isonomia entre homens e mulheres.  
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Parecer:   
   Entendemos que a aposentadoria por tempo de serviço deve ser assegurada após trinta e cinco 
anos de trabalho para o homem e trinta anos para mulher. É injustificável, a nosso ver, a diminuição 
desses tempos de serviço, porquanto, comprovadamente, a média de vida do brasileiro aumentou, 
consideravelmente, nas últimas décadas.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:11927 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Emenda  
Alterar a redação da letra "a", do art. 356 do Projeto de Constituição para:  
"a) com 30 anos proporcional e com 35 anos  
integral para o homem." 
Justificativa: 
A redação do texto, sem se referir a aposentadoria proporcional pode levar à interpretação de 
supressão da aposentadoria vigente com 30 anos de serviço.  
Para que não reste dúvidas, deve ficar claramente disposto no texto constitucional a sua manutenção.  
Parecer:   
   A orientação contida na emenda tem sido adotada em nossa legislação social há vários anos. 
Trata-se de tradição que dificilmente será alterada. Assim, ante a preocupação de imprimir concisão e 
objetividade ao texto constitucional, preferimos que a matéria continue no âmbito da legislação 
ordinária. 
   
   EMENDA:11967 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUAREZ ANTUNES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda aditiva ao art. 356 do projeto de Constituição.  
Inclua-se ao art. 356 a letra "f" com a seguinte redação:  
Art. 356. ..................................  
f) o imposto de renda sobre proventos de  
aposentadoria só incidirá a partir do montante  
correspondente a vinte salários mínimos. 
Justificativa: 
Os benefícios de aposentadorias, a rigor, não deveriam ser descontados mais nada. Durante todo o 
período na ativa, já contribuírem com o trabalho e monetariamente para o crescimento e riqueza 
nacional. 
Os poucos benefícios que lhes são destinados, é inadmissível ainda querer enquadra-los nas 
mesmas condições se na ativa estivesse.  
Determinar o que é benefício e que é rendimento é o objetivo desta emenda, o seja, a cima de vinte 
salários mínimos fica fácil querer justificar que não é rendimento. Neste sentido, apresentamos esta 
emenda, cujo conteúdo foi formulado pela ASSOCIAÇÃO DOS INDUSTRIÁRIOS APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS DE VOLTA REDONDA.  
Parecer:   
   O Relator entende que os proventos da aposentadoria deverão receber o mesmo tratamento 
tributário dispensado aos rendimentos, do trabalho assalariado. No que respeita à isenção  
de contribuição previdenciária, trata-se de matéria que já é objeto de lei ordinária, desnecessária e 
impertinente sua disciplina no texto constitucional. 
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   EMENDA:12130 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDME TAVARES (PFL/PB) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização.  
Dispõe sobre o valor da aposentadoria do trabalhador rural.  
Acrescente-se ao art. 356 o seguinte dispositivo:  
"Art. 356 ..................................  
Parágrafo único. A aposentadoria por velhice  
do trabalhador rural terá valor correspondente ao  
do salário mínimo e será devida ao homem e  
à mulher, respectivamente, aos 55 e aos 50 anos de idade". 
Justificativa: 
Há anos, venho lutando, pela promoção socioeconômica do trabalhador rural que, apesar de sua 
inestimável contribuição ao desenvolvimento do País, sempre foi injustiçado. Agora, quando se 
elaborava a nova Constituição Federal, não se poderá esquecer desses bravos concidadãos, 
máxime, das condições exigidas para sua aposentadoria. Isto porque, atualmente, a lei discrimina o 
trabalhador rural, negando-lhe direito à aposentadoria por tempo de serviço, e deixando de 
estabelecer, em termos de idade, a devida diferenciação entre o homem e a mulher, nos casos de 
aposentadoria por velhice.  
Com efeito, a Lei Complementar n° 11 dispõe que a aposentadoria por velhice é devida ao homem do 
campo que tiver completado 65 anos de idade, não fazendo qualquer distinção entre o trabalhador 
dos sexos masculino e feminino. Trata-se de injustiça, vez que, para o segurado da previdência 
urbana, a lei, atendendo à natureza específica da mulher, confere-lhe o direto de se aposentar cinco 
anos antes do homem.  
De outra parte, não deveria a legislação do PRORURAL considerar a idade de 65 anos como básica 
para a concessão do benefício da aposentadoria por velhice, já que nas atividades rurais, ao contrário 
do que ocorre nas urbanas, começa a trabalhar muito mais cedo – aos sete ou oito anos de idade -, o 
que provoca desgaste físico prematuro.  
Por tais razoes, é aconselhável a diminuição do limite de idade para obtenção da aposentadoria por 
velhice no meio rural, bem como o estabelecimento de uma diferença de idade entre o homem e a 
mulher.  
Parecer:   
   O Projeto de Constituição prevê a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços para os 
segurados urbanos e rurais. As condições de concessão dos benefícios, entretanto, devem ser 
estabelecidas pela lei ordinária. É o caso, por exemplo, da presente emenda, que pretende fixar o 
valor e os limites de idade para a aposentadoria por velhice do trabalhador rural.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12278 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE LEITE (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivos Emendado: Artigo 356  
Acrescentem-se ao artigo 356, do Projeto de  
Constituição, os seguintes parágrafos:  
"Art. 356 - ................................  
§ 1o. - O aposentado com proventos  
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proporcionais ao tempo de serviço, que venha a  
sofrer invalidez permanente por doença grave,  
contagiosa ou incurável, terá direito a proventos  
integrais, na forma da lei.  
§ 2o. - O benefício de pensão por morte,  
atribuído ao cônjuge sobrevivente ou aos  
dependentes, corresponderá à totalidade dos  
salários, gratificações e vantagens do segurado  
falecido." 
Justificativa: 
O artigo 343, do Projeto de Constituição, dispõe que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”, 
corroborando o que estatuído no artigo 12, I, b, que considera a saúde um dos atributos da pessoa 
humana que “consubstanciam o mínimo necessário ao pleno exercício do direito à existência digna”.  
Ocorre, diuturnamente, que aposentados são infortunados com invalidez permanente, sendo certo 
que seus proventos, muitas das vezes, não bastam sequer para tratamento médico e remédios, nada 
restando para a sobrevivência familiar.  
O princípio da isonomia, que deve regular as relações do Estado com os cidadãos, obriga-nos a 
presentar a presente emenda, como forma de garantir ao servidor aposentado uma existência digna 
justifica-se, assim, o § 1°.  
Justifica-se o § 2°, ante a necessidade de corrigir imperfeição dos benefícios previdenciários, quando 
discrimina o cônjuge sobrevivente homem, que nada recebe quando da morte da segurada.  
Ora, se entendermos a pensão como retribuição à contribuição do segurado da previdência social, 
como forma de seguro, durante a sua vida profissional, o benefício deve ser concedido, 
independentemente de quem sobreviva.  
Parecer:   
   Matéria característica de legislação ordinária. 
   
   EMENDA:12328 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 356 do Projeto de  
Constituição o seguinte parágrafo único:  
Parágrafo único. Nenhuma contribuição e  
tributo incidirão sobre os proventos da  
aposentadoria. 
Justificativa: 
O simples dispositivo de épocas, índices, cargo, função ou posto em que haja ocorrido a 
aposentadoria não concretiza a referência básica entre o início da aposentadoria e a sua 
continuidade. Daí o que ocorre atualmente, continuará ocorrendo, com o constante achatamento do 
valor da aposentadoria e do seu poder aquisitivo: quem se aposentou, por exemplo: com 9.7 salários 
mínimos, em junho de 1986, recebeu em março de oitenta e sete, apenas 9.0 salários mínimos, sem 
que ninguém lhe tenha feito nenhuma ofensa leal. A lei, ela própria é que subtrai ao aposentado do 
valor de seus proventos. Urge, pois, já que o espírito do texto proposto pelo legislador é de corrigir 
tais distorções, que se acrescente a generalidade do texto algo que concretamente impeça o 
desvirtuamento da intenção do legislador. Um inspetor de qualidade, mesma qualificação em todas as 
grandes indústrias do País, tem de fato, uma enorme variedade de salários, que acompanham todas 
as variáveis dos mais diversos produtos em apreço. Onde pois, amarrar o dispositivo legal a ser na 
referência ao salário mínimo regional, ao número de salários percebidos no momento da 
aposentadoria, salário que se quer justo e capaz de manter humanamente vivo e hígido todo o 
cidadão desta Pátria? 
Eis, as razões, as que de pronto salta aos olhos para justificar a nossa proposta de Emenda que, 
submetemos a consideração dos nossos pares constituintes. 
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Parecer:   
   O Relator entende que os proventos da aposentadoria deverão receber o mesmo tratamento 
tributário dispensado aos rendimentos do trabalho assalariado. No que respeita à isenção  
de contribuição previdenciária, trata-se de matéria que já é objeto de lei ordinária, desnecessária e 
impertinente sua disciplina no texto constitucional. 
   
   EMENDA:12410 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFFONSO CAMARGO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Modifique-se a redação da alínea "c" do  
Artigo 356 do Projeto de Constituição:  
Art. 356 - ..................................  
a) ..........................................  
b) ..........................................  
c) com tempo inferior ao das modalidades  
acima, pelo exercício de trabalho noturno, de  
revezamento, penoso, de excepcional desgaste  
físico e emocional, insalubre ou perigoso; 
Justificativa: 
Justifica-se a modificação da redação da citada alínea “c” com a edição da expressão 
“EXCEPCIONAL DESGASTE FÍSICO E EMOCIONAL”, no sentido de garantir também aos bailarinos, 
artistas circenses e atores líricos, a justa aposentadoria por tempo de serviço reduzido, considerando-
se que: 
- os bailarinos, clássicos e modernos, como os artistas de inúmeras funções CIRCENSES, iniciam a 
aprendizagem da profissão, assim como na grande maioria das vezes começam a exercê-la a mais 
tenra idade e, a preparação técnica e artística para o exercício da mesma exige extenuante trabalho 
diário; 
- pelas peculiaridades dessas profissões cênicas, esses artistas são trabalhadores os quais sofrem 
inusitado desgaste físico e emocional, quando não risco de vida; 
- os referidos artistas, como igualmente os atores líricos (cantores de ópera), por força da 
necessidade de se manterem em plenas condições para apresentação em cena, isto é, ao público, 
mesmo nos períodos de férias, obrigam-se a realizar exaustivos exercícios diários; 
- os trabalhadores acima nominados obrigam-se ainda, no intuito de conservarem em forma ideal seu 
organismo (músculos, cordas vocais, memória ativa, etc.) a cuidados especiais com alimentação, 
vestuário e outros, tendo inclusive que adotar hábitos de vida, os quais exigem grandes sacrifícios 
pessoais; 
- esses trabalhadores têm ainda limitado tempo para o exercício de sua carreira profissional, quando 
a elasticidade dos músculos, flexibilidade e leveza do corpo ficam prejudicadas; o enriquecimento das 
articulações; o envelhecimento e a calosidade das cordas vocais entre inúmeros outros sérios 
problemas acentuados pelo avanço dos anos, dificultam e até impedem a atuação em espetáculos, 
consequentemente, comprometendo a atividade profissional. 
Assim sendo, necessário se faz garantir a aposentadoria 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 condições de prosseguir no exercício de sua 
profissão. 
Parecer:   
   Pela rejeição, face às razões expendidas no exame da emenda no. 1p02774-8. 
   
   EMENDA:12418 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto de Constituição  
O art. 356 da Constituição terá a seguinte redação:  
"Os proventos dos aposentados deverão ser  
iguais aos salários como se estivessem na ativa,  
da mesma categoria e da mesma função.  
§ único - O pensionista deverá perceber os  
mesmos proventos do segurado falecido" 
Justificativa: 
O tanto que o trabalhador ganha na função que exerce, deverá levar com ele enquanto aposentado. 
Aliás esse critério é adotado para funcionário público. Quando se vota uma lei alterando níveis 
salariais, estende-se aos aposentados. O mesmo deverá ocorrer com os trabalhadores em geral. Na 
medida que haja aumento salarial por qualquer motivo, ou modelo, dever-se-á estender-se 
imediatamente aos aposentados. Quando o aposentado morre fica a figura da pensão que deve ser 
exatamente igual aos proventos.  
Parecer:   
   A matéria versada na emenda, além de não se adequar ao texto constitucional, contraria 
profundamente o sistema tradicional de se estabelecer correspondência entre o valor do  
benefício e o tempo de trabalho e contribuição do segurado. 
   
   EMENDA:12446 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO KUSTER (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda substitutiva as alíneas "a", "b" e  
"d" do Artigo 356 do Projeto de Constituição.  
Art. 356 - ................................  
............................................  
a) Com trinta e dois anos de trabalho, para o homem;  
b) Com vinte e sete para a mulher;  
c) ..........................................  
d) Por velhice aos sessenta anos para o  
homem e cinquenta e cinco para a mulher;  
e) ........................................ 
Justificativa: 
A faixa etária da vida do trabalhador brasileiro tem diminuído sensivelmente nos últimos anos, seja 
pela penosidade de suas atividades laborais, ou seja pelas próprias transformações ambientais, 
principalmente nas grandes cidades.  
O dia de trabalho de nossos operários tem sido de quase dois terços do dia normal, tendo em conta 
as dificuldades do transporte a longa distância entre o trabalho e a residência.  
Ademais, a Previdência Social deve ser um bem maior dos trabalhadores e não transformar-se em 
verdadeiro algoz, exigindo longos e penosos anos de trabalho para a aposentadoria. Daí porque ser 
suficiente 32 anos de trabalho para o homem e 27 para a mulher.  
Parecer:   
   A Emenda não se compadece com a realidade do País, cujo povo, hoje, ostenta média vida útil 
bastante superior à de alguns anos atrás. Assim, não vemos como se fundamentar proposta que vise 
a diminuir a idade requerida para a concessão da aposentadoria por velhice. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:12470 APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ FREIRE (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda ao artigo 356  
Suprime o artigo 356 
Justificativa: 
Tal como está redigido, o artigo levaria a Previdência Social a pagar aposentadorias no valor do 
maior salário do segurado nos últimos doze meses anteriores à aposentadoria. Assim, pagar-se-ia 
valores, inclusive, muito acima do salário de contribuição máxima que é de 20 salários-mínimos, para 
efeitos previdenciários. Não parece necessário argumentar o absurdo dessa possibilidade, na qual o 
segurado contribuiria sobre um valor e receberia proventos muito acima deste. 
Entretanto, ainda que adotássemos a interpretação de que a intenção era referir-se ao salário de 
contribuição e não a remuneração, o dispositivo continuaria a contrariar, técnica e substancialmente, 
a orientação distributiva que deve caracterizar o seguro social. 
É preciso deixar claro, para discussão e entendimento adequado dessa questão que os recursos para 
pagamento dos benefícios não provêm de qualquer entidade abstrata. Tais recursos vêm da 
contribuição dos cidadãos em atividade a consumidores em geral. 
Mais importante ainda, os recursos vêm, em sua maciça parte, de pessoas de baixa renda. 
Assim, quando alguém bem-intencionado como a Autor da proposta em análise, quer dotar o 
aposentado das melhores condições possíveis, é preciso pensar que a sociedade brasileira, como um 
todo, onde 70% das famílias tem rendimento até 5 salários mínimos, vai ter que renunciar a parte de 
sua renda para pagar o benefício concedido. 
Em nenhum sistema de seguro social é possível garantir a todos os aposentados a sua renda de 
atividade, muito menos assegurar-lhe renda maior que a base sobre a qual contribuiu, como quer a 
proposta, mesmo no seu entendimento restrito. Porque, se é tomado como base o maior salário de 
contribuição e não uma média, além de dar margem a fraudes e abusos, estar-se-á pagando mais do 
que a base sobre a qual o segurado contribuiu. 
Há uma noção disseminada, que é preciso superar, no sentido que há uma relação contratual entre o 
segurado e o sistema de seguridade social. Decorre dessa visão enganosa que, se um segurado 
contribuiu certo número de anos sobre N salários mínimos é obrigação da previdência pagar-lhe a 
aposentadoria no mesmo valor. 
Não há base para tal entendimento, nem na essência pública, obrigatória da Previdência Social nem 
na sua forma de financiamento. Em sua essência, a Previdência Social existe como instrumento de 
defesa e prevenção contra perda de meios da subsistência e seus efeitos. Os instrumentos para 
manutenção de padrão de vida médios e altos são outros: poupança privada, seguros 
complementares, etc. 
Reforça tal entendimento, o sistema de financiamento da Previdência Social. Basta lembrar que, para 
cada cem cruzados gastos em benefícios e serviços, apenas trinta, aproximadamente, com tendência 
declinante, provém diretamente do segurado. Os outros setenta são financiados, como se tributos 
fossem, por todos os consumidores, a grande maioria de baixa renda, é preciso repetir. Assim, os 
recursos previdenciários são de origem social e devem ser distribuídos como tal, isto é, segundo 
critérios seletivos de distribuição da renda como prioridade aos mais pobres. 
Não por outra razão, o anteprojeto, sabiamente, dispõe no artigo 359 do anteprojeto que a 
previdência social manterá seguro coletivo de caráter complementar. Neste sistema, a cada um será 
pago benefícios, segundo sua contribuição, calculados em bases atuariais, para que este seguro seja 
autossustentável e neutro em relação à distribuição de renda. 
Presumindo: o artigo 356, tal como redigido gera uma situação absurda. Mas ainda que se altere a 
redação, substituindo o termo “remuneração” por salário de benefício, sua introdução é prejudicial. 
Seria tamanho o risco de fraude que exigiria mecanismos de controle onerosos e complexos. É 
preciso alterar algumas regras atuais de cálculo de benefício de modo a não prejudicar os segurados, 
especialmente os de baixa renda. Trata-se, porém de matéria de lei ordinária que, aliás, está bem 
equacionada no anteprojeto de reforma da legislação previdenciária em andamento no Executivo, no 
qual o benefício se calcula pela média dos salários de contribuição de até 36 meses, corrigido mês a 
mês. 
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Parecer:   
   A nosso ver, a proposta contida na presente emenda é das mais sensatas, vez que o seu autor 
reconhece que, se aprovada nos termos do projeto, a redação ali imprimida levaria a previdência a 
pagar benefícios de valor superior ao do salário de contribuição do segurado. Pela aprovação, nos 
termos do Substitutivo que oferecemos à ama-livre dos senhores constituintes.  
pela aprovação. 
   
   EMENDA:12484 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Art. 356 um Parágrafo Único,  
com a seguinte redação:  
Parágrafo Único. O imposto de renda sobre  
proventos de aposentadoria incidirá apenas quando  
esta ultrapassar vinte salários mínimos, que será  
regulado por lei ordinária. 
Justificativa: 
Muitas são, na verdade, as espécies de proventos. Aqueles recebidos pelo aposentado são de 
especificidade e de características intocáveis, até por um sentimento de deferência e respeito à 
velhice, toda uma vida aflitiva d laborioso trabalho, onde normalmente se tem gasto toda uma 
maturidade com parcela do engrandecimento de uma geração e também da Pátria. A tributação sobre 
os proventos do aposentado que ultrapasse os vinte salários mínimos apenas torna-se tolerável, 
porque bis in idem, uma bitributação, o que aliás deveria ser inegociavelmente vedada pela 
Constituição.  
Parecer:   
   O Relator entende que os proventos da aposentadoria deverão receber o mesmo tratamento 
tributário dispensado aos rendimentos do trabalho assalariado. No que respeita à isenção  
de contribuição previdenciária, trata-se de matéria que já é objeto de lei ordinária, desnecessária e 
impertinente sua disciplina no texto constitucional. 
   
   EMENDA:12813 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICENTE BOGO (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo emendado: Art. 356, letra d  
Dê-se a seguinte redação à letra "d", do  
artigo 356, do Projeto de Constituição:  
"d) aposentadoria por velhice aos 55 anos de  
idade para as mulheres e aos 60 anos para os homens"  
Acrescente-se a letra "f" nos seguintes termos:  
"f) por deficiência física ou mental ou  
portador de doença congênita. 
Justificativa: 
A emenda quer restabelecer a justiça social na Concessão das aposentadorias por velhice. É regra 
no Brasil que os trabalhadores com melhores condições de vida alcançam ter sua carreira de trabalho 
assinada e passam a contribuir para a previdência. Mesmo que isso signifique apenas um emprego e 
não um trabalho.  
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Acresce-se, ainda, o fato dos empregados com melhores salários (e muitas vezes correspondendo 
com melhor qualificação) não passam por grandes rotações de empregos, e quando isso ocorre, os 
intervalos entre um e outro emprego são pequenos. Tudo isso contribui para alcançar a 
aposentadoria por tempo de serviço antes do 50 ou 55 anos de idade.  
No entanto, com os pobres a situação é diametralmente oposta. Muitos começam a trabalhador sem 
que seus patrões registrem o contrato na CTPs, estão sempre sendo demitidos e readmitidos, com 
longos espaços entre um e outro emprego; sem considerar um grande contingente que busca sua 
sustentação no subemprego, onde inexiste contribuição à previdência social e, por consequência 
interrupção na contagem de tempo para aposentadoria. Estes, os pobres, os humildes, os 
desqualificados, são fadados a trabalhar até o limite da idade para a aposentadoria por velhice. De 
outra parte, temos também os trabalhadores rurais para serem incluídos na análise dessa proposta. 
Os rurícolas até hoje não gozam de aposentadoria por tempo de serviço, devendo trabalhar até seus 
65 anos de idade para buscarem a aposentadoria por velhice. É sabido que os trabalhadores rurais 
ao chegarem – quando chegam – a esse limite de idade tem pelo menos 50 anos de tempo de 
serviço.  
Será de todo injusto, manter o limite de idade para a aposentadoria por velhice aos 65 anos, quer 
para os urbanos, quer para os rurais. Baixar esse limite para 55 e 60 anos de idade, para mulheres e 
homens respectivamente, terá um grande alcance social. 
Parecer:   
   A Emenda não se compadece com a realidade do País, cujo povo, hoje, ostenta média vida útil 
bastante superior à de alguns anos atrás. Assim, não vemos como se fundamentar proposta que vise 
a diminuir a idade requerida para a concessão da aposentadoria por velhice. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13261 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CLÁUDIO ÁVILA (PFL/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 356  
Acrescente-se ao Artigo 356, do Projeto de  
Constituição, o seguinte Parágrafo Único:  
Parágrafo Único - Nenhuma contribuição,  
impostos, inclusive o de renda ou extraordinários,  
incidirão sobre os proventos dos aposentados ou  
pensionistas. 
Justificativa: 
Ao ser chegar no final de uma longa jornada de trabalho árduo, após tanto contribuir com toda carga 
tributária que onera seu salário, no momento de poder usufruir de uma aposentadoria justa e 
merecida, o trabalhador deve estar anistiado de qualquer espécie de contribuição.  
Parecer:   
   O Relator entende que os proventos da aposentadoria deverão receber o mesmo tratamento 
tributário dispensado aos rendimentos do trabalho assalariado. No que respeita à isenção de 
contribuição previdenciária, trata-se de matéria que já é objeto de lei ordinária, desnecessária e 
impertinente sua disciplina no texto constitucional. 
   
   EMENDA:13718 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 356 o seguinte parágrafo único  
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Art. 356 ....................................  
Parágrafo único. A aposentadoria por velhice,  
do trabalhador rural, será concedida aos cinquenta  
anos para a mulher e aos cinquenta e cinco anos  
para o homem, sendo devida a todos os que  
efetivamente trabalharam, independentemente de  
pertencerem à mesma unidade familiar. 
Justificativa: 
A Carta Magna deve especificar os limites de idade para a concessão da aposentadoria, por velhice, 
do trabalhador rural. Sabidamente o homem e a mulher começam a trabalhar, no campo, com idade 
mais nova do que o trabalhador urbano. Assim, o desgaste deles é maior merecendo, em 
consequência, uma aposentadoria mais específica. Do mesmo modo, esta emenda pretende 
conceder a aposentadoria a todos aqueles que efetivamente trabalharam no campo por considerar 
que a sistemática atual, de conceder essa aposentadoria a apenas um membro da unidade familiar, é 
iníqua.  
Parecer:   
   A Emenda não se compadece com a realidade do País, cujo povo, hoje, ostenta média vida útil 
bastante superior à de alguns anos atrás. Assim, não vemos como se fundamentar proposta que vise 
a diminuir a idade requerida para a concessão da aposentadoria por velhice. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13747 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ONOFRE CORRÊA (PMDB/MA) 
Texto:   
   O art. 356 passa a vigorar acrescido do  
seguinte parágrafo único:  
Art. 356. .................................  
Parágrafo único. A aposentadoria rural poderá  
ser concedida a mais de um membro da unidade  
familiar e não será inferior a um salário mínimo. 
Justificativa: 
Todo aquele que trabalha na terra deve ter direito a uma aposentadoria. Atualmente, cria-se muita 
dificuldade para que mais alguém da unidade familiar possa receber a pensão prevista em lei. 
Ora, se todos trabalham, por que apenas o chefe de família receberá o benefício? É tratamento 
iníquo que a Constituinte deve afastar. 
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:13753 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ONOFRE CORRÊA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Acrescente-se parágrafo único ao art. 356:  
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Art. 356. .................................  
Parágrafo único. A aposentadoria por velhice,  
do trabalhador rural, será concedida aos cinquenta  
anos de idade, para a mulher, e aos cinquenta e  
cinco anos, para o homem. 
Justificativa: 
Considero adequado que os que trabalham no campo tenham uma aposentadoria concedida 
anteriormente ao limite de idade que vige para o trabalhador urbano. É que as condições são 
diferentes são os esforços dispendidos. Outrossim, no campo, começa-se a trabalhar bem mais cedo. 
Assim, a medida ora proposta é das mais justas e deve ser acolhida.  
Parecer:   
   A Emenda não se compadece com a realidade do País, cujo povo, hoje, ostenta média vida útil 
bastante superior à de alguns anos atrás. Assim, não vemos como se fundamentar proposta que vise 
a diminuir a idade requerida para a concessão da aposentadoria por velhice. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13768 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 356 a seguinte redação:  
"Art. 356 - É assegurada a aposentadoria com  
proventos de valor igual à maior remuneração dos  
últimos doze meses de serviço, observado o limite  
máximo do salário de contribuição definido em lei,  
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.  
............................................ 
Justificativa: 
A redação, como se encontra no anteprojeto da Constituição, não prevê limite ou teto, quer para 
contribuição quer para aposentadoria. Por isso conflita com o Art. 359 em seu parágrafo, que 
pressupõe a existência de um limite máximo do salário de contribuição para a previdência social e, 
consequentemente, do valor da aposentadoria.  
Parecer:   
   Matéria típica de legislação ordinária. 
   
   EMENDA:13852 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SADIE HAUACHE (PFL/AM) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Modificado: alíneas "a", "b" e  
"d" do art. 356 da Seção II - Da Previdência Social-  
Dê-se as alíneas a, b e d do art. 356 a seguinte redação:  
Art. 356 ....................................  
a) com trinta anos de trabalho para o homem  
b) com vinte e cinco anos para a mulher  
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c) ..........................................  
d) por velhice aos sessenta anos para o homem  
e aos cinquenta anos para a mulher.  
e) .......................................... 
Justificativa: 
A presente emenda visa, acima de tudo, resguardar a tranquilidade jurídica e social do trabalhador 
brasileiro através da manutenção de direitos já adquiridos e consagrados via norma Constitucional e 
da extinção de outros às demais classes trabalhadoras.  
A Constituição de 1967 já enunciava em se texto a proclamação de um novo princípio social: a 
aposentadoria para a mulher, aos trinta anos de serviço com salário integral (art. 165, item XIX). O 
requisito temporal foi reduzido de forma excepcional, através de emenda Constitucional n° 18 de 
1981 que fixou em 25 (vinte e cinco) anos, o lapso de tempo necessário à aposentadoria da mulher 
no efetivo exercício do magistério.  
No plano da legislação ordinária, a limitação do tempo de serviço veio a título de tratamento especial 
aos segurados que passam longos anos no exercício de atividade que exigem maior desgaste físico.  
Não é justo, que no momento em que se elabora uma nova constituição, o trabalhador brasileiro 
venha a ser prejudicado em seus direitos, já adquiridos, e em suas conquistas sociais. Há que se 
manter as conquistas e propiciar sua extensão às demais classes trabalhadoras. A fixação do tempo 
de serviço em 30 anos para o homem e vinte e cinco anos para a mulher, bem como a limitação da 
idade em sessenta anos para o homem e cinquenta anos para a mulher, para efeito de 
aposentadoria, constituem direitos a serem abraçados via norma Constitucional, respaldado no 
cumprimento da técnica de proteção social que embasa o seguro social.  
Parecer:   
   É indiscutível que a média de vida do brasileiro aumentou consideravelmente nas últimas décadas. 
Provas de tal afirmação encontramos nos dados sobre o assunto levantados pelo IBGE. Diante desse 
fato e das dificuldades financeiras enfrentadas pelo País, consideramos injustificável a diminuição do  
tempo de serviço requerido para a concessão de aposentadoria.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:14112 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JÚLIO COSTAMILAN (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa.  
Dispositivo Emendado: art. 356  
As letras a, b, d do art. 356 passam a ter a  
seguinte redação:  
Art. 356. ..................................  
a) com trinta anos de trabalho para o homem;  
b) com vinte e cinco para a mulher;  
d) por velhice aos sessenta anos de idade. 
Justificativa: 
A redução do tempo de serviço exigido para adquirir direito a aposentadoria faz parte das 
reivindicações da classe trabalhadora, sustentadas com ênfase pelo argumento de que, além do 
desgaste físico muito maior das pessoas nos dias atuais, com redução do tempo provável de vida, 
ainda se faz necessária para ampliar a possibilidade de novos empregos, com vistas a absorver o 
ingresso anual de milhares de novos concorrentes no mercado de trabalho.  
Ademais, outros setores já contam com o direito de se aposentarem com a prestação de tempo de 
serviço ora proposto, razão porque se entende ser este o momento para estabelecer esta justa 
equiparação.  
Parecer:   
   A Emenda não se compadece com a realidade do País, cujo povo, hoje, ostenta média vida útil 
bastante superior à de alguns anos atrás. Assim, não vemos como se fundamentar proposta que vise 
a diminuir a idade requerida para a concessão da aposentadoria por velhice. Pela rejeição. 
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   EMENDA:14386 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 356, letra ‘d’  
Dê-se à alínea d do artigo 356 a seguinte redação;  
Art. 356. ..................................  
d) por velhice aos 65 anos para o homem e  
aos 60 anos para a mulher na área urbana aos 55  
anos para o homem e aos 50 anos para a mulher, no  
meio rural; 
Justificativa: 
É notória a concepção de que a atividade rural envolve desgaste físico muito maior do que o trabalho 
exercido no meio urbano pelas dificuldades de proteção e assistência que o rurícola encontra.  
A medida, aliás, representa uma das mais sentidas reivindicações do trabalhador rural, que há muitos 
anos vem lutando por sua aposentadoria com tempo e idade reduzidas, pelas características próprias 
de sua atividade.  
Parecer:   
   A Emenda não se compadece com a realidade do País, cujo povo, hoje, ostenta média vida útil 
bastante superior à de alguns anos atrás. Assim, não vemos como se fundamentar proposta que vise 
a diminuir a idade requerida para a concessão da aposentadoria por velhice. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:14497 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Assunto: - Título IX - da Ordem Social  
Seção III - da Previdência Social  
Aposentadoria por invalidez  
Nos termos do § 1o., do art. 23, do Regimento  
Interno da Assembléia Nacional Constituinte,  
apresentamos emenda, suprimindo a alínea "e" do  
art. 356, e incluindo parágrafo único, como segue:  
"Parágrafo único - a aposentadoria por  
invalidez fica transformada em seguro-  
reabilitação, e deverá permitir à pessoa portadora  
de deficiência, trabalho em outra função diferente  
da anterior, ficando garantido este seguro sempre  
que houver situação de desemprego." 
Justificativa: 
O que diz respeito aos planos de Previdência Social do Sistema de Seguridade Social atende a todos 
os trabalhadores, pelo art. 356, e ali se elenca a aposentadoria por invalidez.  
Convém destacar-se que o artigo 13, item XXVI, trata de aposentadoria no caso do trabalhador rural, 
nas condições de redução prevista no art. 356.  
Parece-nos claro, mas tal pode ser objeto de controvérsia judicial futura, que o elenco se refere em 
relação ao trabalhador rural ao cálculo de aposentadoria, com feito pelo “caput” do mencionado 
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artigo, cujo resultado nunca será inferior ao número de salários-mínimos percebidos quando da 
concessão do benefício.  
Assim, as hipóteses de aposentadoria, e entre esta, a de invalidez, também cobre o direito do 
trabalhador rural, embora não se estenda pelo art. 14 à categoria dos trabalhadores domésticos.  
Parecer:   
   Matéria típica de lei ordinária. 
   
   EMENDA:14654 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Introduza-se um parágrafo 3o. no art. 88, com a seguinte redação:  
§ 3o. - os prazos referidos na alínea "c"  
ficam reduzidos em cinco anos para os professores.  
- Introduza-se um parágrafo no art. 356, com a seguinte redação:  
Parágrafo único. - Os prazos referidos nas  
alíneas "a" e "b" ficam reduzidos em cinco anos  
para os professores. 
Justificativa: 
No que diz respeito aos professores do ensino superior, a Emenda Constitucional n° 18 da 
Constituição Federal atual quis, evidentemente, beneficiar o docente que completasse 30 anos de 
efetivo exercício no magistério, quando homem e 25 anos quando mulher, procurando, destarte 
compensá-lo pela desgastante função, concedendo-lhes proventos integrais, sendo induvidoso que 
tal benefício não só deve ser mantido, como ainda estendido ao empregado professor.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, tendo em vista a orientação adotada no substitutivo. 
   
   EMENDA:14661 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LUIZ DE SÁ (PL/RJ) 
Texto:   
   Projeto de Constituição  
Emenda Aditiva  
Acrescentem-se ao art. 270, § 5o. e ao art.  
356, parágrafo único, na forma seguinte:  
"Art. 270. - ................................  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - ......................................  
IV - ........................................  
V - ........................................  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. ......................................  
I - ........................................  
II - ........................................  
§ 3o. ......................................  
§ 4o. ......................................  
§ 5o. O imposto de que trata o item III só  
incidirá sobre os proventos da aposentadoria nos  
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termos do parágrafo único do art. 356."  
............................................  
Art. 356. ..................................  
Parágrafo único. O imposto de renda sobre  
proventos da aposentadoria só incidirá a partir do  
montante correspondente a vinte salários-mínimos." 
Justificativa: 
Proventos os há de muitas espécies. Com a mesma designação, as mais variadas fontes de 
proventos de valores os mais díspares. A aposentadoria não é mais, em nossos dias, um mero favor. 
É necessário, imprescindível mesmo, que se poupe o aposentado a um empobrecimento progressivo 
e inexorável que lhe tisne os últimos dias da existência. Sem a indexação presa por sua natureza ao 
salário mínimo de cada região e sem a preservação dos quantitativos com o que o aposentado possa 
regularmente contar, gera-se em torno da velhice o desespero de quem gastou toda a sua 
maturidade em proveito da coletividade, da geração de riquezas e do engrandecimento da Pátria.  
Parecer:   
   A Emenda objetiva incluir parágrafo no artigo 270 do Projeto de Constituição da Comissão de 
Sistematização, de modo que fiquem imunes do imposto de renda os rendimentos correspondentes a 
proventos de aposentadoria não superiores a vinte salários mínimos.  
Não obstante a importância da Emenda, entendemos que se trata de matéria que, por sua natureza e 
características, deve ser regulada a nível de legislação ordinária e não no texto constitucional.  
O problema não é de imunidade mas, sim, de isenção. Cabe à lei, entre miríades de rendimentos, 
especificar os que se sujeitam à taxação e declarar os que ficam fora da tributação. Somente quando 
se trata de proteger valores fundamentais é que a Constituição deve intervir e criar restrições ao 
Legislativo.  
No caso em debate, a realidade econômico-social pode se apresentar cambiante, ensejando que 
pessoas com rendimentos expressivos noutras espécies - o que desaconselha solução única, rígida, 
via Constituição. A lei ordinária tem melhores condições para a adequação da norma aos fatos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:14760 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: art. 356, alínea “d”.  
Dê-se à alínea d do art. 356 a seguinte redação:  
d) por idade aos sessenta e cinco anos para o  
homem, e aos sessenta anos para a mulher. 
Justificativa: 
Seria um retrocesso aumentar-se em 5 anos a idade da mulher para obtenção de aposentadoria por 
velhice. A legislação ordinária já consagra essa modalidade de aposentadoria aos sessenta anos de 
idade para a mulher.  
Parecer:   
   A Emenda não se compadece com a realidade do País, cujo povo, hoje, ostenta média vida útil 
bastante superior à de alguns anos atrás. Assim, não vemos como se fundamentar proposta que vise 
a diminuir a idade requerida para a concessão da aposentadoria por velhice. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:14795 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
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Texto:   
   Emenda Aditiva  
Inclua-se no artigo 356 do Projeto de  
Constituição alínea “f”, com a seguinte redação:  
"f) É assegurada é mulher camponesa,  
trabalhadora rural assalariada ou que exerça  
atividade laboral em regime de propriedade  
familiar ou de economia familiar, por invalidez  
com qualquer idade, ou aos 30 (trinta) anos de serviço. 
Justificativa: 
A mulher, esposa ou companheira, bem como filha maior de agricultor, que com ele trabalha na 
mesma propriedade rural, não pode ficar excluída dos benefícios da Previdência Social, pois de fato e 
de direito exerce atividade laboral no mesmo conjunto familiar.  
Na verdade, a inclusão da mulher trabalhadora rural ou camponesa no sistema de seguridade social, 
como direito inerente à sua condição de participante no processo de desenvolvimento e geração da 
riqueza nacional, constitui uma antiga reivindicação das trabalhadoras rurais do meu Estado, o Rio 
Grande do Sul, como de todo o País.  
Parecer:   
   São de se louvar as boas intenções que nortearam o nobre autor da emenda. Todavia, a matéria 
deve ser prevista pela lei ordinária, face, inclusive, às constantes mutações das condições de vida no 
campo. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:14847 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Art. 356.  
Emenda Aditiva  
Acrescente-se o seguinte:  
"A lei assegurará aposentadoria aos  
trabalhadores urbanos e rurais, incluídas as  
donas-de-casa, mediante contribuição para a  
Seguridade Social, vedado qualquer desconto nas  
pensões e aposentadorias". 
Justificativa: 
A presente sugestão se inspira na reivindicação aprovada no V Encontro Estadual da Classe 
Trabalhadora, realizado em Porto Alegre, em agosto de 1985, além de indicação generalizada as 
organizações feministas do País.  
Parecer:   
   A igualdade de tratamento previdenciário entre trabalhadores Urbanos e Rurais acha-se 
contemplada entre os princípios de ordenamento da Seguridade Social. No que concerne à  
integração da dona-de-casa e a camponesa à Previdência, ver parecer dado à emenda n. 19.252-8. 
Quanto à vedação de desconto nas pensões e aposentadorias, entendemos que estas deverão ter o 
mesmo tratamento tributário dispensado ao trabalho assalariado. 
   
   EMENDA:14860 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Inclua-se no Projeto de Constituição, art.  
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356, a letra "f", que terá a seguinte redação:  
"Art. 356.  
f) voluntariamente, a partir de 20 (vinte)  
anos de trabalho, a qualquer momento, desde que  
requerida pelo trabalhador, com proventos  
proporcionais ao tempo de serviço." 
Justificativa: 
Além de ser uma das formas de combater a crise do desemprego, em determinados momentos, há 
que considerar-se a expectativa de vida do povo brasileiro e, particularmente, do trabalhador que 
percebe salários incompatíveis com as obrigações a que está sujeito.  
Ademais, a faculdade de opção pela aposentadoria a partir dos vinte anos, proporcionará ao 
trabalhador a possibilidade de fluir por mais tempo do merecido descanso, a quem labutou por um 
longo período, presente sempre que a sobrevida, após a aposentadoria, nas condições de vida da 
realidade brasileira não persiste por um lapso de tempo que se possa admitir com razoável, não 
justificando, assim, a existência da só aposentadoria aos 35 anos.  
Parecer:   
   A emenda propõe a instituição, no âmbito da previdência social, da aposentadoria voluntária a partir 
de 20 anos de trabalho. Entendemos que a medida não se compadece com a orientação 
predominante entre os constituintes, que desejam e- levar a idade mínima para concessão de 
aposentadoria por tempo de serviço. 
   
   EMENDA:14923 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 356  
Acrescente-se ao Art. 356 o seguinte parágrafo.  
§ Único - Os prazos referidos na alínea "c"  
serão reduzidos em cinco anos para os  
trabalhadores que exerçam o magistério e para os  
ocupantes de cargos privativos para portadores de  
diploma de nível superior. 
Justificativa: 
A atividade do magistério requer um adicional esforço físico e mental, com o consequente desgaste, o 
que implica em redução das condições favoráveis a um bom rendimento do ensino.  
Com relação aos portadores de diploma de nível superior, deve levar-se em consideração que o 
tempo médio de duração dos cursos universitários, cinco anos, é um tempo aplicado na preparação 
indispensável para o exercício do cargo.  
Parecer:   
   A constituição deve limitar-se a reconhecer o direito a aposentadoria especial. A enumeração das 
atividades que farão jus ao benefício e as condições para sua concessão constituem objeto de lei 
ordinária. Pela rejeição. 
   
   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. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 177  

 

   
   EMENDA:14934 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOEMA SÃO THIAGO (PDT/CE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Capítulo II  
Seção II - Da Previdência Social  
Art. 356  
Acrescente-se no Art. 356 o seguinte  
Parágrafo Único:  
Art. 356 - ................... 
Parágrafo Único - O imposto de renda sobre  
proventos da aposentadoria só incidirá a partir do  
montante correspondente a vinte salários mínimos. 
Justificativa: 
Proventos os há de muitas espécies. Com a mesma designação, as mais variadas fontes de 
proventos de valores os mais dispares.  A aposentadoria não é mais, em nossos dias, um mero favor. 
É necessário, imprescindível mesmo, que se poupe o aposentado a um empobrecimento progressivo 
e inexplorável que lhe tisne os últimos dias da existência. Sem a indexação presa por sua natureza 
ao salário mínimo de cada região e sem a preservação dos quantitativos com o que o aposentado 
possa regularmente contar, gera-se em torno da velhice o desespero de quem gastou toda a sua 
maturidade em proveito da coletividade, da geração de riquezas e do engrandecimento da Pátria.  
Parecer:   
   O Relator entende que os proventos da aposentadoria deverão receber o mesmo tratamento 
tributário dispensado aos rendimentos do trabalho assalariado. No que respeita à isenção  
de contribuição previdenciária, trata-se de matéria que já é objeto de lei ordinária, desnecessária e 
impertinente sua disciplina no texto constitucional. 
   
 
   EMENDA:14985 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO MARIZ (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo emendado: art. 356  
Acrescente-se ao art. 356, o seguinte  
parágrafo único:  
Parágrafo único. - Aplica-se aos  
trabalhadores autônomos, aos desempregados e aos  
empregadores o disposto no "caput", com base no  
valor do salário de contribuição. 
Justificativa: 
Os dispositivos legais contidos na seção II, do Capítulo da Seguridade Social, não trataram dos 
trabalhadores autônomos, dos desempregados, nem dos empregadores, ao cuidar da aposentadoria. 
A emenda pretende suprir a lacuna. 
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. 
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   EMENDA:15017 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   KOYU IHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   O art. 356 da Seção II "Da Previdência  
Social" será reescrito com a seguinte redação:  
"Art. 356. É assegurada aposentadoria com  
proventos de valor igual 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 do seu valor real,  
cujo resultado nunca será inferior ao número de  
salários mínimos percebidos quando da concessão do  
benefício:  
a) com 35 anos de trabalho para o homem e 30 anos para a mulher;  
b) por velhice aos 65 anos para o homem e 60 anos para a mulher;  
c) por invalidez.  
§ 1o. A lei estabelecerá tempo inferior ao  
previsto aos da modalidade acima, pelo exercício  
de trabalho noturno, de revezamento, penoso,  
insalubre ou perigoso." 
Justificativa: 
A redação proposta vem dar nova estrutura ao artigo 356, reestruturando-o e acrescentando à letra 
“b” 65 anos para o homem e 60 para as mulheres, pois entendemos que tal como a letra “a” prevê 
tempos diferenciados para o homem e mulher, deveria seguir o mesmo critério no caso da letra “b” 
que trata da aposentadoria por velhice. Embora saibamos que os dispositivos apresentados já estão 
contemplados no atual projeto de Constituição, com exceção do item “b”, estamos reapresentando 
como medida de “segurança e reforço”.  
Parecer:   
   A emenda dispensa tratamento excessivamente pormenorizado à questão das aposentadorias. 
Parece-nos, assim, que a matéria deve ser prevista em lei ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:15027 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
Art. 270 -  
III - renda e proventos de qualquer natureza;  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. - O imposto de renda de que trata o  
item III só incidirá sobre os proventos da  
aposentadoria nos termos do parágrafo único do Art. 356.  
§ 3o. - O imposto de que trata o item IV ....  
I - ........................................  
II - ........................................  
§ 4o. - O imposto de que trata o item V ....  
§ 5o. - Na cobrança..........................  
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Art. 356  
Parágrafo Único - O imposto de renda sobre  
proventos da aposentadoria só incidirá a partir do  
montante correspondente a vinte salários mínimos. 
Justificativa: 
Proventos os há de muitas espécies. Com a mesma designação, as mais variadas fontes de 
proventos de valores os mais díspares. A aposentadoria não é mais, em nossos dias, um mero favor. 
É necessário, imprescindível mesmo que se poupe o aposentado a um empobrecimento progressivo 
e inexorável. Sem a indexação presa por sua natureza ao salário mínimo de cada região e sem a 
preservação dos quantitativos com o que o aposentado possa regularmente contar, gera-se em torno 
da velhice o desespero de quem gatou toda a sua maturidade em proveito da coletividade, da 
geração de riquezas e do engrandecimento da Pátria.  
Parecer:   
   A Emenda objetiva incluir parágrafo no artigo 270 do Projeto de Constituição da Comissão de 
Sistematização, de modo que fiquem imunes do imposto de renda os rendimentos correspondentes a 
proventos de aposentadoria não superiores a vinte salários mínimos.  
Não obstante a importância da Emenda, entendemos que se trata de matéria que, por sua natureza e 
características, deve ser regulada a nível de legislação ordinária e não no texto constitucional.  
O problema não é de imunidade mas, sim, de isenção. Cabe à lei, entre miríades de rendimentos, 
especificar os que se sujeitam à taxação e declarar os que ficam fora da tributação. Somente quando 
se trata de proteger valores fundamentais é que a Constituição deve intervir e criar restrições ao 
Legislativo.  
No caso em debate, a realidade econômico-social pode se apresentar cambiante, ensejando que 
pessoas com rendimentos expressivos noutras espécies - o que desaconselha solução  
única, rígida, via Constituição. A lei ordinária tem melhores condições para a adequação da norma 
aos fatos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:15043 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 356, alínea "c"  
A alínea "c" do art. 356 do Projeto de  
Constituição passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 356 - ......................... 
c) aos vinte e cinco anos de serviço para os  
profissionais de secretariado, magistério e  
enfermagem, bem como aos que exercem trabalho  
noturno, de revezamento, penoso, insalubre ou  
perigoso." 
Justificativa: 
Insistimos em nossa defesa pelos direitos de aposentadoria aos vinte e cinco anos de serviço, para 
categorias profissionais cujo desgaste físico e mental é comprovado. O Projeto inclui em seu texto 
esse benefício aos profissionais de magistério e a presente emenda faz justiça também aos 
profissionais de secretariado e enfermagem, cujas características são as mais análogas.  
Parecer:   
   Pela rejeição, face às razões expendidas no exame da emenda no. 1p02774-8. 
   
   EMENDA:15325 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda Aditiva.  
Acrescente-se ao artigo 356 o seguinte parágrafo único:  
"Art. 356 - .................... 
Parágrafo Único - O disposto neste artigo não  
se aplica aos empregados ou contribuintes autônomos  
que vierem a se aposentar no prazo de dez anos,  
contados da data da promulgação desta Constituição  
e que já tenham, por lei anterior, assegurados  
aposentadorias especiais pela redução do tempo de serviço." 
Justificativa: 
Diversas categorias, entre as quais as de jornalista e de radiologistas, tem garantidas aposentadorias 
especiais e integrais com a redução do tempo de serviço em razão da natureza profissional. Isto 
também acontece, inclusive, com os policiais (estatutários). Este parágrafo visa resguardar o direito 
adquirido pelas classes anteriormente contempladas, por força do novo dispositivo constitucional (art. 
356) perderão tal benefício, especialmente, em relação aos empregados que já exerceram 2/3 (20 
anos) do tempo do serviço necessário para suas aposentadorias (vide. Lei 3529/59).  
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:15414 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título IX - Capítulo II - Seção II  
Art. 356 - alínea C  
Sugere-se a seguinte redação à citada alínea C:  
C - Com tempo inferior ao das modalidades  
acima, pelo exercício de trabalho noturno, de  
revezamento, penoso, de comprovado desgaste físico  
e emocional, insalubre ou perigoso; 
Justificativa: 
Justifica-se a adição de “COMPROVADO DESGASTE FÍSICO E EMOCIONAL”, na redação de 
mencionada alínea C, no sentido de garantir também aos BAILARINOS, ARTISTAS CIRCENSES e 
ATORES LÍRICOS, a justa aposentadoria por tempo de serviço reduzido, considerando-se que: 
- os BAILARINOS, clássicos e modernos, como os artistas de inúmeras funções CIRCENSES, iniciam 
a aprendizagem da profissão, assim como na grande maioria das vezes começam a exercê-la a mais 
tenra idade e, a preparação técnica e artística para o exercício da mesma exige extenuante trabalho 
diário; 
- pelas peculiaridades dessas profissões cênicas, esses artistas são trabalhadores os quais sofrem 
inusitado desgaste físico e emocional, quando não risco de vida; 
- os referidos artistas, como igualmente os ATORES LÍRICOS (cantores de ópera), por força da 
necessidade de se manterem em plenas condições para apresentação em cena, isto é, ao público, 
mesmo nos períodos de férias, obrigam-se a realizar exaustivos exercícios diários; 
- os trabalhadores acima nominados obrigam-se ainda, no intuito de conservarem em forma ideal seu 
organismo (músculos, cordas vocais, memória ativa, etc.) a cuidados especiais com alimentação, 
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vestuário e outros, tendo inclusive que adotar hábitos de vida, os quais exigem grandes sacrifícios 
pessoais; 
- esses trabalhadores têm ainda limitado tempo para o exercício de sua carreira profissional, quando 
a elasticidade dos músculos, flexibilidade e leveza do corpo ficam prejudicadas; o enriquecimento das 
articulações; o envelhecimento e a calosidade das cordas vocais entre inúmeros outros sérios 
problemas acentuados pelo avanço dos anos, dificultam e até impedem a atuação em espetáculos, 
consequentemente, comprometendo a atividade profissional. 
Assim sendo, necessário se faz garantir a aposentadoria 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 condições de prosseguir no exercício de sua 
profissão. 
Parecer:   
   Pela rejeição, face às razões alegadas no exame da emenda no. 1p02774-8. 
   
   EMENDA:15479 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ GUSHIKEN (PT/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se às alíneas "a" e "b" do art. 356 do  
projeto da Comissão de Sistematização, a seguinte  
redação:  
Art. 356 ....................................  
a) com trinta anos de trabalho para o homem  
b) com vinte e cinco anos de trabalho para a  
mulher. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   É indiscutível que a média de vida do brasileiro aumentou consideravelmente nas últimas décadas. 
Provas de tal afirmação encontramos nos dados sobre o assunto levantados pelo IBGE. Diante desse 
fato e das dificuldades financeiras enfrentadas pelo País, consideramos injustificável a diminuição do  
tempo de serviço requerido para a concessão de aposentadoria.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:15480 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ GUSHIKEN (PT/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Inclua-se na Seção referente à Previdência  
Social, do projeto da Comissão de Sistematização,  
na Seção II, Capítulo II do Título IX, onde couber:  
Art. Lei complementar assegurará a  
aposentadoria proporcional e definirá o tempo  
necessário para este fim. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
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Parecer:   
   A tendência dos constituintes é no sentido de evitar a instituição da aposentadoria com proventos 
proporcionais ao tempo de serviço, inclusive no âmbito do serviço público. 
   
   EMENDA:15637 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   No Art. 356, substitua-se os itens a e b pelo seguinte:  
a) Voluntariamente após 30 (trinta) anos de  
serviço para o homem e 25 (vinte e cinco) anos para a mulher. 
Justificativa: 
O perfil do mercado de trabalho de países em desenvolvimento, como o Brasil, onde anualmente 
agregam-se milhões de novos trabalhadores, exige esta rotatividade, além da expectativa de vida de 
nosso povo não ser compatível com o tempo de trabalho proposto.  
Parecer:   
   É indiscutível que a média de vida do brasileiro aumentou consideravelmente nas últimas décadas. 
Provas de tal afirmação encontramos nos dados sobre o assunto levantados pelo IBGE. Diante desse 
fato e das dificuldades financeiras enfrentadas pelo País, consideramos injustificável a diminuição do  
tempo de serviço requerido para a concessão de aposentadoria.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:15758 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao caput do art. 356 do Projeto de  
Constituição, elaborado pela Comissão de  
Sistematização, a seguinte redação:  
"Art. 356 - É assegurada aposentadoria, na forma da lei:  
............................................  
Justificativa: 
A aposentadoria integral para os empregados do setor privado, sem a respectiva fonte de custeio, 
não pode ser prevista constitucionalmente, sob pena de inviabilização do setor produtivo privado. Por 
esse motivo, deve ser reservada à lei ordinária a definição dos benefícios, inclusive através dos 
programas de previdência privada. 
Parecer:   
   O autor da emenda demonstra preocupação com os termos do Art. 356 do Projeto Constitucional, 
por entender que, da forma como se acha redigido, esse dispositivo poderá inviabilizar o sistema de 
seguro social. Pela aprovação, nos termos do Substitutivo que oferecemos a Casa.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:15901 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILMA MAIA (PDS/RN) 
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Texto:   
   Acrescente-se ao Art. 356 o seguinte parágrafo:  
A lei definirá as condições para a  
aposentadoria da Dona de Casa. 
Justificativa: 
A aposentadoria da Dona de Casa integra a nova situação da mulher no Brasil, pois assegura uma 
condição condigna àquela que, ao longo dos anos, exerceu as atividades domésticas, 
independentemente de qualquer vinculação estatal.  
É justo, pois que a Dona de Casa faz jus à sua aposentadoria.  
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:16003 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 356  
Incluir o seguinte Parágrafo Único no Artigo 356.  
Art. 356 - ..................................  
Parágrafo Único - O imposto de renda sobre  
proventos da aposentadoria só incidirá a partir do  
montante correspondente a vinte salários mínimos. 
Justificativa: 
Proventos os há de muitas espécies. Com a mesma designação, as mais variadas fontes de 
proventos de valores os mais díspares. A aposentadoria não é mais, em nossos dias, um mero favor. 
É necessário, imprescindível mesmo, que se poupe o aposentado a um empobrecimento progressivo 
e inexorável que lhe tisne os últimos dias da existência. Sem a indexação presa por sua natureza ao 
salário mínimo de cada região e sem a preservação dos quantitativos com o que o aposentado possa 
regularmente contar, gera-se em torno da velhice o desespero de quem gatou toda a sua maturidade 
em proveito da coletividade, da geração de riquezas e do engrandecimento do seu País.  
Parecer:   
   O Relator entende que os proventos da aposentadoria deverão receber o mesmo tratamento 
tributário dispensado aos rendimentos do trabalho assalariado. No que respeita à isenção  
de contribuição previdenciária, trata-se de matéria que já é objeto de lei ordinária, desnecessária e 
impertinente sua disciplina no texto constitucional. 
   
   EMENDA:16060 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JESUS TAJRA (PFL/PI) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 356 - letra "d" a seguinte redação:  
Art. 356 ................................  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 184  

 

a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
d) compulsoriamente aos setenta anos de idade. 
Justificativa: 
Atualmente a aposentadoria compulsória se consuma ao atingir-se setenta anos de idade. Não há 
razão lógica ou biológica para elevar-se esse limite.  
Parecer:   
   A proposta contida na emenda visa a integralizar o elenco de aposentadorias previsto na parte do 
projeto relativa à Seguridade Social. A nosso ver, trata-se de espécie que não deve ausentar-se do 
texto constitucional. Pela aprovação, nos termos do Substitutivo.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:16223 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO CUNHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substitua-se o artigo 356, da seção II:  
Da Previdência Social, pelo seguinte texto:  
Art. 356 Os proventos da inatividade serão  
equivalentes aos da ativa, assim definidos pelos  
dissídios coletivos da categoria, garantidos ao  
trabalhador aposentado todos os direitos neles  
estabelecidos.  
a) com trinta anos de trabalho, para o homem;  
b) com vinte e cinco anos para a mulher;  
c) com tempo inferior aos da modalidade  
acima, pelo exercício de trabalho noturno, de  
revezamento, penoso, insalubre ou perigoso;  
d) por velhice aos sessenta anos de idade:  
e) por invalidez. 
Justificativa: 
Entendemos que a aposentadoria é uma recompensa da Nação aos seus trabalhadores. Assim deve 
ser entendido o direito dos que trabalhem por longos anos em prol do desenvolvimento Nacional.  
Elevar-se esse conceito e essa garantia a nível constitucional significa garantir ao homem e a mulher 
brasileiros o direito de, aposentando-se nos tempos previstos, poder garantir um tempo saudável de 
vida destinada aos valores da vida.  
A aposentadoria por velhice, aos 60 (sessenta) anos é a segurança de uma velhice amparada.  
Parecer:   
   A emenda dispensa tratamento excessivamente pormenorizado à questão das aposentadorias. 
Parece-nos, assim, que a matéria deve ser prevista em lei ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:16332 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 art. 356 do Projeto de  
Constituição o seguinte parágrafo único:  
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"Art. 356. ..................................  
Parágrafo único. É assegurado a mulher  
trabalhadora rural o direito a filiação à  
Previdência Social e ao gozo dos benefícios  
previdenciários, independentemente de seu estado  
civil." 
Justificativa: 
Grande número de trabalhadoras rurais não pode hoje contar com os benefícios da Previdência 
Social, em face da proibição de filiação ao órgão.  
É grave injustiça não se conceder as trabalhadoras solteiras o direito de contribuir para a Previdência, 
quando elas trabalham a vida toda na roça, contribuem com seu trabalho e esforço para o 
crescimento do País e, quando já exaustas, cansadas, simplesmente têm que se recolher sem 
nenhuma remuneração para garantir sua velhice. 
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:16334 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALMOR DE LUCA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Projeto de Constituição  
Inclua-se no artigo 356 do Projeto as alíneas f e g com a seguinte redação:  
f) - com vinte (20) anos de trabalho em  
mineração a céu aberto;  
g) - com quinze (15) anos de trabalho em  
mineração de subsolo. 
Justificativa: 
É notório a periculosidade, insalubridade e penosidade do trabalho exercido nas minerações, em 
especial de subsolo.  
As doenças profissionais e os acidentes de trabalho comprovam ao alto risco de vida desta atividade.  
A legislação dos países civilizados já consagra os princípios agora preconizados. 
Parecer:   
   Pela rejeição, com fundamento nas razões expendidas no exame da emenda no. 1p02774-8. 
   
   EMENDA:16516 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARREL BENEVIDES (PMDB/AM) 
Texto:   
   1. Art. 270 - Adite-se ao art. 270 o § 2o.,  
que segue, renumerando-se os demais:  
§ 1o. - ....................... 
§ 2o. - O imposto de renda de que trata o  
item III só incidirá sobre os proventos da  
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aposentadoria nos termos do parágrafo único do Art. 356.  
§ 3o. - O imposto de que trata o item IV  
I - ............................. 
II - ............................. 
§ 4o. - O imposto de que trata o item V  
§ 5o. - Na cobrança  
2. Art. 356 - Acrescente-se ao art. 356 o  
seguinte parágrafo único:  
Parágrafo Único - O imposto de renda sobre  
proventos da aposentadoria só incidirá a partir do  
montante correspondente a vinte salários mínimos. 
Justificativa: 
Proventos os há muitas espécies. Com a mesma designação, as mais variadas fontes de proventos 
de valores os mais díspares. A aposentadoria não é mais, em nossos dias, um mero favor. E 
necessário, imprescindível mesmo, que se poupe o aposentado a um empobrecimento progressivo e 
inexorável que lhe tisne os últimos dias da existência. Sem a indexação presa por sua natureza ao 
salário mínimo de cada região e sem a preservação dos quantitativos com o que o aposentado com o 
que o aposentado possa regularmente contar, gera-se em torno da velhice o desespero de quem 
gastou toda a sua maturidade em proveito da coletividade, da geração de riquezas e do 
engrandecimento da Pátria.  
Parecer:   
   A Emenda objetiva incluir parágrafo no artigo 270 do Projeto de Constituição da Comissão de 
Sistematização, de modo que fiquem imunes do imposto de renda os rendimentos correspondentes a 
proventos de aposentadoria não superiores a vinte salários mínimos.  
Não obstante a importância da Emenda, entendemos que se trata de matéria que, por sua natureza e 
características, deve ser regulada a nível de legislação ordinária e não no texto constitucional.  
O problema não é de imunidade mas, sim, de isenção. Cabe à lei, entre miríades de rendimentos, 
especificar os que se sujeitam à taxação e declarar os que ficam fora da tributação. Somente quando 
se trata de proteger valores fundamentais é que a Constituição deve intervir e criar restrições ao 
Legislativo.  
No caso em debate, a realidade econômico-social pode se apresentar cambiante, ensejando que 
pessoas com rendimentos expressivos noutras espécies - o que desaconselha solução única, rígida, 
via Constituição. A lei ordinária tem melhores condições para a adequação da norma aos fatos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:16570 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CAMARGO (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se à alínea "d" do Art. 356 a seguinte redação:  
"Aposentadoria por idade para os  
trabalhadores, aos 60 (sessenta) anos, se do sexo  
masculino, e aos 55 (cinquenta e cinco) anos, se  
do sexo feminino." 
Justificativa: 
A presente sugestão de norma à Constituição, idêntica a centenas de outras que nos têm chegado às 
mãos de todos os pontos do País, atende aos fundamentos da “justificativa” apresentada pelo 
engenheiro Maurício G. da Silva, cujo teor aqui transcrevemos e perfilhamos: 
“Tal medida viria ao encontro de, na conjuntura psicossocial e econômica atual, uma apreciável 
abertura de novas vagas, para emprego de pessoas jovens que, anualmente, num contingente de.... 
1.600.000 pessoas, chegam ao mercado de trabalho, sem possibilidade de emprego.  
Em face de publicações recentes, do IBGE (1983), vê-se a expectativa média de vida do brasileiro 
ainda é baixa. Os dados mostram que, para ambos os sexos, esta idade ainda é de 57,9 anos. Assim 
sendo, a legislação brasileira fixando para o homem a idade de 60 anos, para a aposentadoria por 
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velhice, em de qualquer forma, uma imposição absurda, pois ultrapassa em muito a expectativa 
média de vida do brasileiro.  
O próprio presidente do IBGE, Prof. Jessé Montello, em uma conferência proferida na Escola 
Superior de Guerra sobre a “População Brasileira”, em 1981, afirmou: “No intervalo 1930-1970 a 
expectativa de vida ao nascer aumentou de 41,2 anos para 55,7 anos (30% para o País como um 
todo). Na última década, as mesmas tendências persistiriam, tendo atingido o nível médio de 57,9 
anos (para ambos os sexos) ”.  
A arrecadação das taxas de contribuição para a Previdência Social não sofreria perdas apreciáveis, 
pois se de um lado o aposentado continuaria contribuindo com uma parcela menor (a 10% de sua 
aposentadoria), de outro lado, abrindo uma vaga para a admissão de um desempregado, este iria 
contribuir, também, com a sua taxa correspondente. ”  
Parecer:   
   É indiscutível que a média de vida do brasileiro aumentou consideravelmente nas últimas décadas. 
Provas de tal assertiva encontramos nos dados que, sobre o assunto, são fornecidos pelo IBGE. 
Diante desse fato e das dificuldades financeiras do país, julgamos injustificável e inoportuno a 
diminuição tanto do tempo de serviço como da idade para obtenção de aposentadorias.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:16750 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
1) Acrescente-se ao Art. 270 mais um  
parágrafo (o segundo), renumerando-se os demais;  
2) Acrescente-se ao Art. 356, um parágrafo único.  
O § 2o. art. 270 terá a seguinte redação: "O  
imposto de renda de que trata o item III só  
incidirá sobre os proventos da aposentadoria nos  
termos do parágrafo único do art. 356."  
O Parágrafo Único do art. 356 terá a seguinte  
redação: "O imposto de renda sobre proventos da  
aposentadoria só incidirá a partir do montante  
correspondente a vinte salários mínimos." 
Justificativa: 
Proventos os há de muitas espécies. Com a mesma designação, as mais variadas fontes de 
proventos de valores os mais díspares. A aposentadoria não é mais, em nossos dias, um mero favor. 
É necessário, imprescindível mesmo que se poupe o aposentado a um empobrecimento progressivo 
e inexorável. Sem a indexação presa por sua natureza ao salário mínimo de cada região e sem a 
preservação dos quantitativos com o que o aposentado possa regularmente contar, gera-se em torno 
da velhice o desespero de quem gatou toda a sua maturidade em proveito da coletividade, da 
geração de riquezas e do engrandecimento da Pátria.  
Parecer:   
   A Emenda objetiva incluir parágrafo no artigo 270 do Projeto de Constituição da Comissão de 
Sistematização, de modo que fiquem imunes ao imposto de renda os rendimentos correspondentes a 
proventos da aposentadoria.  
Não obstante a importância da Emenda, entendemos que se trata de matéria que, por sua natureza e 
características, deve ser regulada a nível de legislação ordinária e não no texto constitucional.  
O problema não é de imunidade mas, sim, de isenção. Cabe à lei, entre miríades de rendimentos, 
especificar os que se sujeitam à taxação e declarar os que ficam fora da tributação. Somente quando 
se trata de proteger valores fundamentais é que a Constituição deve intervir e criar restrições ao 
Legislativo.  
No caso em debate, a realidade econômico-social pode se apresentar cambiante, ensejando que 
pessoas com reduzidos rendimentos de determinada espécie percebam, também, rendimentos  
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expressivos noutras espécies - o que desaconselha solução única, rígida, via Constituição. A lei 
ordinária tem melhores condições para a adequação da norma aos fatos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:17129 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO KUSTER (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
TÍTULO IX - CAPÍTULO II - SEÇÃO II  
ART. 356 - Alínea C  
SUGERE-SE A SEGUINTE REDAÇÃO À CITADA ALÍNEA C:  
C - Com tempo inferior ao das modalidades  
acima, pelo exercício de trabalho noturno, de  
revezamento, penoso, de comprovado desgaste físico  
e emocional, insalubre ou perigoso; 
Justificativa: 
Justifica-se a adição de “COMPROVADO DESGASTE FÍSICO E EMOCIONAL”, na redação de 
mencionada alínea C, no sentido de garantir também aos BAILARINOS, ARTISTAS CIRCENSES e 
ATORES LÍRICOS, a justa aposentadoria por tempo de serviço reduzido, considerando-se que: 
- os BAILARINOS, clássicos e modernos, como os artistas de inúmeras funções CIRCENSES, iniciam 
a aprendizagem da profissão, assim como na grande maioria das vezes começam a exercê-la a mais 
tenra idade e, a preparação técnica e artística para o exercício da mesma exige extenuante trabalho 
diário; 
- pelas peculiaridades dessas profissões cênicas, esses artistas são trabalhadores os quais sofrem 
inusitado desgaste físico e emocional, quando não risco de vida; 
- os referidos artistas, como igualmente os ATORES LÍRICOS (cantores de ópera), por força da 
necessidade de se manterem em plenas condições para apresentação em cena, isto é, ao público, 
mesmo nos períodos de férias, obrigam-se a realizar exaustivos exercícios diários; 
- os trabalhadores acima nominados obrigam-se ainda, no intuito de conservarem em forma ideal seu 
organismo (músculos, cordas vocais, memória ativa, etc.) a cuidados especiais com alimentação, 
vestuário e outros, tendo inclusive que adotar hábitos de vida, os quais exigem grandes sacrifícios 
pessoais; 
- esses trabalhadores têm ainda limitado tempo para o exercício de sua carreira profissional, quando 
a elasticidade dos músculos, flexibilidade e leveza do corpo ficam prejudicadas; o enriquecimento das 
articulações; o envelhecimento e a calosidade das cordas vocais entre inúmeros outros sérios 
problemas acentuados pelo avanço dos anos, dificultam e até impedem a atuação em espetáculos, 
consequentemente, comprometendo a atividade profissional. 
Assim sendo, necessário se faz garantir a aposentadoria 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 condições de prosseguir no exercício de sua 
profissão. 
Parecer:   
   Pela rejeição, face às razões alegadas quando do exame da emenda no. 1p02774-8. 
   
   EMENDA:17382 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
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DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 356  
Inclua-se no projeto  
Art. 356 - ..................................  
Parágrafo único - O imposto de renda sobre  
proventos da aposentadoria só incidirá a partir do  
montante correspondente a vinte salários mínimos. 
Justificativa: 
Proventos os há de muitas espécies. Com a mesma designação, as mais variadas fontes de 
proventos de valores os mais díspares. A aposentadoria não é mais, em nossos dias, um mero favor. 
É necessário, imprescindível mesmo que se poupe o aposentado a um empobrecimento progressivo 
e inexorável. Sem a indexação presa por sua natureza ao salário mínimo de cada região e sem a 
preservação dos quantitativos com o que o aposentado possa regularmente contar, gera-se em torno 
da velhice o desespero de quem gatou toda a sua maturidade em proveito da coletividade, da 
geração de riquezas e do engrandecimento da Pátria.  
Parecer:   
   O Relator entende que os proventos da aposentadoria deverão receber o mesmo tratamento 
tributário dispensado aos rendimentos do trabalho assalariado. No que respeita à isenção  
de contribuição previdenciária, trata-se de matéria que já é objeto de lei ordinária, desnecessária e 
impertinente sua disciplina no texto constitucional. 
   
   EMENDA:17522 REJEITADA 
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. 356, alínea "c":  
Acrescente-se à alínea "c", do art. 356, do  
Projeto de Constituição, o seguinte:  
c) ..................... e rural. 
Justificativa: 
É justo que o trabalhador rural tenha a sua aposentadoria aos 25 (vinte e cinco) anos efetivos de 
trabalho. O seu meio ambiente de trabalho é perigoso, penoso e sujeito à insalubridade e outras 
condições desfavoráveis à saúde. Ele labuta com animais, contra as intempéries, as águas 
estagnadas e outros focos de doenças prejudiciais ao organismo humano. Por outro lado, evitará que 
o trabalhador rural se desloque para os grandes centros e cidades, provocando o êxodo rural à 
procura de melhores condições de trabalho. O trabalho rural é, sobretudo, cansativo e não oferece a 
segurança necessária a quem o executa. Basta dizer-se que a maioria dos trabalhadores são vítimas 
de doenças tropicais. Com tal medida o trabalhador terá maior interesse em se radicar à terra.  
Parecer:   
   A concessão da aposentadoria especial está condicionada às hipóteses de trabalho realizado sob 
condições de insalubridade, penosidade e periculosidade, o que, normalmente, não ocorre com o 
trabalho realizado no meio rural. Pela rejeição 
   
   EMENDA:17727 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
TÍTULO IX - CAPÍTULO II - SEÇÃO II  
ART. 356 - ALÍNEA C  
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SUGERE-SE A SEGUINTE REDAÇÃO À CITADA ALÍNEA C:  
C - Com tempo inferior ao das modalidades acima,  
pelo exercício de trabalho noturno, de revezamento,  
penoso, de comprovado desgaste físico e  
emocional, insalubre ou perigoso; 
Justificativa: 
Justifica-se a adição de “COMPROVADO DESGASTE FÍSICO E EMOCIONAL”, na redação de 
mencionada alínea C, no sentido de garantir também aos BAILARINOS, ARTISTAS CIRCENSES e 
ATORES LÍRICOS, a justa aposentadoria por tempo de serviço reduzido, considerando-se que: 
- os BAILARINOS, clássicos e modernos, como os artistas de inúmeras funções CIRCENSES, iniciam 
a aprendizagem da profissão, assim como na grande maioria das vezes começam a exercê-la a mais 
tenra idade e, a preparação técnica e artística para o exercício da mesma exige extenuante trabalho 
diário; 
- pelas peculiaridades dessas profissões cênicas, esses artistas são trabalhadores os quais sofrem 
inusitado desgaste físico e emocional, quando não risco de vida; 
- os referidos artistas, como igualmente os ATORES LÍRICOS (cantores de ópera), por força da 
necessidade de se manterem em plenas condições para apresentação em cena, isto é, ao público, 
mesmo nos períodos de férias, obrigam-se a realizar exaustivos exercícios diários; 
- os trabalhadores acima nominados obrigam-se ainda, no intuito de conservarem em forma ideal seu 
organismo (músculos, cordas vocais, memória ativa, etc.) a cuidados especiais com alimentação, 
vestuário e outros, tendo inclusive que adotar hábitos de vida, os quais exigem grandes sacrifícios 
pessoais; 
- esses trabalhadores têm ainda limitado tempo para o exercício de sua carreira profissional, quando 
a elasticidade dos músculos, flexibilidade e leveza do corpo ficam prejudicadas; o enriquecimento das 
articulações; o envelhecimento e a calosidade das cordas vocais entre inúmeros outros sérios 
problemas acentuados pelo avanço dos anos, dificultam e até impedem a atuação em espetáculos, 
consequentemente, comprometendo a atividade profissional. 
Assim sendo, necessário se faz garantir a aposentadoria 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 condições de prosseguir no exercício de sua 
profissão. 
Parecer:   
   Pela rejeição, face às razões expendidas no parecer à emenda no. 1p202201-9. 
   
   EMENDA:17728 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO CÂMARA (PMDB/RN) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 356 (Seção II, Capítulo  
II, Título IX) um parágrafo único, na seguinte forma:  
"Art. 356 ...................................  
..................................................  
Parágrafo único. Fica assegurada ao  
trabalhador rural, inclusive àquele que  
preste serviços no recesso do lar, a  
aposentadoria:  
I - por invalidez;  
II - compulsoriamente, aos cinquenta e cinco  
anos de idade para homens e cinquenta para as  
mulheres;  
III - voluntariamente, após trinta e cinco  
anos de serviço para os homens e trinta anos para  
as mulheres." 
Justificativa: 
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   Os benefícios e serviços devidos ao trabalhador rural e seus dependentes se classificaram em 
diversas categorias. Existem os propriamente pecuniários, aqueles que importam no pagamento de 
uma determinada quantia em dinheiro: a aposentadoria por velhice, a aposentadoria por invalidez, a 
pensão e o auxílio funeral. Dentre eles, queremos destacar a aposentadoria por idade, nos termos da 
legislação vigente, é concedida ao trabalhador rural quando este completa 65 anos de idade. Trata-
se, conforme se pode observar, de uma injusta disposição. O trabalhador rural, como sabemos, inicia 
muito cedo as suas atividades laborativas no campo, antes mesmo, na maioria das vezes, de 
completar 12 anos de idade. Enquanto isso, o trabalhador urbano começa, em geral, suas atividades 
profissionais após completar 18 anos. 
   Com efeito, não há como continuar a persistir o atual limite de idade para a aposentadoria por 
velhice do trabalhador rural, porque este, pelas razões expostas, ao atingir a idade de 658 anos, já se 
encontra envelhecido e alquebrado, não tendo mais condições, portanto, de desfrutar de um justo 
descanso. 
    Propomos, então, a inclusão, no Projeto de Constituição, de três modalidades de aposentadoria: 
    - por invalidez; 
    - por idade, aos 55 anos para o trabalhador rural a 50 anos para a trabalhadora rural; 
    - por tempo de serviço, após 35 anos de efetivo serviço para o trabalhador rural e 30 anos para a 
trabalhadora rural. 
   No tocante à apuração do tempo de serviço, poder-se-ia utilizar os mesmos mecanismos, hoje, 
empregados para comprovar o efetivo exercício na atividade agropecuária para efeito de concessão 
de aposentadoria pelo FUNRURAL. 
   Um aspecto, porém, queremos aqui, ressaltar a importância do trabalho da mulher no meio rural. A 
introdução maciça da mulher no processo produtivo é uma realidade inconteste está levando, 
inclusive, à formulação de novos padrões ocupacionais no campo. 
   Refiro-me, aqui, não à mulher boia-fria ou àquela de carteira assinada, com benefícios 
previdenciários pelo menos supostamente garantidos. Refiro-me, sim, à mulher do lar que, através da 
procriação, da educação dos filhos e do poio na execução das tarefas laborais dos outros membros 
da família, participa ativamente do processo produtivo. E, ainda mais, entre a execução de um e outra 
tarefa doméstica, ele participa, diretamente, no eito, de todas as fases da atividade agrícola, desde o 
preparo do solo até a colheita. A constatação mais óbvia da participação da mulher na execução 
direta das tarefas no campo é a cobertura que, hoje, faz a Previdência Social quando da ocorrência 
de acidentes de trabalho com a mulher e o filho menor. 
   Para garantir uma cobertura previdenciária abrangente à mulher no meio rural, estamos propondo, 
então, através do parágrafo único desta emenda, o reconhecimento, como atividade econômica, das 
tarefas, também, realizadas no recesso do lar. 
Parecer:   
   Com referência ao trabalhador rural em geral, as sugestões do autor acham-se atendidas, quanto 
ao mérito, na seção Da Previdência Social do capítulo relativo à seguridade social. No que respeita à 
dona - de - casa rural, ver parecer dado à emenda n. 1P19.252-8. 
   
   EMENDA:17750 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IBERÊ FERREIRA (PFL/RN) 
Texto:   
   Dê-se à alínea "d" do art. 356 a seguinte redação:  
"por velhice, aos sessenta anos de idade, para  
a mulher, e aos sessenta e cinco anos, para o homem;" 
Justificativa: 
É da nossa tradição constitucional o respeito às desigualdades biológicas entre o homem e mulher.  
No que concerne a aposentadoria, por exemplo, as mulheres têm sido favorecidas com a redução do 
tempo de serviço, mesmo em condições especiais, de privilégio, como ocorre com as professoras.  
Ao fixar uma idade comum para aposentadoria por velhice, o legislador (ora constituinte) incorre em 
flagrante contradição, fugindo às razões que determinaram o privilégio da aposentadoria antecipada, 
voluntária, da mulher aos trinta anos.  
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Não há porque utilizar dois pesos e duas medidas. Os mesmos fatores que determinaram a 
desigualdades favorável à mulher na aposentadoria por tempo de serviço devem justificar e 
recomendar a antecipação de sua aposentadoria por velhice.  
Parecer:   
   É indiscutível que a média de vida do brasileiro aumentou consideravelmente nas últimas décadas. 
Provas de tal assertiva encontramos nos dados que, sobre o assunto, são fornecidos pelo IBGE. 
Diante desse fato e das dificuldades financeiras do país, julgamos injustificável e inoportuna a 
diminuição tanto do tempo de serviço como da idade para obtenção de aposentadorias.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:17815 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO CARNEIRO (PMDB/DF) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Seção II - Da Previdência Social  
Art. 356 - Inclua-se letra “f“ 
f - aos cinquenta anos de idade, para a mulher rural. 
Justificativa: 
As mulheres do setor rural, que na maioria das vezes desenvolvem os mesmos tipos de atividade que 
os homens, além de todo o serviço doméstico e cuidados com os filhos, são simplesmente 
esquecidas. Não é levado em consideração o seu trabalho, em geral não recebem salários, e quando 
o recebem, o valor é aquém ao do homem.  
Pela complexidade de suas funções campesinas e domésticas, têm excessiva carga horária de 
trabalho.  
Uma aposentadoria aos cinquenta anos restabelecerá parte da justiça e amparo que lhes são 
devidos.  
Parecer:   
   É indiscutível que a média de vida do brasileiro aumentou consideravelmente nas últimas décadas. 
Provas de tal assertiva encontramos nos dados que, sobre o assunto, são fornecidos pelo IBGE. 
Diante desse fato e das dificuldades financeiras do país, julgamos injustificável e inoportuno a 
diminuição tanto do tempo de serviço como da idade para obtenção de aposentadorias.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:17877 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO BULHÕES (PMDB/AL) 
Texto:   
   Dê-se à alínea "d" do art. 356, do Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 356 - ................................  
............................................  
d) por velhice aos sessenta anos de idade.  
............................................ 
Justificativa: 
Lei ordinária já dispõe a respeito, prevendo, entretanto, que a aposentadoria por velhice será aos 
sessenta e cinco a sessenta anos, respectivamente, para o homem e a mulher. A idade máxima para 
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a referida aposentadoria inscrita em nossa emenda, será efetivada aos sessenta anos, para o 
trabalhador de ambos os sexos.  
Parecer:   
   É indiscutível que a média de vida do brasileiro aumentou consideravelmente nas últimas décadas. 
Provas de tal assertiva encontramos nos dados que, sobre o assunto, são fornecidos pelo IBGE. 
Diante desse fato e das dificuldades financeiras do país, julgamos injustificável e inoportuno a 
diminuição tanto do tempo de serviço como da idade para obtenção de aposentadorias.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:17915 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TRINDADE (PFL/AP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: art. 356 do Projeto de  
Constituição  
Inclua-se ao art. 356:  
Art. 356. - ................................  
..................................................  
com vinte e cinco anos para os professores. 
Justificativa: 
A atividade docente é desgastante porque exige concentração e desempenho intelectual excessivo. 
O professor não pode ver comparado seu desgaste àquele de outros trabalhadores. Além disto, é 
uma classe sempre penalizada pelos baixos salários. Pode-se mesmo considerar o magistério como 
atividade penosa, o que enquadra o mestre na letra “c” deste artigo.  
Parecer:   
   A Constituição deve garantir a todos os trabalhadores o direito à aposentadoria após determinado 
tempo de serviço. Entretanto, deve ser da competência da lei ordinária a definição dos casos 
especiais em que a aposentadoria é concedida com menor tempo de trabalho como previsto nesta 
emenda em que se pretende assegurar aos professores o direito ao benefício após vinte e cinco anos 
de serviço.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:18039 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO ROSSI (PTB/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação aos artigos 270 e 356 do projeto constitucional.  
Art. 270 - ....................... 
III - renda e proventos de qualquer natureza;  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. - O imposto de renda de que trata o  
item III só incidirá sobre os proventos da  
aposentadoria nos termos do parágrafo único do Art. 356.  
§ 3o. - O imposto de que trata o item IV  
I - ........................................  
II - ........................................  
§ 4o. - O imposto de que trata o item V  
...............  
§ 5o. - Na cobrança..........................  
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Art. 356  
Parágrafo Único - O imposto de renda sobre  
proventos da aposentadoria só incidirá a partir do  
montante correspondente a vinte salários mínimos. 
Justificativa: 
Proventos os há de muitas espécies. Com a mesma designação, as mais variadas fontes de 
proventos de valores os mais díspares. A aposentadoria não é mais, em nossos dias, um mero favor. 
É necessário, imprescindível mesmo que se poupe o aposentado a um empobrecimento progressivo 
e inexorável. Sem a indexação presa por sua natureza ao salário mínimo de cada região e sem a 
preservação dos quantitativos com o que o aposentado possa regularmente contar, gera-se em torno 
da velhice o desespero de quem gatou toda a sua maturidade em proveito da coletividade, da 
geração de riquezas e do engrandecimento da Pátria.  
Com esta emenda, acolhemos sugestão da Associação dos Industriários Aposentados e Pensionistas 
de Volta Redonda, RJ, pois, entendemos, ela atende aos interesses de aposentados a pensionistas 
da Previdência de todo o País.  
Parecer:   
   A Emenda tem por finalidade incluir parágrafo no artigo 270 do Projeto de Constituição da 
Comissão de Sistematização, de modo que fiquem imunes ao imposto de renda os rendimentos  
correspondentes a proventos de aposentadoria até 20 salários mínimos.  
Não obstante a importância da Emenda que se trata de matéria que, por sua natureza e 
característica, deve ser regulada a nível de legislação ordinária e não no texto constitucional.  
O problema não é de imunidade mas, sim, de isenção. Cabe à lei, entre miríades de rendimentos, 
especificar os que se sujeitam à taxação e declarar os que ficam fora da tributação. Somente quando 
se trata de proteger valores fundamentais é que a Constituição deve intervir e criar restrições ao 
Legislativo.  
No caso em debate, a realidade econômico social pode se apresentar cambiante, ensejando que 
pessoas com rendimentos reduzidos numa determinada espécie percebem, também rendimentos 
expressivos noutras espécies - o que desaconselha solução única, rígida, via Constituição. A Lei 
Ordinária tem melhores condições para a adequação da norma aos fatos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:18042 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO ROSSI (PTB/SP) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao artigo 356:  
Art. É assegurada aposentadoria com  
proventos de valor igual à última remuneração,  
garantido o reajustamento para preservação do seu  
valor real, cujo resultado nunca será inferior ao  
número de salários mínimos percebidos quando da  
concessão do benefício. 
Justificativa: 
O aposentado é indiscutivelmente o grande injustiçado desta País. Após ter oferecido toda sua 
vitalidade, saúde, esforços durante toda uma vida, ajudando na construção da riqueza da economia 
do País, eis que, quando deveria receber a contrapartida justa por tudo que ofereceu, se vê diante de 
uma aposentadoria que tem levado milhões de brasileiros ao desespero. A aposentadoria em nosso 
País tem se afigurado ao longo de todos esses anos mais como um castigo do que como um prêmio. 
A defasagem da aposentadoria é uma realidade e há que se buscar mecanismos urgentes no sentido 
de resguardar os interesses dos futuros aposentados como também para corrigir as injustiças de que 
são vítimas os atuais aposentados. A Constituinte é a grande oportunidade para resgatar o débito que 
tem a Nação para com o aposentado.  
Parecer:   
   O valor dos benefícios previdenciários não pode ser estabelecido com base em relação direta entre 
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o benefício e o salário do trabalhador. Nesse cálculo há que se considerar o tempo de trabalho e de 
contribuição do segurado, sob pena de se inviabilizar a programação financeira da Previdência 
Social. 
   
   EMENDA:18043 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO ROSSI (PTB/SP) 
Texto:   
   Dê-se nova redação a alínea "b" do artigo 356  
que passa a ser o seguinte:  
Art. 356 ....................................  
a) ..........................................  
b) com vinte e cinco anos para a mulher. 
Justificativa: 
Voltamos a propor a aposentadoria da mulher aos vinte e cinco anos porque entendemos ser medida 
de inteira justiça. Ninguém nega que a mulher exerce atividade física e considerada de cunho 
econômico no âmbito do seu lar, paralelamente à atividade profissional que exerce em empresa 
privada. O trabalho da dona-de-casa é extenuante, lamentavelmente pouco reconhecido, mas que 
precisa ser levado em conta a nível de desgaste físico e mental, sendo absolutamente justo que a 
aposentadoria da mulher ocorra aos vinte e cinco anos de trabalho.  
Parecer:   
   É indiscutível que a média de vida do brasileiro aumentou consideravelmente nas últimas décadas. 
Provas de tal assertiva encontramos nos dados que, sobre o assunto, são fornecidos pelo IBGE. 
Diante desse fato e das dificuldades financeiras do país, julgamos injustificável e inoportuna a 
diminuição tanto do tempo de serviço como da idade para obtenção de aposentadorias.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:18135 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 356, título IX,  
capítulo II; seção II; o seguinte parágrafo único:  
Art. 356. ..................................  
a - ........................................  
............................................  
e -..........................................  
Parágrafo único. A pensão devida aos  
dependentes do segurado após sua morte não poderá  
ser inferior ao valor da aposentadoria que o  
segurado percebia ou que perceberia se estivesse  
aposentado na data de sua morte. 
Justificativa: 
Mesmo não tendo o alcance de garantir aos dependentes ganhos compatíveis com as suas 
necessidades fundamentais, a emenda que ora apresentamos, visa garantir, ao menos, se condições 
mínimas de sobrevivência aos dependentes do trabalhador.  
Situa-se a presente emenda, pois, no contexto das necessárias e urgentes reformulações que visem 
a melhorar o padrão das desigualdades socioeconômicas atualmente existentes na sociedade 
brasileira.  
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Parecer:   
   Pela rejeição, com base nos argumentos expedidos no parecer à emenda no. 1p10495-5. 
   
   EMENDA:18364 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 356  
Dê-se a seguinte redação ao art. 356 do Projeto:  
"É assegurada aposentadoria com proventos  
iguais à maior remuneração dos últimos 12 (doze)  
meses, verificada a regularidade dos reajustes  
salariais nos 36 (trinta e seis) meses anteriores  
ao pedido, garantido o reajustamento para  
preservação de seu valor real, nos termos do  
inciso IV, que nunca será inferior ao número de  
salários mínimos percebidos quando da concessão do  
benefício:  
a) com 30 (trinta) anos de trabalho, para o homem;  
b) com 25 (vinte e cinco) 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 60 (sessenta) anos de idade;  
e) por invalidez." 
Justificativa: 
O inciso XXXV, é certo, garante o direito à aposentadoria. Mas o faz de forma demasiado 
simplificada, sem melhores definições essenciais quanto ao tempo, salário e reajuste, de modo a 
mantê-lo com valor real além de impedir sua total defasagem quanto aos salários dos trabalhadores 
que permanecem na ativa.  
Parecer:   
   A emenda implica em alteração de vários itens relativo à previdência social, sugerindo elevação do 
valor dos benefícios e diminuição do tempo para aposentadoria. Como já observamos em vários 
outros pareceres, o valor dos proventos não poder ser estabelecido sem se considerar o tempo de 
trabalho e contribuição do segurando, e, quanto às modalidades de aposentadoria especial, a 
Constituição deve limitar-se a afirmar o direito, deixando à legislação ordinária a incumbência de 
especificar as atividades propiciadoras do benefício e as condições para sua concessão. 
   
   EMENDA:18459 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 356  
Inclua-se no projeto:  
Art. 356 - ..................................  
Parágrafo Único - O imposto de renda sobre  
proventos da aposentadoria só incidirá a partir do  
montante correspondente a vinte salários mínimos. 
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Justificativa: 
Proventos os há de muitas espécies. Com a mesma designação, as mais variadas fontes de 
proventos de valores os mais díspares. A aposentadoria não é mais, em nossos dias, um mero favor. 
É necessário, imprescindível mesmo que se poupe o aposentado a um empobrecimento progressivo 
e inexorável. Sem a indexação presa por sua natureza ao salário mínimo de cada região e sem a 
preservação dos quantitativos com o que o aposentado possa regularmente contar, gera-se em torno 
da velhice o desespero de quem gatou toda a sua maturidade em proveito da coletividade, da 
geração de riquezas e do engrandecimento da Pátria.  
Parecer:   
   O Relator entende que os proventos da aposentadoria deverão receber o mesmo tratamento 
tributário dispensado aos rendimentos do trabalho assalariado. No que respeita à isenção  
de contribuição previdenciária, trata-se de matéria que já é objeto de lei ordinária, desnecessária e 
impertinente sua disciplina no texto constitucional. 
   
   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:18734 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Inclua-se no art. 356 o seguinte Parágrafo único:  
Nenhuma contribuição ou imposto incidirá  
sobre os proventos da aposentadoria. 
Justificativa: 
É velha aspiração dos milhões de aposentados do país. As contribuições previdenciárias já foram 
extintas. Avançamos, no benefício incluindo também a não incidência de impostos, com os que o 
Tesouro não ficará mais pobre e os aposentados receberão real benefício.  
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Parecer:   
   O Relator entende que os proventos da aposentadoria deverão receber o mesmo tratamento 
tributário dispensado aos rendimentos do trabalho assalariado. No que respeita à isenção  
de contribuição previdenciária, trata-se de matéria que já é objeto de lei ordinária, desnecessária e 
impertinente sua disciplina no texto constitucional. 
   
   EMENDA:18815 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FAUSTO ROCHA (PFL/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Modifique-se as letras "a", "b" e "d" do  
artigo 356, para o seguinte:  
"a) com trinta anos de trabalho, para o homem;  
b) com vinte e cinco para a mulher;  
d) por velhice aos sessenta anos de idade"; 
Justificativa: 
Diversas categorias profissionais já contam com o benefício da aposentadoria integral aos 25 anos de 
serviços para as mulheres e de 30 anos para os homens, como por exemplo os professores, os 
magistrados, os policiais civis, militares e outros. Como a maioria das mulheres são, além de 
trabalhadoras, donas de casa, isso se constitui em grande desgaste para elas. Com relação à 
aposentadoria por idade aos 55 (cinquenta e cinco) anos, nada mais justo, pelo fato da expectativa de 
vida da mulher brasileira girar em torno dos sessenta e cinco anos.  
Quanto aos homens, a maioria ainda necessita trabalhar 35 anos para obter a aposentadoria. Permitir 
que se aposente por idade aos 60 (sessenta) anos é mais do que justo, visto que, quem começa a 
trabalhar com 15 anos, aos 60 já teria trabalhado 45.  
Parecer:   
   É indiscutível que a média de vida do brasileiro aumentou consideravelmente nas últimas décadas. 
Provas de tal assertiva encontramos nos dados que, sobre o assunto, são fornecidos pelo IBGE. 
Diante desse fato e das dificuldades financeiras enfrentadas pelo país, julgamos injustificável e 
inoportuna a diminuição tanto do tempo de serviço como da idade para obtenção de aposentadorias.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:18860 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
TÍTULO IX - CAPÍTULO II - SEÇÃO II  
ART. 356 - ALÍNEA C  
Sugere-se a seguinte redação à citada alínea C:  
C - Com tempo inferior ao das modalidades  
acima, apelo exercício de trabalho noturno, de  
revezamento, penoso, de comprovado desgaste físico  
e emocional, insalubre ou perigoso; 
Justificativa: 
Justifica-se a adição de “COMPROVADO DESGASTE FÍSICO E EMOCIONAL”, na redação de 
mencionada alínea C, no sentido de garantir também aos BAILARINOS, ARTISTAS CIRCENSES e 
ATORES LÍRICOS, a justa aposentadoria por tempo de serviço reduzido, considerando-se que: 
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- os BAILARINOS, clássicos e modernos, como os artistas de inúmeras funções CIRCENSES, iniciam 
a aprendizagem da profissão, assim como na grande maioria das vezes começam a exercê-la a mais 
tenra idade e, a preparação técnica e artística para o exercício da mesma exige extenuante trabalho 
diário; 
- pelas peculiaridades dessas profissões cênicas, esses artistas são trabalhadores os quais sofrem 
inusitado desgaste físico e emocional, quando não risco de vida; 
- os referidos artistas, como igualmente os ATORES LÍRICOS (cantores de ópera), por força da 
necessidade de se manterem em plenas condições para apresentação em cena, isto é, ao público, 
mesmo nos períodos de férias, obrigam-se a realizar exaustivos exercícios diários; 
- os trabalhadores acima nominados obrigam-se ainda, no intuito de conservarem em forma ideal seu 
organismo (músculos, cordas vocais, memória ativa, etc.) a cuidados especiais com alimentação, 
vestuário e outros, tendo inclusive que adotar hábitos de vida, os quais exigem grandes sacrifícios 
pessoais; 
- esses trabalhadores têm ainda limitado tempo para o exercício de sua carreira profissional, quando 
a elasticidade dos músculos, flexibilidade e leveza do corpo ficam prejudicadas; o enriquecimento das 
articulações; o envelhecimento e a calosidade das cordas vocais entre inúmeros outros sérios 
problemas acentuados pelo avanço dos anos, dificultam e até impedem a atuação em espetáculos, 
consequentemente, comprometendo a atividade profissional. 
Assim sendo, necessário se faz garantir a aposentadoria 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 condições de prosseguir no exercício de sua 
profissão. 
Parecer:   
   Pela rejeição, face às razões expendidas no parecer à emenda 1p20201-9. 
   
   EMENDA:19101 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MATHEUS IENSEN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Art. 356, o seguinte Parágrafo:  
Art. 356 ...................... 
Parágrafo Único - A aposentadoria do homem ou  
mulher que exerça o magistério será de 25 (vinte e  
cinco anos) de exercício do magistério. 
Justificativa: 
A aposentadoria para professores aos vinte e cinco anos de exercício do magistério justifica-se 
plenamente dada as complexidades inerentes da atividade do magistério e o consequente desgaste 
físico e mental que o exercício dessa atividade profissional gera na pessoa humana que a exerça.  
Parecer:   
   A emenda não tem pertinência com a missão deste grupo V.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:19189 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 356:  
Parágrafo único - Os proventos integrais da  
aposentadoria serão iguais aos que o trabalhador  
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ou servidor perceberia se estivesse em atividade,  
sendo-lhe assegurados reajustes e demais vantagens  
correspondentes. 
Justificativa: 
Os proventos da aposentadoria devem assegurar o mesmo padrão de vida tinha o trabalhador 
enquanto contribuía para a previdência. Sem esta segurança, a aposentadoria, que deve ser um 
prêmio por anos de trabalho, passa a representar um castigo, tais os prejuízos do aposentado.  
Parecer:   
   Dentro do sistema contributivo da previdência social brasileira, seria absolutamente inviável, de 
ponto de vista financeiro, estabelecer plena correspondência entre o valor dos benefícios e o dos 
salários do trabalhador, sem se levar em consideração o tempo de trabalho e de contribuição do 
segurado. 
   
   EMENDA:19738 REJEITADA 
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 artigo 356 o seguinte:  
Parágrafo 2o. - "A lei ou os Estatutos das  
Universidades públicas poderão conceder  
aposentadoria ao professor regidos pela  
Previdência Social com provento igual ao salário  
que teria em atividade, revisto sempre, e, em  
igual proporção, quando houver reajustes para os  
professores em atividade. 
Justificativa: 
No momento, enquanto os professores estatutários de Universidades autárquicas se aposentam com 
valores integrais, os celetistas destas os professores de Fundações são obrigados à percepção de 
níveis irrisórios de benefícios pela Previdência Social. A isonomia de proventos é fundamental para 
atrair ao magistério os mais bem dotados, que buscam aquelas empresas com planos de seguridade 
que lhe buscam aquelas empresas com planos de seguridade que lhes proporcionara aposentadoria 
integral, no momento oportuno.  
De resto, é matéria já contemplada pela Emenda Constitucional n° 18 de 30.06.1981, que corporificou 
os anseios da laboriosa classe quando o país entrava na rota de redemocratização.  
Parecer:   
   Emenda de conteúdo de amplo alcance que provocaria repercussão de várias ordens no âmbito da 
legislação previdenciária. Entendemos que a matéria, que envolve diferentes aspectos, somente deve 
ser regulada pela lei ordinária. 
   
   EMENDA:19759 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MARQUES (PFL/PE) 
Texto:   
   Art. 356 - § 1o. - Serão assegurados aos  
pensionistas e aposentados, assim considerados em  
lei, os seguintes direitos:  
I - Equiparação salarial e reajuste das  
aposentadorias e pensões segundo os índices  
aplicados aos salários dos trabalhadores na ativa;  
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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 mínimo 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.  
§ 2o. - 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.  
Parágrafo único: Os filhos do assegurado  
pensionista ou do aposentado, maior de 21 anos,  
terão direito à assistência médica, mesmo que  
tenham vínculo com a Previdência Social.  
§ 3o. - Os incapazes receberão da Previdência  
Social as pensões que lhes forem devidas, ainda  
que em tramitação estejam os processos de tutela e  
curatela.  
§ 4o. - Será único o sistema de previdência  
Social, no Brasil, bem como o plano de benefícios,  
não sendo discriminação de qualquer ordem.  
§ 5o. - O descumprimento dos preceitos  
estabelecidos neste capítulo sujeitará a  
administração pública à ação própria, e implicará  
na responsabilidade penal e civil de autoridade a  
quem se possa imputar a omissão. 
Justificativa: 
Embora a legislação atual não seja indiferente à situação de pobreza dos que dedicavam sua vida ao 
trabalho urbano ou rural, é certo não atende aos anseios dessa comunidade.  
Se a infância carente constitui quadro desolador a qualquer povo, mais dramática é a situação de 
abandono daqueles que não têm mais as perspectivas da juventude.  
Parecer:   
   São inúmeros os acréscimos que a emenda pretende introduzir ao art. 356 do Projeto, visando, com 
isso, assegurar aos pensionistas e aposentados diversos benefícios previdenciários.  
Entendemos, todavia, que a matéria deve ser tratada em lei ordinária e, não, na Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:19926 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Ao art. 356 acrescente-se este § 1o. :  
"§ 1o. - É assegurada, para fins de  
aposentadoria, a contagem recíproca de tempos de  
serviço na empresa privada e no serviço público,  
desde que não concomitantes." 
Justificativa: 
É notória a garantia já contemplada na lei ordinária, mas que se pretende agora erigir em princípio 
constitucional. Beneficia tanto os servidores públicos, civis e militares, quando os empregados em 
geral. Idêntica proposição será feita no lugar próprio, relativo aos servidores públicos.  
Parecer:   
   Trata-se de proposta sobre matéria que já é objeto de tratamento similar na legislação ordinária, 
desnecessária, portanto, sua inclusão no texto constitucional. 
   
   EMENDA:20169 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se no Projeto de Constituição a seguinte alínea:  
Art. 356 - ........................ 
f) - às donas de casa, que deverão contribuir  
para à seguridade social, na forma da lei. 
Justificativa: 
Propomos a inclusão da alínea “f” no art. 353, do projeto de Constituição, visando assegurar a mulher 
dona-de-casa, o direito à aposentadoria, desde que contribua para a seguridade social, em 
percentual a ser definido em lei.  
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:20177 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   A alínea "c" do art. 356 do projeto de  
Constituição, passa a ter a seguinte redação.  
Art. 356 - ...................... 
C - com tempo inferior ao das modalidades  
acima, pelo exercício de trabalho noturno, de  
revezamento, penoso, de comprovado desgaste físico  
e emocional, insalubre ou perigoso; 
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Justificativa: 
Estamos propondo a inclusão da expressão “de comprovado desgaste físico e emocional”, no sentido 
de garantir aos Bailarinos, Artistas Circenses e Atores Líricos, a justa aposentadoria por tempo de 
serviço reduzido, considerando-se que: 
- os Bailarinos, clássicos e modernos, como artistas de inúmeras funções circenses, iniciam a 
aprendizagem da profissão, assim como na grande maioria das vezes começam a exerce-la na mais 
tenra idade e, a preparação técnica e artística para o exercício da mesma exige extenuamente 
trabalho diário;  
- pelas peculiaridades dessas profissões cênicas, esses artistas são trabalhadores os quais sofrem 
inusitado desgaste físico e emocional, quando não risco de vida; 
- os referidos artistas, como igualmente os atores líricos, por força da necessidade de se manterem 
em plenas condições para apresentação em cena, obrigam-se a realizar exaustivos exercícios 
diários.  
Assim sendo, necessário se faz garantir a aposentadoria a esses trabalhadores, quando em vinte (20) 
anos de carreira, após grandes sacrifícios pessoais pela sua arte em prol do desenvolvimento cultural 
de nosso povo, já não se encontram em condições de prosseguir no exercício de sua profissão.  
Este é o sentido da apresentação desta emenda.  
Parecer:   
   Pela rejeição, face às razões expendidas no parecer à emenda no. 1p20201-9 
   
   EMENDA:20201 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
TÍTULO IX - CAPÍTULO II - SEÇÃO II  
ART. 356 - ALÍNEA C  
SUGERE-SE A SEGUINTE REDAÇÃO À CITADA ALÍNEA C:  
C - Com tempo inferior ao das modalidades  
acima, pelo exercício de trabalho noturno, de  
revezamento, penoso, de comprovado desgaste físico  
e emocional, insalubre ou perigoso; 
Justificativa: 
Justifica-se a adição de “COMPROVADO DESGASTE FÍSICO E EMOCIONAL”, na redação de 
mencionada alínea C, no sentido de garantir também aos BAILARINOS, ARTISTAS CIRCENSES e 
ATORES LÍRICOS, a justa aposentadoria por tempo de serviço reduzido, considerando-se que: 
- os BAILARINOS, clássicos e modernos, como os artistas de inúmeras funções CIRCENSES, iniciam 
a aprendizagem da profissão, assim como na grande maioria das vezes começam a exercê-la a mais 
tenra idade e, a preparação técnica e artística para o exercício da mesma exige extenuante trabalho 
diário; 
- pelas peculiaridades dessas profissões cênicas, esses artistas são trabalhadores os quais sofrem 
inusitado desgaste físico e emocional, quando não risco de vida; 
- os referidos artistas, como igualmente os ATORES LÍRICOS (cantores de ópera), por força da 
necessidade de se manterem em plenas condições para apresentação em cena, isto é, ao público, 
mesmo nos períodos de férias, obrigam-se a realizar exaustivos exercícios diários; 
- os trabalhadores acima nominados obrigam-se ainda, no intuito de conservarem em forma ideal seu 
organismo (músculos, cordas vocais, memória ativa, etc.) a cuidados especiais com alimentação, 
vestuário e outros, tendo inclusive que adotar hábitos de vida, os quais exigem grandes sacrifícios 
pessoais; 
- esses trabalhadores têm ainda limitado tempo para o exercício de sua carreira profissional, quando 
a elasticidade dos músculos, flexibilidade e leveza do corpo ficam prejudicadas; o enriquecimento das 
articulações; o envelhecimento e a calosidade das cordas vocais entre inúmeros outros sérios 
problemas acentuados pelo avanço dos anos, dificultam e até impedem a atuação em espetáculos, 
consequentemente, comprometendo a atividade profissional. 
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Assim sendo, necessário se faz garantir a aposentadoria 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 condições de prosseguir no exercício de sua 
profissão. 
Parecer:   
   De conformidade com a técnica mais recomendável, a Constituição deve limitar-se a afirmar o 
direito a aposentadoria-especial, deixando à lei ordinária a incumbência de especificar as atividades 
propiciadoras do benefício e as condições para sua concessão. 
   
   EMENDA:20283 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao Projeto de Constituição  
Dê-se nova redação ao "caput" do Art. 356:  
"É assegurada aposentadoria, nos termos da  
lei, obedecidas as seguintes condições: 
Justificativa: 
Sem entrar no argumento óbvio de que os mecanismos de cálculo de benefícios, por sua 
complexidade, costumam provocar discussões e processos judiciais e não deveriam ser matéria de 
Constituição, conviria alertarmos para o fato de que, pela redação atual do artigo 356, a Previdência 
Social teria que pagar ao aposentado um valor equivalente ao seu maior salário de atividade, 
deixando de lado o teto de vinte salários-mínimos. 
Por outro lado, pode-se imaginar a tentação para fraudes que tal sistema acarretaria (ao substituir-se 
a média de remuneração por um pico salarial), o número de atrasos que ensejaria e o forte aumento 
de despesas previdenciárias que provocaria. E o segurado estaria recebendo bem mais de 
correspondente à base sobre a qual contribuiu. Quem pagaria a conta? De acordo com relatório do 
Ministério da Previdência para cada Cz$ 100 gastos com benefícios e serviços, apenas Cz$ 30 
provêm do segurado – e a tendência é declinante. Os outros Cz$ 70 são pagos pela empresa ou pelo 
governo na forma de contribuições. Que, como os impostos indiretos, são repassados aos preços em 
grande medida. Preços pagos pelos consumidores, evidentemente, na maioria, consumidores de 
baixos rendimentos. 
Enfim, aparentemente, uma medida para beneficiar os aposentados brasileiros contém um viés 
fortemente regressivo. Na prática, onera mais que proporcionalmente os que ganham menos e 
destinado, paradoxalmente, aos que ganham mais! ? 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do Substitutivo que oferecemos à Assembleia Nacional Constituinte. 
   
   EMENDA:20349 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se à letra "d", do artigo 356:  
"... e a Trabalhadora rural dos 55 anos de idade". 
Justificativa: 
Desnecessário se torna procurar justificar, perante os senhores Constituintes, a importância da 
presente emenda.  
Bastaria citar alguns estudos que demonstram a média do tempo de vida das mulheres que 
trabalham na zona rural.  
A emenda é sugestão da vereadora Sonia Marli Wessler, de Santa Cruz do Sul – RS.  
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Parecer:   
   É indiscutível que a média de vida do brasileiro aumentou consideravelmente nas últimas décadas. 
Provas de tal assertiva encontramos nos dados que, sobre o assunto, são fornecidos pelo IBGE. 
Diante desse fato e das dificuldades financeiras do país, julgamos injustificável e inoportuna a 
diminuição tanto do tempo de serviço como da idade para obtenção de aposentadorias.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:20350 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Exclua-se a letra "b" do art. 356 do Projeto  
de Constituição e substitua-se o texto da letra  
"a" do mesmo artigo por:  
"a) com trinta anos de trabalho, desde que  
com idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos de idade". 
Justificativa: 
Inúmeros são os movimentos pleiteando a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Assim, 
não se justifica a diferença de requisitos para aposentadoria com base no sexo do trabalhador.  
O argumento que defende a aposentadoria aos 30 anos de serviço é o mesmo para ambos os sexos. 
Justo que se estabeleça requisito igual para a aposentadoria e que o número de anos de trabalho 
seja reduzido, uma vez que poucos são os que atingem 60 ou 65 anos de vida.  
A Emenda é sugestão de Mário Rodrigues, de São Paulo, capital e dos funcionários públicos de São 
Caetano do Sul, representados por uma Comissão formado por Egberto Ribeiro de Souza, Júlio 
Devichiati, Vera Amoroso Corrorini e João Linares Sanches, este último de Presidente Prudente, São 
Paulo.  
Parecer:   
   É indiscutível que a média de vida do brasileiro aumentou consideravelmente nas últimas décadas. 
Provas de tal assertiva encontramos nos dados que, sobre o assunto, são fornecidos pelo IBGE. 
Diante desse fato e das dificuldades financeiras do país, julgamos injustificável e inoportuno a 
diminuição tanto do tempo de serviço como da idade para obtenção de aposentadorias.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:20387 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao art. 356 do Projeto de  
Constituição o seguinte parágrafo:  
"§ - Sobre os proventos de aposentadoria ou  
pensão até vinte salários mínimos não incidirá  
qualquer imposto direto ou contribuição para a  
Previdência Social". 
Justificativa: 
A previdência social deve ser mantida pelos trabalhadores que estão em atividade. Não se justifica 
que após contribuem por 30 ou mais anos para aquisição de direito à aposentadoria continuem a 
fazê-lo depois de aposentados, depauperados e necessitando de maiores cuidados. É um justo 
prêmio para os que contribuíram para o crescimento do país.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 206  

 

A isenção do imposto direto sobre o valor da aposentadoria ou pensão visa possibilitar uma melhor 
qualidade de vida aos que já não são jovens.  
Parecer:   
   A Emenda, tal como formulada, muda substancialmente o espírito que se procura imprimir ao atual 
texto constitucional, além de detalhar sobremaneira os aspectos operacionais envolvidos. 
   
   EMENDA:20565 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se ao caput do Artigo 356 a seguinte redação:  
"Art. 356 É assegurada a aposentadoria com  
proventos de valor igual ao total das vantagens  
recebidas no último mês de trabalho, a contar do  
dia do afastamento da empresa, não sendo nunca o  
seu valor real inferior ao número de  
salários-mínimos percebidos na atividade e, no  
caso de autônomo, equivalerá ao valor integral do  
salário de contribuição". 
Justificativa: 
Pretende-se garantir ao aposentado o salário real percebido no último mês de atividades, garantindo-
se ao autônomo, aposentadoria equivalente à integralidade do salário de contribuição. 
Para que os proventos sejam reais, ordena-se, no seu cálculo, a proporcionalidade, em salários-
mínimos, ao percebido em atividade. 
Parecer:   
   O valor dos benefícios previdenciários sempre depende do tempo de trabalho e contribuição do 
segurado. Doravante, caso sejam aprovados os princípios da "seletividade" e "distributividade" dos 
benefícios, o valor destes dependerá, também, da faixa de renda do segurado, vez que se objetiva 
dar mais a quem ganha menos e vice-versa. 
   
   EMENDA:20566 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Artigo 356 do Projeto de  
Constituição, o seguinte parágrafo:  
"§ 4o. As aposentadorias e pensões terão os  
valores sempre reajustados segundo o  
salário-mínimo, aplicada a correção monetária nos  
casos de atraso de pagamento". 
Justificativa: 
A manutenção da integridade do valor aquisitivo das aposentadorias e pensões é um imperativo 
categórico, daí a necessidade de corrigirem-se seus proventos quando houver majoração do salário 
mínimo, aplicada a correção monetária quando for retardado o respectivo pagamento.  
Parecer:   
   O sistema de correção do valor dos benefícios proposto pelo autor da emenda é casuístico, vez que 
adota, como parâmetro, os índices de alteração do salário mínimo. Se este passar a ser revisto 
através de índices inferiores aos da inflação ocorrida no período, os segurados não serão 
prejudicados.  
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Por isso, preferimos a redação adotada pelo projeto, que fala em irredutibilidade do valor real dos 
benefícios? 
   
   EMENDA:20576 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Acrescente-se ao Artigo 356 o seguinte parágrafo:  
"Art. 356  
§ 3o. A retenção por parte da Previdência  
Social de qualquer valor de benefícios dos  
aposentados e pensionistas ensejará instauração de  
competente ação penal visando aplicação de  
penalidade à autoridade infratora, por apropriação  
indébita". 
Justificativa: 
Há que se ter uma garantia Constitucional de que não haverá nenhuma retenção ou achatamento dos 
benefícios pagos pela Previdência, como forma de retomar a credibilidade daquela instituição e de 
dar garantia de uma velhice segura para os milhões de contribuintes de hoje e que serão, no futuro, 
aposentados ou pensionistas.  
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:20578 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Artigo 356 do Projeto de  
Constituição o seguinte parágrafo 1o.:  
"§ 1o. O reajustamento dos proventos das  
aposentadorias e pensões ocorrerá na mesma época  
da correção do salário-mínimo, adotados os mesmos  
índices corretivo, podendo-se tomar como módulo o  
índice de inflação que corrige os salários do  
pessoal da ativa, sempre aplicado o critério mais  
vantajoso para o aposentado ou pensionista". 
Justificativa: 
Pretende-se garantir a paridade entre o poder aquisitivo do aposentado e aquele do empregado em 
atividade. Somente a busca da equidade possível justifica a existência de uma previdência social 
administrada pelo Estado, evidentemente em proveito dos aposentados e beneficiários, não se 
descurado, evidentemente, o amparo prestado, nas situações de infortúnio, ao trabalhador em 
atividade.  
Parecer:   
   O sistema de correção do valor dos benefícios proposto pelo autor da emenda é casuístico, vez que 
adota, como parâmetro, os índices de alteração do salário mínimo. Se este passar a ser revisto 
através de índices inferiores aos da inflação ocorrida no período, os segurados não serão 
prejudicados.  
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Por isso, preferimos a redação adotada pelo projeto, que fala em irredutibilidade do valor real dos 
benefícios? 
   
   EMENDA:20580 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Artigo 356 do Projeto de  
Constituição, o seguinte parágrafo:  
"§ 2o. As pensões terão o valor integral da  
aposentadoria que as originou, aplicando-se-lhes  
os mesmos critérios desta". 
Justificativa: 
O aposentado tem dependentes e não se justifica que, com a sua morte, recebam estes uma pensão 
inferior aos proventos anteriores, tornando impossível a subsistência familiar.  
Parecer:   
   A emenda dispõe sobre matéria típica de lei ordinária. 
   
   EMENDA:20581 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 356 do Projeto de Constituição o seguinte parágrafo:  
§ 5o. - Serão criados estímulos fiscais  
destinados a ajudar os aposentados a exercer  
atividades mercantis ou no mesmo ramo em que se  
aposentarem, inclusive na preparação de  
mão-de-obra jovem na sua profissão ou ofício". 
Justificativa: 
Os incentivos fiscais previstos nesse parágrafo podem consistir na isenção de contribuição 
previdenciárias ou na conversão dos valores recolhidos para cálculo da aposentadoria.  
Disso resulta um incentivo ao trabalho produtivo, para que o aposentado saia da condição de inativo 
e reforce os contingentes laborais.  
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:20613 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PDS/ES) 
Texto:   
   Dispõe sobre a aposentadoria do trabalhador,  
por idade e por tempo de serviço.  
Dê-se nova redação ao artigo 356, alíneas  
"a", "b" e "d", com o seguinte teor:  
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Art. 356. É assegurada aposentadoria com  
proventos de valor igual à ..............benefício:  
a) com trinta anos de trabalho para o homem;  
b) com vinte e cinco anos de trabalho para a  
mulher;  
............................................  
..................................................  
d) por velhice, aos sessenta anos de idade,  
para o homem, e aos cinquenta e cinco anos de  
idade, para a mulher;  
............................................  
.................................................. 
Justificativa: 
É de sessenta anos a expectativa média de vida, do primeiro, nos centros urbanos. Menor, ainda, na 
área rural.  
Enfrentando, quase sempre, condições adversas, o nosso trabalhador, ao aposentar-se, com os 
atuais limites de idade, não chega a beneficiar-se, por muito tempo, do merecido repouso, que seria 
um prêmio por longos anos de luta.  
É, assim, de inteira justiça a redução do tempo previsto para a aposentadoria, por idade que 
submetemos à apreciação e à aprovação de nossos pares.  
Parecer:   
   É indiscutível que a média de vida do brasileiro aumentou consideravelmente nas últimas décadas. 
Provas de tal assertiva encontramos nos dados que, sobre o assunto, são fornecidos pelo IBGE. 
Diante desse fato e das dificuldades financeiras do país, julgamos injustificável e inoportuna a 
diminuição tanto do tempo de serviço como da idade para obtenção de aposentadorias.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:20661 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Substitua-se o Art. 356 pelo seguinte:  
Art. 356 - "Os benefícios previdenciários  
serão estabelecidos pela Administração da  
Previdência, na medida das regras atuariais  
aplicadas à sua gestão, de modo a assegurar a  
rentabilidade mínima indispensável à perpetuidade  
de seus serviços. 
Justificativa: 
Através de emenda à parte, concedemos plena autonomia de gestão à Previdência Social, que deve 
ser administrada de forma paritária, com igual participação dos empregados, empregadores e uma 
representação do Estado. Com essa autonomia, a Previdência deve ser igualmente autônoma, no 
que diz respeito às contribuições que estabelecer e aos benefícios que estipular, evitando-se a 
ingerência política em sua administração.  
Parecer:   
   O Relator optou por manter os delineamentos programáticos básicos do segmento previdencial da 
Seguridade. 
   
   EMENDA:20690 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   EMENDA POPULAR (/) 
Texto:   
   EMENDA NO.  
POPULAR  
Inclui, onde couber, na Seção II (Da  
Previdência Social) do Capítulo II (Da Seguridade  
Social) do Título IX (Da Ordem Social), o seguinte  
dispositivo:  
"Art. - É assegurada aposentadoria integral  
para a mulher após 25 (vinte e cinco) anos de  
contribuição para a Previdência Social." 
Justificativa: 
A força de trabalho da mulher na sociedade moderna, seja na indústria, na escola, no comércio, etc, é 
algo relativamente recente na história da humanidade. Para se ter uma ideia, deve-se considerar que 
no Brasil de 30 anos para cá, cresceu muito o número de mulheres que trabalham. Em 1950 eram 
cerca de dois milhões, hoje esse número chega a mais de 14 milhões.  
É notório que a legislação que ampara a mulher não acompanhou o crescimento do universo de 
mulheres que trabalham, por isso a oportunidade que esta Constituinte tem de aperfeiçoar e atualizar 
as leis que protegem a mulher, em especial a que trabalha, é ímpar.  
Vale destacar, que a mulher que trabalha tem que ser amparada, pois quando o Estado faz leis 
resguardando e defendendo os seus direitos, está salvaguardando as futuras gerações, além de 
reconhecer o seu trabalho e a sua contribuição para a construção da nossa sociedade.  
Dessa forma, o maior reconhecimento ao papel da mulher em nosso País é o estabelecimento da sua 
aposentadoria integral após 25 anos de contribuição. Levando-se em conta que a vida útil da mulher, 
geralmente, começa ainda em tenra idade, estendendo-se depois à vida adulta, quando além de 
trabalhar por dois ou mais períodos ainda tem sob sua responsabilidade as tarefas do lar, cuidado 
com os filhos, etc. Ampliando, de forma prática, o seu período de trabalho para quase 20 horas por 
dia, o que representa, inegavelmente, grande desgaste físico e psíquico.  
Esse processo desgastante atinge seu ápice quando a mulher chega à casa dos 40 anos. Idade na 
qual uma mulher dificilmente consegue um novo emprego, justamente devido ao seu estado físico e 
psíquico altamente desgastado, o que em uma sociedade estigmatizante, consumista e voltada mais 
para a produção, representa um fato que também tem que ser levado em conta.  
Quando se trata do desgaste excessivo no trabalho, deve-se considerar que várias categorias de 
trabalhadores masculinos já conseguiram vantagens como aposentadorias após 25 anos de 
contribuição, além de condições especiais de trabalho.  
Por isso, podemos afirmar que é injusta a generalização do tempo de aposentadoria para homens e 
mulheres, porque o esforço da mulher no lar tem que ser computado e respeitado, consoante com a 
evolução da humanidade.  
Esta Assembleia Nacional Constituinte tem modas as condições de, neste momento, fazer história, 
reparar injustiças e atualizar-se no tempo, estabelecendo na nova Carta Magna a aposentadoria para 
a mulher após 25 anos de contribuição.  
O movimento que gerou esta iniciativa conseguiu mais de 30 mil adesões, o que representa, com 
certeza, o anseio de milhões de brasileiros que confiaram aos Constituintes a defesa das suas 
maiores esperanças. 
AUTOR 
REINALDO CAMMA ROSADO e outros (32040 subscritores)  
ENTIDADES RESPONSAVEIS  
- SINDICATO DOS OPERÁRIOS NOS SERVIÇOS PORTUÁRIOS DE SANTOS, SÃO VICENTE, 
GUARUJÁ E CUBATÃO. 
- SINDICATO DOS MOTORISTAS EM GUINDASTE DE SANTOS; 
- SINDICATO DOS EMPREGADOS NA ADMINSITRACAO DOS SERVIÇOS PORTUÁRIOS DE 
SANTOS, SÃO VICENTE, GUARUJÁ E CUBATÃO.    
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 
EMENDA POPULAR N° PE-23, de 1987 
“Estabelece a aposentadoria integral para a mulher após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição para 
a Previdência Social”.  
Entidades Responsáveis, os Sindicatos. 
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- dos Operários nos Serviços Portuários de Santos, São Vicente, Guarujá e Cubatão, 
- dos Motoristas em Guindaste de Santos, 
- dos Empregados na Administração dos Serviços Portuários de Santos, São Vicente, Guarujá e 
Cubatão, e 
- dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Santos. 
Relator Constituinte BERNARDO CABRAL 
Subscrita por 32.040 eleitores e, também, pelos Senhores Constituintes Del Bosco Amaral e Rita 
Camata, esta emenda, apresenta pelas entidades associativas acima mencionadas, pretende incluir 
no futuro texto constitucional a garantia de aposentadoria integral para a mulher após vinte e cinco 
anos de contribuição para a Previdência Social.  
Competindo a este Colegiado, nesta fase dos trabalhos, analisar a proposta apenas em seus 
aspectos formais e considerando que esta, 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 a Comissão se manifeste pelo recebimento da Emenda Popular n° PE-00023-7, reservada a 
apreciação de mérito para a ocasião própria.  
Parecer:   
   Entendemos que a proposta de redução do tempo de serviço para efeito de aposentadoria da 
mulher não se compadece com o papel conquistado pela mulher na vida moderna, além de carecer 
de adequado fundamento técnico. O Relator, tendo acolhido diversos princípios que consagram o 
repúdio aos resíduos de discriminação contra a mulher, não pode deixar de ratificar a posição que se 
revelou predominante nos diversos foros de discussão do tema, qual seja a de manutenção da 
aposentadoria da mulher aos 30 anos de serviço. 
   
   EMENDA:20709 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EMENDA POPULAR (/) 
Texto:   
   -EMENDA No. POPULAR  
1. Inclui, onde couber, na Seção III (Dos Impostos  
da União), Capítulo I (Do Sistema Tributário  
Nacional), do Título VII (Da Tributação e do  
Orçamento), do Projeto de Constituição da Comissão  
de Sistematização o seguinte:  
"Dê-se ao item III e parágrafos do art. 270 a  
seguinte redação:  
Art. 270.............................  
III - renda e proventos de qualquer natureza;  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - O imposto de renda de que trata o  
item III só incidirá sobre os proventos da  
aposentadoria nos termos do parágrafo único do art. 356.  
§ 3o. O imposto de que trata o item IV ......  
I - ........................................  
II -.........................................  
§ 4o. O imposto de que trata o item V ......  
§ 5o. - Na cobrança ........................  
2 - Insere, onde couber, na Seção II do  
Capítulo I, do Título IX (Da Ordem Social), o seguinte:  
"Dê-se ao parágrafo único do art. 356 a seguinte redação:  
Art. 356.  
Parágrafo Único. O imposto de renda sobre  
proventos da aposentadoria só incidirá a partir do  
montante correspondente a vinte salários mínimos. 
Justificativa: 
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Proventos os há de muitas espécies. Com a mesma designação, as mais variadas fontes de 
proventos de valores os mais díspares. A aposentadoria não é mais, em nossos dias, um mero favor. 
É necessário, imprescindível mesmo que se poupe o aposentado a um empobrecimento progressivo 
e inexorável. Sem a indexação presa por sua natureza ao salário mínimo de cada região e sem a 
preservação dos quantitativos com o que o aposentado possa regularmente contar, gera-se em torno 
da velhice o desespero de quem gatou toda a sua maturidade em proveito da coletividade, da 
geração de riquezas e do engrandecimento da Pátria.  
ENTIDADES RESPONSÁVEIS  
- ASSOCIAÇÃO DOS INDUSTRIÁRIOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE VOLTA REDONDA;  
- ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO SESSENTA,  
- UNIÃO HOSPITALAR GRATUITA 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO  
1. Indefiro a proposta da emenda oferecida, de acordo com as informações da Secretaria.  
2. Dê-se ciência aos interessados.  
Parecer:   
   A Emenda objetiva determinar a não incidência do imposto de que trata o artigo 270, III, do Projeto 
de Constituição da Comissão de Sistematização, sobre os proventos da aposentadoria com valor 
inferior a 20 salários mínimos.  
A matéria consubstanciada na Emenda em exame, não obstante serem relevantes os argumentos 
que a justificam, é de natureza tipicamente regulamentar, não merecendo tratamento a nível 
constitucional.  
Assim, somos pela sua rejeição 
   
   EMENDA:20717 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EMENDA POPULAR (/) 
Texto:   
   EMENDA No. POPULAR  
1. Inclua, onde couber, no Capítulo II (Dos  
Direitos Sociais), do Título II (Dos Direitos e  
Liberdades Fundamentais), os seguintes artigos e itens:  
Art. - A constituição assegura aos  
trabalhadores em geral e aos servidores públicos  
civis, federais, estaduais e municipais,  
independente de lei, os seguintes direitos, além  
de outros que visem à melhoria de sua condição social.  
I - salário mínimo, nacionalmente unificado,  
capaz de satisfazer efetivamente às suas  
necessidades normais e às de sua família, a ser  
fixado pelo Congresso Nacional. Para a  
determinação do valor do salário mínimo, levar-se-ão  
em consideração as despesas necessárias com  
alimentação, moradia, vestuário, higiene,  
transporte, educação, lazer, saúde e previdência social;  
II - salário-família à razão de 10% (dez por  
cento) do salário mínimo, por filho ou dependente  
menor de 14 (quatorze) anos, bem como ao filho  
menor de 14 (quatorze) anos, bem como ao filho  
menor de 21 (vinte e um) anos e ao cônjuge, desde  
que não exerçam atividade econômica, e ao filho  
inválido de qualquer idade;  
III - salário de trabalho noturno superior ao  
diurno em pelo menos 50% (cinquenta por cento),  
das 18 (dezoito) às 6 (seis) horas, sendo a hora  
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noturna de 45 (quarenta e cinco) minutos;  
IV - direito a um décimo terceiro salário,  
com base na remuneração integral, pago em dezembro  
de cada ano;  
V - participação direta nos lucros ou no  
faturamento da empresa;  
VI - alimentação custeada pelo empregador,  
servido no local do trabalho, ou em outro de mútua  
conveniência;  
VII - reajuste automático mensal de salários,  
remuneração, pensões e proventos de aposentadoria,  
pela variação do índice de custo de vida;  
VIII - duração máxima da jornada diária não  
excedente de 8 (oito) horas, com intervalo para  
repouso e alimentação, e semanal de 40 (quarenta);  
IX - remuneração em dobro nos serviços  
emergenciais ou nos casos de força maior;  
X - repouso remunerado nos sábados, domingos  
e feriados, ressalvados os casos de serviços  
indispensáveis, quando o trabalhador deverá  
receber pagamento em dobro e repouso em outros  
dias da semana, garantido o repouso em um fim de  
semana pelo menos uma vez por mês;  
XI - gozo de férias anuais de pelo menos 30  
(trinta) dias, com pagamento igual ao dobro da  
remuneração mensal;  
XII - licença remunerada da gestante, antes e  
depois do parto, ou no caso de interrupção da  
gravidez; pelo prazo total de 180 dias;  
XIII - estabilidade desde a admissão no  
emprego, salvo o cometimento de falta grave  
comprovada judicialmente e contratos a termo;  
XIV - fundo de garantia por tempo de serviço;  
XV - reconhecimento das convenções coletivas  
de trabalho e obrigatoriedade da negociação coletiva;  
XVI - greve, que não poderá sofrer restrições  
na legislação, sendo vedado às autoridades  
públicas, inclusive judiciárias, qualquer tipo de  
intervenção que possa limitar esse direito;  
XVII - higiene e segurança do trabalho;  
XVIII - proibição de diferença de salário por  
trabalho igual, qualquer que seja o regime  
jurídico do prestador, inclusive nos casos de  
substituição ou sucessão do trabalhador, bem como  
proibição de diferença de critérios de admissão e  
promoção, por motivo de raça, cor, sexo, religião,  
opinião política, militância sindical,  
nacionalidade, idade, estado civil, origem,  
deficiência física, condição social ou outros  
motivos discriminatórios;  
XIX - proibição de qualquer trabalho a  
menores de 14 (quatorze) anos;  
XX - proibição de trabalho em atividades  
insalubres e perigosas, salvo se autorizado em  
convenção ou acordo coletivo;  
XXI - proibição de distinção de direitos por  
trabalho manual, técnico ou intelectual, quanto à  
condição de trabalhador ou entre os profissionais  
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respectivos;  
XXII - proibição de locação de mão-de-obra e  
de contratação de trabalhadores avulsos ou  
temporários para a execução de trabalho de  
natureza permanente ou sazonal;  
XXIII - proibição de remuneração  
integralmente variável dependente de produção do  
empregado, garantindo-se sempre um salário fixo  
como parte dela;  
XXIV - cômputo integral de qualquer tempo de  
serviço comprovado, não concomitante, prestado nos  
setores público e privado, para todos os efeitos;  
XXV - proporção mínima de 9/10 (nove décimos)  
de empregados brasileiros;  
XXVI - assistência integral à saúde;  
XXVII - garantia de manutenção de creche e  
escola maternal pelos empregadores, para os filhos  
e dependentes menores de seus empregados; e pelo  
estado no caso dos trabalhadores rurais autônomos;  
XXVIII - previdência social nos casos de  
doença, velhice, invalidez, maternidade, morte,  
reclusão, desaparecimento, seguro-desemprego e  
seguro contra acidentes de trabalho, mediante  
contribuição da União do empregador e do  
empregado; inclusive para os trabalhadores rurais  
autônomos.  
XXIX - aposentadoria, com renumeração igual à  
da atividade, garantido o reajustamento para  
preservação de seu valor real;  
a) com 30 (trinta) anos de trabalho, para o homem;  
b) com 25 (vinte e cinco) para a mulher;  
c) com tempo inferior ao das alíneas acima,  
pelo exercício de trabalho noturno, de revezamento  
penoso, insalubre ou perigoso;  
XXX - aposentadoria por idade aos  
trabalhadores rurais autônomos, sendo:  
a) aos 55 anos de idade para os homens;  
b) aos 50 anos de idade para as mulheres.  
XXXI - é garantida a liberdade sindical aos  
trabalhadores através da livre organização,  
constituição, e regulamentação interna de  
entidades sindicais.  
Art. - A Justiça do Trabalho poderá  
normatizar e as entidades sindicais poderão  
estabelecer acordos, em tudo quanto não  
contravenha às disposições de proteção ao trabalho  
previstas nesta Seção.  
Autor: José Antônio Rosa e outros (400.000  
subscritores)  
Entidades responsáveis:  
- Instituto Nacional de Formação - Central  
Única dos Trabalhadores;  
- Associação Nacional de Cooperação  
Agrícola/INCA - Movimento dos Trabalhadores Rurais  
sem Terra;  
- Comissão Pastoral da Terra.  
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO  
EMENDA POPULAR No. PE 54- 7, de 1987  
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"Dispõe sobre os direitos dos trabalhadores".  
Entidades Responsáveis:  
- Instituto Nacional de Formação - Central  
Única dos Trabalhadores;  
- Associação Nacional de Cooperação Agrícola  
- ANCA Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem  
Terra;  
- Comissão Pastoral da Terra.  
Relator: Constituinte Bernardo Cabral  
Subscrita por 400.000 eleitores e apresentada  
por três entidades associativas, a presente emenda  
tem por objetivo dotar o futuro texto  
constitucional de previsão analítica dos direitos  
dos trabalhadores.  
Como, nesta fase dos trabalhos, compete a  
este Colegiado analisar a proposta apenas em seus  
aspectos formais considerando que a iniciativa sob  
exame, segundo informações da Secretaria, atente  
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. PE00054-7,  
reservada a apreciação de mérito para a ocasião  
própria. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   A presente Emenda Popular propõe redação para os itens relativos aos direitos dos trabalhadores, 
liberdade sindical, greve e poder normativo da Justiça do Trabalho.  
Com alterações na formulação de cada item, pretendemos aproveitar em nosso Substitutivo as 
seguintes propostas: salário-mínimo, salário-família, salário de trabalho noturno superior ao diurno, 
13o. salário, participação nos lucros remuneração maior para o serviço extraordinário, repouso  
semanal remunerado, gozo de férias anuais renumeradas, licença remunerada à gestante, FGTS, 
reconhecimento das convenções coletivas e obrigatoriedade da negociação coletiva, greve,  
higiene e segurança do trabalho, proibição de trabalho a menor de 14 anos, proibição de locação de 
mão-de-obra permanente, proibição de remuneração exclusivamente variável, creche e escola 
maternal para os filhos dos empregados, seguridade social, aposentadoria, liberdade sindical.  
Em resumo, a maioria dos direitos propostos conta com nosso apoio. Reservamo-nos apenas a 
prerrogativa de dar a cada um deles a forma que permita a respectiva viabilização no terreno da 
realidade social e econômica.  
Somos pela aprovação parcial da presente Emenda Popular. 
   
   EMENDA:20721 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), Capítulo II (Da Seguridade  
Social), do Título IX (Da Ordem Social), os  
seguintes dispositivos:  
"Art. - Incluam-se entre os Dispositivos  
relativos à Ordem Social, os seguintes:  
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Art. - São assegurados aos trabalhadores,  
indistintamente, proventos de aposentadoria  
equivalente ao valor da remuneração percebida no  
mês da jubilação.  
Parágrafo único. - Fica assegurada aos  
bancários a aposentadoria aos 25 (vinte e cinco)  
anos de atividades ininterruptas. 
Justificativa: 
A aposentadoria, como direito em expectativa, de longo prazo, não pode subordinar-se a fatos 
conjunturais, nem estar sujeita a alterações casuísticas para menos, a depender da vontade do 
legislador originário, sob pena de descaracterizar a garantia de uma velhice tranquila como prêmio 
por toda uma vida de trabalho.  
Desnecessário seria acentuar aqui as peculiaridades da profissão dos bancários, que a tornam aqui 
as peculiaridades da profissão dos bancários, que a tornam objeto de atenção especial desta 
Assembleia Nacional Constituinte. Mas não é demais ressaltar que dos brasileiros a ela dedicados 
exigem-se vários atributos, tais como a urbanidade no trato com os clientes, responsabilidade na 
manipulação de altas somas em dinheiro de propriedade de terceiros, longo período de estafante 
atividade intelectual, atenção especial com os números manipulados e agilidade de raciocínio e de 
decisão.  
Assim, entendemos ser uma questão de justiça a concessão da aposentadoria especial aos 25 anos 
de serviço a todos os que atuam na atividade bancária, privada e estatal. Estamos certos de que esta 
Assembleia Nacional Constituinte dará acolhida a esta nossa proposta.  
AUTOR. MÁRCIA IZABELA D. MELLO E OUTROS (31.094 subscritores) 
ENTIDADES RESPONSÁVEIS.  
- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – ANABB, 
- UNIÃO NACIONAL DOS ACIONISTAS MINORITÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – UNAMIBB, e 
- ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – AAFBB.  
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 
EMENDA POPULAR N° PE-61, DE 1987 
“Dispõe sobre os proventos de aposentadoria”.  
Entidades Responsáveis  
- Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil – ANABB,  
- União Nacional dos Acionistas Minoritários do Banco do Brasil – UNAMIBB, e7 
- Associação dos Antigos Funcionários do Banco do Brasil – AAFBB. 
Relator Constituinte BERNARDO CABRAL 
Subscrita por 31.094 eleitores e apresentada por três entidades associativas, a presente emenda 
pretende garantir aos aposentados proventos integrais da atividade e aposentadoria aos bancários, 
com vinte e cinco anos de atividade.  
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 as 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 n° 
00061-0, reservada a apreciação de mérito para a ocasião própria.  
Parecer:   
   A emenda propõe que o valor dos benefícios corresponda ao salário do trabalhador, bem como 
aposentadoria-especial aos bancários. Sobre o assunto, temos observado: a) que o valor dos 
benefícios precisa manter relação com o tempo de trabalho e contribuição; b) que a Constituição deve 
limitar-se a afirmar o direito à aposentadoria-especial, deixando à legislação ordinária a especificação 
das atividades propiciadoras do benefício e as condições para sua concessão. 
   
   EMENDA:20770 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EMENDA POPULAR (/) 
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Texto:   
   EMENDA No.  
POPULAR  
Inclui, onde couber, na Seção II (Da  
Previdência Social), do Capítulo II (Da Seguridade  
Social), do Título IX (Da Ordem Social), os  
seguintes dispositivos:  
"Art. - É assegurada aposentadoria ao trabalhador:  
I - Com 35 anos de trabalho para o homem e 30 anos para a mulher;  
II - Por velhice aos 65 anos para o homem e 60 anos para a mulher;  
III - Por invalidez;  
§ 1o. - A lei estabelecerá tempo inferior ao  
previsto no inciso 1o., pelo exercício de  
atividade noturna, de revezamento penoso,  
insalubre ou perigoso;  
§ 2o. Os proventos da aposentadoria dos  
trabalhadores serão iguais à maior remuneração dos  
últimos doze meses de serviço, verificada a  
regularidade dos reajustes salariais nos 36 meses  
anteriores ao pedido, garantido o reajustamento  
para preservação de seu valor real, em épocas e  
datas do dissídios das respectivas categorias  
trabalhistas, respeitados cargos, funções ou posto  
em que haja ocorrido a aposentadoria;  
§ 3o. O valor da pensão que couber à  
dependente do trabalhador não será inferior a 80%  
(oitenta por cento) do salário ou proventos e  
nunca será inferior ao salário mínimo e  
inalienável em caso de novo matrimônio. 
Justificativa: 
Essa emenda, patrocinada por entidades as mais representativas, como Fórum Nacional da Receita 
Idade, Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, Sindicado dos Advogados, Sindicato dos 
Engenheiros, Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas do Estado de São Paulo, 
Associação Santa Luísa de Marillac, União de Mulheres, Movimento Negro, Associação dos 
Moradores das COHAB I e II de Itaquera, foi subscrita por 32.475 eleitores.  
A proposta popular objetiva que a Aposentadoria dos Trabalhadores se faça pelo salário mais alto do 
ano em que o mesmo se aposenta e pelos direitos da Terceira Idade na Constituinte.  
A Constituição Brasileira não deixará ao desamparo quatorze milhões de idosos e milhões de 
trabalhadores que têm direito a uma aposentadoria digna, após trinta e cinco anos de trabalho 
diuturno pela grandeza do Brasil.  
AUTOR MARIA HELENA TOSTA BERLINEK (32.475 subscritores) 
ENTIDADES RESPONSÁVEIS: 
- Fórum Nacional da Terceira Idade 
- Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo 
- Sindicato dos Advogados de São Paulo 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 
EMENDA POPULAR N° PE 101, de 1987 
“Dispõe sobre a aposentadoria dos trabalhadores”. 
Entidades Responsáveis 
- Fórum Nacional da Terceira Idade. 
- Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo 
- Sindicato dos Advogados de São Paulo.  
Relator. Constituinte BERNARDO CABRAL 
Subscrita por 32.475 eleitores e apresentada pelas entidades acima mencionadas, a presente 
emenda propõe que se inclua, na Seção II, do Capítulo II, do Título IX, dispositivo determinando que 
os proventos de inatividade dos trabalhadores seja pago pelo salário mais elevado do ano em que o 
mesmo se aposentou.  
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 Como, nesta fase dos trabalhos, compete a esta Comissão analisar a proposta apenas em seus 
aspectos formais e considerando que a iniciativa em 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 este Colegiado se manifeste pelo recebimento da Emenda Popular n° 
00101-2, reservada a apreciação do mérito para a ocasião própria.  
Parecer:   
   A presente Emenda deverá ser apreciada, no seu conteúdo, após os debates sobre o respectivo 
tema, consoante determinação do Relator.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:20774 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EMENDA POPULAR (/) 
Texto:   
   EMENDA No. POPULAR  
1. Inclui, na Seção II (Da Previdência  
Social), do Capítulo II (Da Seguridade Social), do  
Título IX (Da Ordem Social), o que se segue:  
"Acrescente-se ao art. 356 o seguinte parágrafo:  
Parágrafo único: O Trabalhador rural será  
aposentado voluntariamente aos 60 (sessenta) anos  
de idade, se do sexo masculino, e aos cinquenta e  
cinco anos, se do sexo feminino.  
Acrescente-se à Seção II do Capítulo II do  
Título IX o seguinte artigo:  
Art. O benefício da pensão por morte  
corresponderá à totalidade da remuneração mensal  
do empregado falecido."  
2. Acrescente-se no Título X (Disposições  
Transitórias), o seguinte texto:  
"Acrescente-se à Disposições Transitórias o seguinte texto:  
"Acrescente-se à Disposições Transitórias o seguinte artigo:  
Art. O disposto nos artigos 356 e 357  
aplica-se aos que, na data da promulgação desta  
Constituição, já eram aposentados ou pensionistas." 
Justificativa: 
As disposições ora propostas em emenda popular refletem o mais alto espírito de justiça social, pois 
os trabalhadores em geral sempre estiveram em condição de inferioridade na hora de sua 
aposentadoria: seja quanto à idade limite, seja quanto à definição de seus proventos mensais. Por 
outro lado, a questão das pensões sempre foi considerada uma vergonha nacional, que bota os 
beneficiários em condição quase que sub-humana ou de mendicância disfarçada.  
Qualquer medida constitucional sobre aposentadorias e pensões somente será justa se determinar 
que o seu valor não será inferior ao que o trabalhador ganhava em atividade ou em vida. E será mais 
justa ainda se estender esse preceito aos aposentados e pensionistas existentes na data da 
promulgação da nova Constituição.  
Esse quadro é ainda mais alarmante quando se pensa no trabalhador rural, que tem sido a mão-de-
obra mais injustiça do País em todos os tempos. Dele sempre tomaram tudo e nada lhe deram em 
troca. Segundo a boa doutrina social o trabalhador rural exerce trabalho penoso, sujeito a toda sorte 
de risco e de desgaste físico que lhe provocam a velhice prematura. E por ser o seu trabalho penoso 
é que o trabalhador rural se enquadra nas exceções que merecem aposentadoria com idade mais 
reduzida. 
Por isso mesmo a emenda popular que ora submetemos à respeitável Assembleia Constituinte é da 
mais cristalina justiça e representará se adotada um avanço considerável e um exemplo para os 
demais países em processo de desenvolvimento.  
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AUTOR: WELLINGTON CÉSAR DE OLIVEIRA E OUTROS (31.500 subscritores)  
ENTIDADES RESPONSÁVEIS 
- FEDERAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE MINAS GERAIS 
- ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO ALTO PARANAÍBA 
- ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE UBERLÂNDIA 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 
EMENDA POPULAR N° PE 105-5, de 1987. 
“Dispõe-se sobre a Previdência Social para o trabalhador rural. ”  
Entidades Responsáveis: 
- Federação dos Aposentados e Pensionistas de Minas Gerais 
- Associação dos Aposentados e Pensionistas do Alto Paranaíba 
- Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas de Uberlândia. 
Relator: Constituinte BERNARDO CABRAL 
Subscrita por 31.500 eleitores e apresentada pelas entidades associativas acima mencionadas, a 
presente emenda visa acrescentar um parágrafo único ao art. 356, acrescentar um dispositivo à 
Seção II, Capítulo II, Título IX e outro às Disposições Transitórias do Projeto de Constituição, de 
modo a beneficiar o trabalhador rural no que tange a aposentadoria, ao benefício da pensão por 
morte e a concessão aos já aposentados e pensionistas dos benefícios na data da promulgação 
desta Constituição.  
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 n° 
00105-5, 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 
tema, consoante determinação do Relator.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:20780 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); o seguinte dispositivo:  
"Art. 356 - É assegurada aposentadoria com  
proventos de valor igual 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) ..........................................  
b) ..........................................  
c) aos 25 (vinte e cinco) anos, para os  
bancários e securitários  
AUTOR: GILBERTO SALOMÃO E OUTROS (43.000 subscritores)  
ENTIDADES RESPONSÁVEIS:  
- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NAS  
EMPRESAS DE CRÉDITO - CONTEC;  
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- ASSOCIAÇÂO PROFISSIONAL DOS EMPREGADOS EM  
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE ASSIS - SP;  
- SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO  
BANCÁRIOS DE PRESIDENTE PRUDENTE:  
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO  
EMENDA POPULAR No. PE-111-0, de 1987.  
"Dispõe sobre a aposentadoria aos bancários e securitários."  
Entidades Responsáveis:  
- Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito - CONTEC;  
- Associação Profissional dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Assis - São Paulo  
- Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Presidente Prudente  
Relator: Constituinte BERNARDO CABRAL  
Subscrita por 43.000 eleitores a presentada  
pelas entidades associativas acima mencionadas, a  
presente emenda visa a alterar disposições do  
Projeto de Constituição referentes à aposentadoria  
(art. 356), assegurando aos bancários e  
securitários o direito à aposentadoria aos vinte e  
cinco anos de trabalho.  
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.  
00111-0, reservada a apreciação de mérito para a ocasião própria. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
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:20815 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão de Sistematização  
- Emenda Supressiva  
- Dispositivo emendado: Art. 265, alínea a)  
* Suprimir da alínea A do Artigo 265, A  
EXPRESSÃO "DESDE QUE CONTEM PELO MENOS,  
RESPECTIVAMENTE, CINQUENTA E TRÊS E QUARENTA E  
OITO ANOS DE IDADE." 
Justificativa: 
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Com esta emenda pretendemos evitar que seja roubada da classe trabalhadora uma conquista antiga 
e importante.  
Parecer:   
   O autor do projeto propõe a supressão dos limites de 48 e 53 anos de idade para concessão da 
aposentadoria por tempo de serviço.  
Concordamos com o autor e opinamos pela aprovação. 
   
   EMENDA:20868 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDIVALDO MOTTA (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - ARTIGO 265, LETRA A.  
A letra "a" do artigo 265 do substitutivo do  
relator Bernardo Cabral passa a ter a seguinte redação:  
Art. 265 ....................................  
a - Após trinta e cinco anos de trabalho para  
homem e trinta anos para a mulher. 
Justificativa: 
Estamos sugerindo a supressão da expressão desde que contem pelo menos, respectivamente, 
cinquenta e três e quarenta e oito anos”, porque este dispositivo eleva a média de idade para a 
aposentadoria, aproximando-se da média de vida do brasileiro. A retirada desta expressão vai 
permitir, ainda, que os servidores continuem convertendo em tempo de serviço férias e licenças-
prêmio não gozadas. 
Parecer:   
   O autor do projeto propõe a supressão dos limites de 48 e 53 anos de idade para concessão da 
aposentadoria por tempo de serviço.  
Concordamos com o autor e opinamos pela aprovação. 
   
   EMENDA:20885 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se, onde couber, no Capítulo II, Título IX:  
A aposentadoria para o professor após 30 anos  
e, para a professora, após 25 anos de efetivo  
exercício em funções de magistério, com salário  
integral. 
Justificativa: 
A aposentadoria especial do magistério é conquista obtida após uma longa luta da classe. É 
inadmissível que a nova Constituição não a reconheça.  
Parecer:   
   Não se nos afigura de boa técnica legislativa que a Constituição regule, caso a caso, as hipóteses 
de concessão de aposentadoria especial. O mais correto é que a matéria seja objeto de lei ordinária, 
porquanto diversas são as categorias alcançadas pelo benefício e variável o tempo de serviço  
relativo a cada uma.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:20965 APROVADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Inclua-se, onde couber, no título IX (Da  
Ordem Social) Capítulo II (Da Seguridade Social) o seguinte:  
Título IX  
Capítulo II  
Art. () - Fica assegurada à dona de casa que  
trabalha no campo e à dona de casa que trabalha na  
cidade, os benefícios da seguridade social,  
inclusive aposentadoria. 
Justificativa: 
A presente emenda objetiva tornar clara e explicita a Seguridade Social da dona de casa já que esta, 
pelas atividades típicas, não possui empregador.  
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:21218 APROVADA 
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 item "A" do Artigo 265  
passa a ter a seguinte redação:  
Art. 265 ....................................  
a) Após trinta e cinco anos de trabalho para  
o homem e trinta para a mulher. 
Justificativa: 
Na forma do proposto no Substitutivo, os trabalhadores brasileiros, em sua maioria, não conseguirão 
aposentar-se de forma alguma.  
Sabemos que a média de vida do brasileiro, principalmente das classes menos privilegiadas é 
baixíssima e se estipularmos que somente após os 53 anos poderão aposentar, morrerão antes de 
alcançar e tão esperada aposentadoria.  
Parecer:   
   O autor do projeto propõe a supressão dos limites de 48 e 53 anos de idade para concessão da 
aposentadoria por tempo de serviço.  
Concordamos com o autor e opinamos pela aprovação. 
   
   EMENDA:21247 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se § 3o. no artigo 265:  
§ 3o. A aposentadoria na forma do item C  
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deste artigo é garantida a todo cidadão, que não  
tendo contribuído, ou não contribuído o suficiente  
e não tendo outra remuneração, a requerer. 
Justificativa: 
Com este parágrafo se busca dar proteção aos idosos que conseguiram viver apenas através do sub-
emprego, fato que afeta parcela significativa da força de trabalho. 
Esta seria uma despesa decrescente na medida que a economia fosse incorporando ao mercado 
formal, parcelas crescentes da população. 
Parecer:   
   Concessão de aposentadoria por velhice aos 65 anos de idade a todas as pessoas que, nessa 
idade, a requereu, indiferentemente de contribuição.  
Entendemos que a pretensão deverá ser atendida, pelo menos em parte, devido ao princípio da 
universalidade da cobertura previdenciária.  
As condições para a concessão do benefício, porém, devem ser remetida para a legislação ordinária.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:21457 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 265 do Substitutivo  
do Relator o seguinte parágrafo 3o.:  
Art. 265 - ..................................  
a) - ........................................  
............................................  
d) - ........................................  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - ....................................  
§ 3o. - A pensão devida aos dependentes do  
segurado após sua morte não poderá ser inferior ao  
valor da aposentadoria que o segurado percebia ou  
que perceberia se estivesse aposentado na data de  
sua morte. 
Justificativa: 
Mesmo não tendo o alcance de garantir aos dependentes ganhos compatíveis com as suas 
necessidades fundamentais, a emenda que ora apresentamos, visa garantir, ao menos as condições 
mínimas de sobrevivência aos dependentes do trabalhador.  
Situa-se a presente emenda, pois, no contexto das necessárias e urgentes reformulações que visem 
a melhorar o padrão das desigualdades socioeconômicas atualmente existentes na sociedade 
brasileira.  
Parecer:   
   Valor de proventos e pensões, inclusive em condições especiais, como a do aposentado com 
proventos proporcionais e à do dependente do segurado que vem a falecer. São assuntos específicos 
que não devem figurar no texto constitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21501 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO LECH (PMDB/RS) 
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Texto:   
   Incluir no Art. 265 o § 3o.  
"A aposentadoria por invalidez será transformada  
em seguro-reabilitação, quando a pessoa portadora  
de deficiência voltar a trabalhar, em função  
diferente da anterior, ficando garantido, este  
seguro, automaticamente, sempre que houver  
situação de desemprego". 
Justificativa: 
A aposentadoria não deve ser um desestímulo à melhoria da qualidade de vida das pessoas, pelo 
contrário, ela pode e deve ser transformada num instrumento, que sendo a compensação de uma 
perda, deve ser também uma condição de possibilidade de desenvolvimento das pessoas.  
Uma paraplegia, cegueira, perda de audição, entre outras perdas, envolve uma despesa permanente 
com habilitação e reabilitação, que justifica o seguro-reabilitação e permite uma instrumentalização 
especial, para se alcançar um novo trabalho.  
Parecer:   
   Transformação de aposentadoria por invalidez em seguro- reabilitação. Matéria típica de lei 
ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21533 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOFRAN FREJAT (PFL/DF) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: art. 265  
Acrescente-se a alínea e ao art. 265 com a  
seguinte redação:  
Art. 265 .......................... 
§ - É assegurada a aposentadoria, com  
proventos integrais, aos profissionais de saúde do  
sexo masculino e feminino, respectivamente, aos 30  
e 25 anos de efetivo exercício em funções de  
atenção direta à saúde. 
Justificativa: 
Aqueles que trabalham diretamente com doentes e doenças, desenvolvem atividades na qual 
expõem à risco a sua própria saúde. 
Não só é insalubre o contato permanente com pessoas e material contaminados, como o é o local de 
trabalho, hospitais, centros e postos de saúde, particularmente em País como o nosso, onde parcela 
substancial dos pacientes são portadores de moléstias infecto-contagiosas, endêmicas e/ou 
epidêmicas, além de doenças tropicais. 
Por outro lado, não se desconhece que os hospitais brasileiros têm alta incidência de infecção 
hospitalar, causada geralmente por bactérias resistentes a antibióticos e quimioterápicos, resistência 
adquirida tanto pelo convívio desses micro-organismos com as armas terapêuticas usadas, como por 
outras mutações sofridas no habitat hospitalar. Também as radiações fazem parte do cotidiano 
hospitalar. 
Não fora suficiente, pela própria contingência de funcionamento permanente dos serviços de saúde, 
aqueles que lidam com doenças são submetidos a regime de trabalho, em sistema de plantão, parte 
deles noturno, de 12 horas, altamente desgastantes e compreensivamente limitantes da expectativa 
da vida. 
A aposentadoria especial é concedida a algumas categorias pelo risco de suas profissões, sob o 
entendimento de que o seu trabalho é considerado perigoso, insalubre ou penoso. Nela estão 
incluídos o aeronauta, o jornalista profissional e o professor. Sem nenhum desdouro para essas 
outras profissões, pode-se observar que em qualquer delas, podem estar evidenciadas, no máximo 
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duas das premissas estabelecidas para a concessão da aposentadoria especial. Enquanto no 
exercício do cuidado com doenças e doentes, trabalhando em hospitais ou serviços de saúde e em 
estado de permanente pressão psicológica, em regime de plantão, com responsabilidade sobre a vida 
e a morte, facilmente se identifica que o trabalho em saúde se enquadra nas três condições básicas: 
perigoso, insalubre e penoso. Nada portanto mais justo do que estender, aos profissionais de saúde, 
por sobejas razões, a faculdade de aposentadoria especial, como proposto. 
Parecer:   
   O Substitutivo prevê, de forma genérica, as hipóteses de concessão de aposentadoria com tempo 
inferior ao normal. Entendemos que a especificação de cada caso deva ser objeto de  
lei ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21557 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 265 a seguinte redação:  
Art. 265 - É assegurada aposentadoria, nos  
termos da lei, garantindo o reajustamento para  
preservação do seu valor real, calculando-se a  
concessão do benefício sobre a média dos vintes e  
quatro últimos salários do trabalhador, corrigidos  
mês a mês, de acordo com a lei, obedecidas as  
seguintes condições. 
Justificativa: 
Torna-se mais próxima da faixa salarial do momento da aposentadoria e média dos 24 e não dos 36 
meses; evitando assim a defasagem que faz cair o padrão de vencimento, e consequentemente o 
padrão de vida do aposentado.  
Parecer:   
   O sistema de cálculo de benefício proposto pelo autor da emenda promoveria verdadeira sangria 
nos cofres da Presidência Social, principalmente se se levar em conta que, atualmente, há benefícios 
cujo valor é calculado com base na média dos últimos 48 meses de contribuição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21583 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Dê-se à letra "a", do artigo 265, a seguinte redação:  
a) após trinta anos de trabalho para o homem  
e 25 anos para a mulher. 
Justificativa: 
“A esperança de vida ao nascer ainda é baixa Segundo padrões internacionais, e a variação regional 
é bastante acentuada. Ela oscila de um máximo de 67 anos na Região Sul, a um mínimo de 51 anos 
no Nordeste. ” (Hélio Jaguaribe, in, PARA UM NOVO PACTO SOCIAL – Brasil 2.000, pg. 24). 
A intensa exploração e dupla jornada de trabalho a que está submetida a maioria das mulheres 
brasileiras exigem sua aposentadoria aos 25 anos.  
Parecer:   
   A emenda pretende reduzir o tempo exigido para a aposentadoria por tempo de serviço. É 
necessário salientar, todavia, que a expectativa de vida do brasileiro, segundo recentes dados do 
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IBGE, aumentou consideravelmente nas últimas décadas.  
Em vista disso e da crise financeira por que passamos, nada justifica a concessão de benefício de 
forma precoce.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21635 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Inclua-se no artigo 265 o seguinte parágrafo:  
§ - Aplica-se a todos aposentados a  
disposição prevista no art. 67 
Justificativa: 
O artigo 67 garante aos servidores inativos a revisão de seus proventos com base em critérios que 
regulam a dos ativos. Esta é uma justa medida que deve ser estendida a todos os aposentados e não 
apenas aos servidores públicos civis.  
Parecer:   
   Revisão de proventos e pensões. A nosso ver, a questão já se acha atendida pelo projeto, através 
do princípio de irredutibilidade do valor dos benefícios.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:21637 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 265 o seguinte parágrafo:  
§ - É obrigatório a emissão quinquenal de  
certidão de contagem de tempo, pela Previdência  
Social, para todo segurado. 
Justificativa: 
Busca-se, com isto, maior racionalidade e melhor controle do assegurado no processo da 
aposentadoria.  
Há que se evitar as dificuldades atuais que exigem, não raro, a atuação de intermediários.  
Parecer:   
   Procedimentos burocráticos, como emissão de certidão de contagem de tempo, matéria típica de lei 
ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21650 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 265, a seguinte alínea:  
e) Aposentadoria automática, aos 30 anos de  
atividade doméstica, comprovados pelo registro de  
nascimento do primeiro filho ou pelo registro de  
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casamento com proventos estabelecidos por Lei  
Ordinária. Art. 358. 
Justificativa: 
Sempre que se fala em extensão da aposentadoria a determinado segmento social, o assunto vira 
polemica ou gera alguma perplexidade, se a beneficiária é a mulher.  
Preconceito ou ativismo cultural, esse comportamento se torna mais exacerbado, quando a 
beneficiária visada é a dona-de-casa.  
A dona-de-casa não é e nunca será uma espécie e extinção. Enquanto houver a instituição natural 
denominada Família, haverá dona-de-casa.  
A responsabilidade de chefe de família, normalmente atribuída ao homem, pode ser imputada à 
mulher dona-de-casa, sem quebra de tradicional divisão de tarefas. É o que vem ocorrendo, a partir 
das últimas décadas, em decorrência da crescente participação da mulher no mercado de trabalho.  
Relatório do Banco Interamericano de Desenvolvimento revela que “a mudança mais visível da 
influência das mulheres sobre a vida econômica será talvez a rapidez com que estão ingressando na 
força de trabalho”.  
Até o final do século, segundo o BID, a mão-de-obra feminina crescerá 3,5% por ano e o número de 
mulheres empregadas ou procurando emprego duplicará a cada 20 anos. Isto significa que a força de 
trabalho feminina aumentará, de aproximadamente 23 milhões, para mais de 55 milhões do ano 
2000.  
Outro lado importante: aumenta o número de mulheres consideradas “chefes da família”, 
principalmente nas favelas e bairros pobres da América Latina. Só no Brasil 45% dos chefes das 
famílias residentes nas favelas são mulheres.  
Ora, incorporada ao mercado de trabalho, a mulher também tem direito à aposentadoria e outros 
benefícios previdenciários.  
Mas o sistema previdenciário-trabalhista não contempla a dona-de-casa, embora, com muita justiça, 
tenha reconhecido a importância do serviço doméstico, através da regulamentação da profissão de 
Doméstica.  
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:21657 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO BENDER (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 265  
Acrescente-se ao Artigo 265, o § 4o. com a  
seguinte redação:  
Art. 265 - ..................................  
............................................  
§ 4o. - É permitido aos prefeitos municipais  
recolher a Previdência Social para fins de  
aposentadoria. 
Justificativa: 
Quando alguém se elege prefeito interrompe o seu recolhido junto à Previdência Social, uma vez que 
não lhe é permitido contribuir com a seguridade previdenciária. Acho uma grande injustiça uma vez 
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que exerce uma profissão com qualquer outra. A proposição ora sugerida não pode ser ignorada por 
esta Constituinte.  
Parecer:   
   Matéria de legislação ordinária. 
   
   EMENDA:21690 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 265, o seguinte parágrafo:  
§ 3o. - Nenhum aposentado ou pensionista  
poderá receber quantia menor do que percebia na  
ativa.  
a) - Os valores da aposentadoria e da pensão  
serão revistos, na mesma época e na mesma  
proporção, sempre que ocorrerem aumentos ou  
reajustes dos trabalhadores ativos da mesma  
categoria. 
Justificativa: 
Os aposentados e pensionistas têm sido marginalizados dentro de nosso sistema de seguridade. 
Com o passar do tempo, os valores vão se desagregando e, depois de algum período, já não 
representam sequer a metade do que percebiam na ativa. E, daí para diante, a vida desses 
aposentados e pensionistas transforma-se totalmente: têm de viver à mingua ou se socorrer da 
caridade de parentes e amigos.  
Não me parece justo que isso ocorra, principalmente quando sabemos que essa diminuição de 
proventos ocorre em circunstancias dramáticas, quando a pessoa já está alquebrada pelo trabalho 
desenvolvido há longos anos e sem a menor condição de procurar outra Fonte de renda, para sua 
subsistência.  
Os mais felizes votam a ativa, mas com salários aviltados. Não se realizam e, ainda por cima, 
acabam por retirar do mercado os mais jovens, que anseiam por um lugar.  
O texto da nova Constituição tem de assegurar, aos aposentados e pensionistas, um tratamento 
decente e que lhes permita usufruir, em seus últimos dias, do trabalho que desenvolveram e que 
ajudou o País a sair engrandecido.  
Parecer:   
   A emenda propõe correspondência absoluta entre o valor do benefício previdenciário e o do salário 
do trabalhador.  
A proposta é inviável, vez que a previdência possui teto para o salário de contribuição, e, além disso, 
não pode prescindir do sistema de cálculo que leva em consideração o tempo de trabalho e de 
contribuição do segurado.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:21693 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 265, o seguinte parágrafo:  
§ - O valor da aposentadoria ou da pensão  
não poderá ser inferior ao salário-mínimo na data  
do seu pagamento ao beneficiário.  
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a) Serão mantidos sistemas de Previdência  
Social Privada para suplementação dos benefícios  
da Seguridade Social prestados pelo Estado. 
Justificativa: 
A legislação atual da Previdência Social estabelece que nenhum benefício poderá ser de valor inferior 
ao salário-mínimo, na data de sua concessão. Essa restrição é a causa maior dos benefícios 
defasados e ínfimos que milhões de brasileiros auferem, como é público e notório. 
Dando uma interpretação ambígua ao preceito, a Previdência Social entendeu que o “salário-de-
benefício” e o “valor do benefício” são coisas distintas. O primeiro, nesse caso, seria a base de 
cálculo do segundo. Assim, enquanto que o salário-de-benefício não pode ser inferior ao salário-
mínimo, o valor verdadeiramente pago ao segurado poderá ser bem inferior, dependendo de diversas 
ponderações no cálculo, como sejam, o tempo de serviço, a remuneração efetivamente percebida 
quando em atividade, os índices de reajustamento etc. 
Quanto à Previdência Privada, a experiência demonstra que desde sua implantação, vem 
desempenhando relevante papel entre os sistemas previdenciários instituídos no País. Sua 
manutenção, portanto, se impõe e, até, deve ser incentivado a sua expansão. 
Parecer:   
   A redação interligada no projeto é clara e precisa: valor mensal do benefício, ou seja, a quantia que 
realmente deverá ser pago ao segundo. Não vemos, pois, motivo para aprovar a emenda. 
   
   EMENDA:21737 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO BENDER (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 265  
Inclua-se no Artigo 265, o § 3o. com a  
seguinte redação:  
Art. 265 - ..................................  
............................................  
§ 3o. - Às pessoas que exercerem as funções  
de prefeito, fica assegurada a contagem desse  
tempo de serviço para fins de aposentadoria. 
Justificativa: 
O prefeito em exercício é cargo eletivo e de confiança, todavia, não lhe é permitido contribuir para a 
previdência social. Na maioria dos casos, o prefeito ao assumir o cargo já é contribuinte da 
Previdência; entretanto, no exercício do seu mandato interrompe não só a seguridade como também 
o tempo de serviço. Por isso, achamos de inteira justiça a contribuição para a Previdência e a 
contagem deste período de tempo.  
Parecer:   
   Reconhecimento de tempo de exercício de mandato de Prefeito Municipal, para efeito de 
aposentadoria.  
Trata-se, a nosso ver, de medida muito específica, vez que dirigida exclusivamente aos prefeitos, 
quando, por questão de equidade e boa técnica legislativa, deveria referir-se a todos os exercentes 
de cargos eletivos.  
De qualquer forma, porém, preferimos que o assunto seja remetido à legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21738 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   OSVALDO BENDER (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 265  
Inclua-se, no art. 265, mais uma alínea:  
Art. 265 - ..................................  
............................................  
e) todos os deficientes físicos, com total  
incapacidade, independendo de contribuição. 
Justificativa: 
Ter na família uma pessoa deficiente é muito comum, e sabe-se o que representa sua manutenção, 
uma vez que é um ser humano e tem direito à vida. O que ocorre constantemente com famílias 
pobres que não tem condição de dar um atendimento digno aos deficientes. Sabemos que no País 
existem 13 milhões de deficientes, a metade com incapacidade total. Por isso achamos justo a 
pensão para estas pessoas, como responsáveis pelos deficientes, e um auxílio para manter sua 
subsistência. 
Parecer:   
   A emenda intenta assegurar aos deficientes físicos, in- dependentemente de contribuição, o direito 
ao seguro social.  
O projeto de constituição consagra o princípio da universalidade da cobertura previdenciária, 
garantindo, assim, às pessoas objetivadas na emenda, a assistência pretendida . A lei  
ordinária, entretanto, é que disporá sobre o assunto. 
   
   EMENDA:21815 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
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 desta Século, a filosofia do Estado Previdência 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, George 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 dever do Estado, lhe 
garanta uma sobrevivência condigna. No Brasil, a previdência social não ostenta essa característica, 
por que a defasagem existente entre o valor de seus benefícios e o do salário de contribuição do 
segurado não propícia 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 
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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:21837 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dê-se a alínea a, do Art. 265 do Substitutivo  
do Relator ao Projeto de Constituição a seguinte  
redação:  
Art. 265 ....................................  
..................................................  
a) após trinta anos de trabalho para o homem  
e vinte e cinco anos para a mulher, desde que  
contem, respectivamente, cinquenta e três e  
quarenta e oito anos de idade. 
Justificativa: 
O Projeto de Constituição em seu artigo 135, item V, já reconhece a aposentadoria voluntária aos 
trinta anos de serviço e a diferença proposta para mulheres se justifica pelo acúmulo de atividades, 
sendo exercida não só no âmbito social como também no doméstico.  
Parecer:   
   A emenda, além de manter os limites de idade de 48 e 53 anos para a concessão de aposentadoria 
por tempo de serviço, propõe, para a mulher, tempo de serviço de apenas 25 anos.  
Somos inteiramente contrário à medida.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:21911 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ FERNANDES (PDT/AM) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se na alínea "a" do artigo 265, do  
Projeto de Constituição (substitutivo do relator),  
as seguintes expressões:  
"Art. 265 ..................................  
a ................................, desde que  
contem pelo menos, respectivamente, cinquenta e  
três e quarenta e oito anos de idade". 
Justificativa: 
A presente emenda visa alterar a forma discriminatória com que se trata os direitos de aposentadoria 
dos trabalhadores.  
Na seção que examina o tempo de aposentadoria dos servidores públicos, o Projeto não limita idade 
mínima par aposentadorias, fato lamentável.  
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A permanecer o agravo de idade limite par ao trabalhador, seria uma brutal discriminação, com quem, 
normalmente, no esforço de servir ao País, sempre trabalhou mais horas por dia, teve menos 
benefícios, foi ao mercado de trabalho mais cedo e pagou um fundo atuarial, que aos 35 anos seria 
suficiente para manter a sua pensão.  
Ademais, a nova determinação só serviria para agravar a folha da previdência com milhares de 
aposentadorias antecipadas, a fim de usufruir das normas atuais.  
Parecer:   
   O autor da emenda propõe a supressão dos limites de idade de 48 e 53 anos para a concessão da 
aposentadoria por tempo de serviço.  
Concordamos com a proposta, por a considerarmos mais consentânea com a tradição do Direito 
Social brasileiro.  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:21932 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CLÁUDIO ÁVILA (PFL/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 265  
Acrescente-se ao Artigo 265, do substitutivo  
do Relator o seguinte parágrafo 3o.  
§ 3o. - Nenhuma contribuição, imposto,  
inclusive o de renda ou extraordinários, incidirão  
sobre os proventos dos aposentados ou  
pensionistas. 
Justificativa: 
A onerosa carga tributária que incide sobre o salário do trabalhador, quando na atividade, deve ser 
excluída quando esse trabalhador adquiri sua justa aposentadoria.  
Parecer:   
   A isenção tributária é matéria complexa que requer disciplinamento pormenorizado, devendo, 
portanto, ser remetida à legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22080 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE LEITE (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 265  
Acrescente-se ao artigo 265, do Substitutivo  
do relator, os seguintes parágrafos:  
"Art. 265 - ................................  
§ 3o. - O aposentado com proventos  
proporcionais ao tempo de serviço, que venha a  
sofrer invalidez permanente por doença grave,  
contagiosa ou incurável, terá direito a proventos  
integrais, na forma da lei.  
§ 4o. - O benefício de pensão por morte,  
atribuído ao cônjuge sobrevivente ou aos  
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dependentes, corresponderá à totalidade dos  
salários, gratificações e vantagens do segurado falecido." 
Justificativa: 
O artigo 26, do Substitutivo do Relator, dispõe que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”, um 
dos atributos da pessoa humana que consubstanciam o mínimo necessário ao pleno exercício do 
direito à existência digna.  
Ocorre, diuturnamente, que aposentados são infortunados com invalidez permanente, sendo certo 
que seus proventos, muitas das vezes, não bastam sequer para tratamento médico e remédios, nada 
restando para a sobrevivência familiar.  
O princípio da isonomia, que deve regular as relações do Estado com os cidadãos, obriga-nos a 
presentar a presente emenda, como forma de garantir ao servidor aposentado uma existência digna 
justifica-se, assim, o § 3°.  
Justifica-se o § 4°, ante a necessidade de corrigir imperfeição dos benefícios previdenciários, quando 
discrimina o cônjuge sobrevivente homem, que nada recebe quando da morte da segurada.  
Ora, se entendermos a pensão como retribuição à contribuição do segurado da previdência social, 
como forma de seguro, durante a sua vida profissional, o benefício deve ser concedido, 
independentemente de quem sobreviva.  
Parecer:   
   Valor de proventos e pensões, inclusive em condições especiais, como a do aposentado com 
proventos proporcionais e à do dependente do segurado que vem a falecer. São assuntos específicos 
que não devem figurar no texto constitucional.  
Pela rejeição. 
   
   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  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 234  

 

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:22302 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao Art. 265 do SUBSTITUTIVO DO RELATOR  
A REDAÇÃO SEGUINTE:  
"art. 265 - É assegurada aposentadoria com  
proventos do valor igual 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 do seu valor real,  
cujo resultado nunca será inferior ao número de  
salários mínimos percebidos quando da concessão do  
benefício:  
a) com 35 anos de trabalho, para o homem;  
b) com 30 anos 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 ao sessenta e cinco anos de idade;  
e) por invalidez. 
Justificativa: 
Ocorre, que no Projeto de Constituição (Comissão de Sistematização), o ilustre e eminente Relator, 
incluiu no artigo 356, a desvinculação da aposentadoria para homens e mulher à idade. Ao estudar o 
artigo 265 do Substitutivo, os trabalhadores na indústria do petróleo do Estado da Bahia, verificou que 
verifica regressão em termos de valores dos futuros benefícios e em termos de vinculação da idade 
ao tempo para aposentadoria HOMEM/MULHER, onde a trabalhadora tem assegurado na Emenda 
Constitucional n° 1, de 17.10.69, art. 165, inc. XIX, promulgada pela Junta Militar, a aposentadoria 
sem a exigência da idade cronológica. Data vênia, não compreende os trabalhadores o cerceamento 
dos direitos dos empregados, quando o problema maior da ASSEMBLEIA NACIONAL 
CONSTITUINTE é redemocratizar o País, fazendo prevalecer, dentro do espírito de Justiça, os 
direitos adquiridos. Assim, salvo melhor juízo, o mais correto é restabelecer o artigo 356 do 
PROJETO.  
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 
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previdenciárias. A emenda, que intenta estabelecer correspondência absoluta entre o salário do 
trabalhador e os benéficos, 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: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. 
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. 
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   EMENDA:22482 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se à alínea "d" do artigo 265 do  
Substitutivo a seguinte redação:  
Art. 265 - ..................................  
d) por invalidez, com salário integral. 
Justificativa: 
A invalidez é uma situação involuntária e penosa do trabalhador que obriga a interromper, por motivo 
alheio à sua vontade, a prestação de serviço. Dessa forma, qualquer que seja a causa da invalidez, 
ao trabalhador devem ter assegurados os proventos integrais para a aposentadoria.  
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:22483 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo Emendado: artigo 265, alínea "a"  
A alínea "a" do artigo 265 do Substitutivo  
passa a ter a seguinte redação:  
Art. 265 - ..................................  
a) após trinta anos de trabalho para o homem  
e vinte e cinco para a mulher; 
Justificativa: 
A aposentadoria aos trinta anos de serviço para o homem e vinte e cinco para a mulher, sem 
exigência de idade mínima, constitui uma das maiores reivindicações das classes trabalhadoras no 
País, que aproveitam a elaboração de uma nova Constituição para a concretização de seus justos 
anseios.  
Parecer:   
   A emenda pretende reduzir o tempo exigido para a aposentadoria por tempo de serviço. É 
necessário salientar, todavia, que a expectativa de vida do brasileiro, segundo recentes dados do 
IBGE, aumentou consideravelmente nas últimas décadas.  
Em vista disso e da crise financeira por que passamos, nada justifica a concessão de benefício de 
forma precoce.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22733 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 237  

 

Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: alínea "a" do Art. 265  
Redija-se assim a letra "a" do Art.265:  
Art. 265 - ..................................  
a) após trinta e cinco anos de trabalho para  
o homem e vinte e cinco anos para a mulher. 
Justificativa: 
A presente emenda virá assegurar à mulher que trabalha aposentadoria justa. Várias profissões já 
obtiveram. Melhor, pois, que se aprove medida de ordem geral, levando em consideração que a 
mulher soma ao trabalho fora do lar o que nele exerce, durante as demais horas do dia e, quando tem 
filhos de tenra idade, através das madrugadas.  
Parecer:   
   Objetiva a presente emenda dar nova redação à alínea "a" do Art. 265 do Substitutivo, para 
estabelecer que a aposentadoria por tempo de serviço será concedida aos trinta e cinco anos de 
trabalho para o homem e 25 anos para a mulher.  
Nada temos a objetar quanto à primeira parte, eis que o limite de aposentadoria exigido para o 
homem tem apoio doutrinário e está consagrado no Substitutivo. Todavia, com relação à mulher, o 
tempo de serviço, de apenas 25 anos, parece-nos demasiadamente curto, mormente quando 
sabemos que a expectativa de vida do brasileiro tem aumentado nos últimos anos, e a mulher, 
comprovadamente, vive mais tempo que o homem.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22772 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MATHEUS IENSEN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda ao Artigo 265  
Acrescente-se um § com a seguinte redação  
Parágrafo 4o. - A nenhum pensionista ou  
aposentado, que perceba até 3 (três) salários  
mínimos, serão cobrados taxas, contribuições ou  
impostos, de qualquer natureza. 
Justificativa: 
É sabido que a pensão ou remuneração decorrente de Aposentadoria, destina-se a sobrevivência da 
pessoa e seus dependentes, após uma longa vida de trabalho em que foram exercitadas as 
obrigações. Agora o direito a uma vida digna, após tantos anos de trabalho, é mister que seja de 
muita dignidade. E um mínimo, no caso de três salários, que se pode assegurar ao trabalhador, sem 
dúvida, começa por favorecer a sua renda de maneira a mais líquida possível, portanto isenta de 
taxas ou contribuições a mais, além das que já foram proporcionadas por ele ao longo de sua 
atividade de trabalho. 
Parecer:   
   A isenção tributária é matéria complexa que requer disciplinamento pormenorizado, devendo, 
portanto, ser remetida à legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22818 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ENOC VIEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva/Modificativa  
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Dê-se ao § 1o. do Art. 265, a seguinte redação:  
"§ 1o. - Para efeito de aposentadoria e  
percepção de benefícios, é assegurada a contagem  
reciproca do tempo de serviço, na administração  
pública ou na atividade privada rural e urbana."  
Em decorrência suprimam-se os Arts. 35 e 36  
das Disposições Transitórias. 
Justificativa: 
A contagem recíproca é regulada em três dispositivos do Substitutivo - § 1º do Art. 265 e nos nºs 35 e 
36 das Disposições transitórias. Nestas, faz ainda mais presente, a improbidade de no texto 
constitucional, fazer referência à determinada legislação ordinária, como regulando dispositivo 
constitucional. 
Deverá o trabalhador ter assegurado a contagem recíproca do tempo de serviço público e privado, 
este urbano ou rural, face a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços para os segurados 
urbanos e rurais. (Art. 258, § 1º, II). 
A nova redação proposta, ademais, consolida num único texto a matéria constante dos três acima 
enumerados. 
Parecer:   
   Contagem recíproca de tempo de serviço em atividades públicas e privadas. O autor da emenda, a 
nosso ver, está com razão ao propor alteração à redação do § 1o. do art. 265, vez que a medida ali 
prevista não se destina apenas às aposentadorias.  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:22855 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MATHEUS IENSEN (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA AO ARTIGO 265.  
Acrescente-se um Parágrafo com a seguinte redação:  
"§ 3o. - Por motivo de novas núpcias o  
cônjuge viúvo não perderá o recebimento de pensão  
a que faz jus em decorrência de casamento anterior. 
Justificativa: 
O atendimento é que é inteiramente descabido, suspender-se o pagamento de pensão ou 
aposentadoria para quaisquer dos cônjuges que venham a contrair novas núpcias. A pensão, ou 
aposentadoria é decorrente de direito adquirido e seguido dos esforços anteriormente dispendido por 
uma sociedade conjugal, integrada por duas pessoas. Logo o usufruto da pensão após o 
cumprimento de prazos legais para obtenção do direito não poderá cessar em decorrência de nova 
sociedade, até porque a nova sociedade para contribuir e – igualmente – dispender esforços para a 
sobrevivência dessa nova sociedade que por si adquiri novos direitos em razão de novos deveres. 
Suprimir-se o direito da sociedade anterior seria retroagir a lei para prejudicar, coisa que e 
inteiramente descabida nos princípios mais elementares do direito. 
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:22865 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título IX  
Capítulo II  
Seção II  
Art. 265 -  
a)  
Sugere-se a seguinte redação à citada alínea "b":  
"b) - com tempo inferior, pelo exercício de  
trabalho rural, noturno, de revezamento, penoso,  
de comprovado desgaste físico e emocional,  
insalubre ou perigoso." 
Justificativa: 
justifica-se a adição de “comprovado desgaste físico e emocional”, na redação de mencionada alínea 
c, no sentido de garantir também aos bailarinos, artistas circenses e atores líricos, a justa 
aposentadoria por tempo de serviço reduzido, considerando-se que: 
- os bailarinos, clássicos e modernos, como os artistas de inúmeras funções circenses, iniciam a 
aprendizagem da profissão, assim como na grande maioria das vezes começam a exercê-la a mais 
tenra idade e, a preparação técnica e artística para o exercício da mesma exige extenuante trabalho 
diário; 
- pelas peculiaridades dessas profissões cênicas, esses artistas são trabalhadores os quais sofrem 
inusitado desgaste físico e emocional, quando não risco de vida; 
- os referidos artistas, como igualmente os atores líricos (cantores de ópera), por força da 
necessidade de se manterem em plenas condições para apresentação em cena, isto é, ao público, 
mesmo nos períodos de férias, obrigam-se a realizar exaustivos exercícios diários; 
- os trabalhadores acima nominados obrigam-se ainda, no intuito de conservarem em forma ideal seu 
organismo (músculos, cordas vocais, memória ativa, etc.) a cuidados especiais com alimentação, 
vestuário e outros, tendo inclusive que adotar hábitos de vida, os quais exigem grandes sacrifícios 
pessoais; 
- esses trabalhadores têm ainda limitado tempo para o exercício de sua carreira profissional, quando 
a elasticidade dos músculos, flexibilidade e leveza do corpo ficam prejudicadas; o enriquecimento das 
articulações; o envelhecimento e a calosidade das cordas vocais entre inúmeros outros sérios 
problemas acentuados pelo avanço dos anos, dificultam e até impedem a atuação em espetáculos, 
consequentemente, comprometendo a atividade profissional. 
Assim sendo, necessário se faz garantir a aposentadoria 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 condições de prosseguir no exercício de sua 
profissão. 
Parecer:   
   A expressão "de comprovado desgaste físico e emocional" descreve situação já compreendida no 
termo "penoso" utilizado no texto da alínea "b" do art. 265 do Substitutivo do Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22899 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MATHEUS IENSEN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva/Modificativa  
Dê-se ao § 1o. do art. 265, a seguinte redação:  
"§ 1o. Para efeito de aposentadoria e  
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percepção de benefícios, é assegurada a contagem  
reciproca do tempo de serviço, na administração  
pública ou na atividade privada rural e urbana."  
Em decorrência suprimam-se os art. 35 e 36  
das Disposições Transitórias. 
Justificativa: 
A contagem recíproca é regulada em três dispositivos do Substitutivo - § 1º do Art. 265 e nos nºs 35 e 
36 das Disposições transitórias. Nestas, faz ainda mais presente, a improbidade de no texto 
constitucional, fazer referência à determinada legislação ordinária, como regulando dispositivo 
constitucional. 
Deverá o trabalhador ter assegurado a contagem recíproca do tempo de serviço público e privado, 
este urbano ou rural, face a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços para os segurados 
urbanos e rurais. (Art. 258, § 1º, II). 
A nova redação proposta, ademais, consolida num único texto a matéria constante dos três acima 
enumerados. 
Parecer:   
   Contagem recíproca de tempo de serviço em atividades públicas e privadas. O autor da emenda, a 
nosso ver, está com razão ao propor alteração à redação do § 1o do art. 265, vez que a medida ali 
prevista não se destina apenas às aposentadorias.  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:22919 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: art. 265  
Fica o art. 265 do Projeto de Constituição  
acrescido do seguinte parágrafo 3o.  
"Art. 265.  
§ 3o. São imunes à tributação os proventos da  
aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, bem  
como as pensões e os benefícios previdenciários". 
Justificativa: 
Em seus estágios iniciais de elaboração, ainda no âmbito das Subcomissões, a proposta de texto 
constitucional consignava a imunidade tributária dos proventos de aposentadoria. Porém, em face de 
negociações com as quais não podemos concordar, tal disposição foi extirpada da proposta original.  
Deve-se reinclui-la por vários motivos. Primeiramente adquiriu o direito à aposentadoria, ou para 
salvaguardar a qualidade da existência daqueles que perderam o arrimo da família e dependem da 
pensão previdenciária. Em segundo lugar, porque será a imunidade o instrumento através de que 
serão elevadas as quantias hoje pagas pela Previdência Social, sem que sejam aumentadas suas 
necessidades de numerário.  
Frise-se, por oportuno, que os cofres públicos não sofrerão substancial redução de receitas, dado que 
aposentados e pensionistas representam um universo não muito numeroso com relação ao total da 
população economicamente ativa que tem seus vencimentos tributados. E ainda é importante 
ressaltar que as aposentadorias, pensões e benefícios previdenciários pouco representam em valor 
individual, apresentado, portanto, baixa capacidade contributiva.  
Acreditamos que a medida proposta facilitará sobremaneira a administração financeira da Previdência 
e dos órgãos encarregados da arrecadação tributária, acarretando significativa economia e 
minimizando ainda mais os já diminutos afeitos sobre a receita fiscal da União. 
Parecer:   
   A isenção tributária é matéria complexa que requer disciplinamento pormenorizado, devendo, 
portanto, ser remetida à legislação ordinária.  
Pela rejeição. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 241  

 

   
   EMENDA:22920 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 265.  
Suprima-se do item a do art. 265 a  
expressão "e cinco" e substitua-se no item a do  
mesmo artigo o número "trinta" por "vinte e cinco". 
Justificativa: 
A presente sugestão objetiva assegurar à mulher trabalhadora e à funcionária pública celetista ou 
estatutária a aposentadoria voluntária aos 25 anos de serviço.  
Justifica-se a concessão de um tratamento diferenciado ao do homem em função das peculiaridades 
do trabalho feminino, que jamais é exclusivo em sua atividade profissional, somando-se às atividades 
domésticas que, concomitantemente, executa.  
Assim, compre ampliar a proteção já adotada em nosso sistema legal, que premia a mulher com a 
exigência de conhecer em sua plenitude a significação do trabalho doméstico feminino, elemento 
imprescindível para a própria vida economia da Nação.  
Em sendo a mulher trabalhadora e dona-de-casa, concomitantemente, é mais que justo premiar-se 
essa dedicação e recompensar-se essa dupla carga de trabalho através da possibilidade de 
aposentadoria antecipada em cinco anos, mantidos os vencimentos integrais da atividade.  
Num momento em que as teses feministas de igualdade entre os sexos vingam e prosperam, é útil 
que a Constituição Federal manifeste expressamente um tipo de discriminação que se reveste de 
justiça e legitimidade, encarando as diferenças de trabalho entre os sexos para beneficiar a cidadã 
brasileira, apenada por múltiplas exigências.  
Cumpre justificar a expressa menção aos servidores da administração direta e indireta da União, 
Estados e Municípios, para que fique clara, patente, irretrucável, a igualdade de oportunidades que 
pretendemos ver implantada.  
Parecer:   
   A emenda pretende reduzir o tempo exigido para a aposentadoria por tempo de serviço. É 
necessário salientar, todavia, que a expectativa de vida do brasileiro, segundo recentes dados do 
IBGE, aumentou consideravelmente nas últimas décadas.  
Em vista disso e da crise financeira por que passamos, nada justifica a concessão de benefício de 
forma precoce.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23034 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Título IX - Capítulo II - Seção II  
Art. 265 - Alínea B  
Sugere-se a seguinte redação a citada alínea B:  
B) Com tempo inferior, pelo exercício de  
trabalho rural, noturno, de revezamento, penoso,  
de comprovado desgaste físico e emocional,  
insalubre ou perigoso. 
Justificativa: 
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Justifica-se a adição de “COMPROVADO DESGASTE FÍSICO E EMOCIONAL”, na redação de 
mencionada alínea C, no sentido de garantir também aos BAILARINOS, ARTISTAS CIRCENSES e 
ATORES LÍRICOS, a justa aposentadoria por tempo de serviço reduzido, considerando-se que: 
- os BAILARINOS, clássicos e modernos, como os artistas de inúmeras funções CIRCENSES, iniciam 
a aprendizagem da profissão, assim como na grande maioria das vezes começam a exercê-la a mais 
tenra idade e, a preparação técnica e artística para o exercício da mesma exige extenuante trabalho 
diário; 
- pelas peculiaridades dessas profissões cênicas, esses artistas são trabalhadores os quais sofrem 
inusitado desgaste físico e emocional, quando não risco de vida; 
- os referidos artistas, como igualmente os ATORES LÍRICOS (cantores de ópera), por força da 
necessidade de se manterem em plenas condições para apresentação em cena, isto é, ao público, 
mesmo nos períodos de férias, obrigam-se a realizar exaustivos exercícios diários; 
- os trabalhadores acima nominados obrigam-se ainda, no intuito de conservarem em forma ideal seu 
organismo (músculos, cordas vocais, memória ativa, etc.) a cuidados especiais com alimentação, 
vestuário e outros, tendo inclusive que adotar hábitos de vida, os quais exigem grandes sacrifícios 
pessoais; 
- esses trabalhadores têm ainda limitado tempo para o exercício de sua carreira profissional, quando 
a elasticidade dos músculos, flexibilidade e leveza do corpo ficam prejudicadas; o enriquecimento das 
articulações; o envelhecimento e a calosidade das cordas vocais entre inúmeros outros sérios 
problemas acentuados pelo avanço dos anos, dificultam e até impedem a atuação em espetáculos, 
consequentemente, comprometendo a atividade profissional. Assim sendo, necessário se faz garantir 
a aposentadoria 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 condições de prosseguir no exercício de sua profissão. 
Parecer:   
   A expressão "de comprovado desgaste físico e emocional" descreve situação já compreendida no 
termo "penoso" utilizado no texto da alínea "b" do art. 265 do Substitutivo do Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23126 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO CUNHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substituía-se o artigo 266, incisos a, b, c,  
d, da seção 11: da Previdência Social, pelo  
seguinte texto:  
Art. 265 - Os proventos da inatividade serão  
equivalentes aos da ativa; assim definidos pelos  
dissídios coletivos da categoria, garantidos aos  
trabalhador aposentado todos os direitos neles  
estabelecidos.  
a) Com trinta anos de trabalho, para o homem;  
b) Com vinte e cinco anos para a mulher;  
c) Com tempo inferior aos da modalidade  
acima, pelo exercício de trabalho noturno, de  
revezamento, penoso, insalubre ou perigoso:  
d) Por velhice aos sessenta anos de idade;  
e) Por invalidez. 
Justificativa: 
Entendemos que a aposentadoria é uma recompensa da Nação aos seus trabalhadores. Assim deve 
ser entendido o direito dos que trabalhem por longos anos em prol do desenvolvimento Nacional.  
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Elevar-se esse conceito e essa garantia a nível constitucional significa garantir ao homem e a mulher 
brasileiros o direito de, aposentando-se nos tempos previstos, poder garantir um tempo saudável de 
vida destinada aos valores da vida.  
A aposentadoria por velhice, aos 60 (sessenta) anos é a segurança de uma velhice amparada.  
Parecer:   
   A emenda pretende reduzir o tempo exigido para a aposentadoria por tempo de serviço. É 
necessário salientar, todavia, que a expectativa de vida do brasileiro, segundo recentes dados do 
IBGE, aumentou consideravelmente nas últimas décadas.  
Em vista disso e da crise financeira por que passamos, nada justifica a concessão de benefício de 
forma precoce.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23169 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
- incluir no Substitutivo ao Projeto de  
Constituição o seguinte dispositivo, no Título IX,  
Capítulo II, Seção II, onde couber:  
Art. O trabalhador rural terá direito a  
aposentadoria aos cinquenta e cinco anos, e a  
trabalhadora rural aos cinquenta anos, com  
proventos nunca inferiores ao salário mínimo. 
Justificativa: 
Atualmente o trabalhador rural aposenta-se aos sessenta e cinco anos, e tão somente com uma 
remuneração equivalente a metade do salário mínimo, sendo vedada a aposentadoria da esposa.  
O regime consagra uma profunda injustiça a classe, porque exige uma idade avançada, muitas vezes 
submetendo o trabalhador a aposentadoria nos últimos anos de sua vida. De outro lado, a concessão 
de uma remuneração de metade do salário mínimo não permite que na velhice, o trabalhador rural 
encontre os meios de prover a sua subsistência.  
Ao vedar a aposentadoria da esposa do trabalhador rural o regime atual discrimina de forma acintosa 
as mulheres, e comete grosseira injustiça com estas, pois, sua carga de trabalho é superior, muitas 
vezes, ao do próprio agricultor. Isto porque, no âmbito da unidade rural, não só assume as mesmas 
tarefas e a mesma carga de trabalho que o marido, como ainda é responsável por todos os afazeres 
domésticos. A trabalhadora rural tem uma carga de atividades superiores a do marido, e no entanto, a 
lei não lhe reconhece o direito a aposentadoria.  
A sugestão visa corrigir esta injustiça brutal.  
De outro lado é imperioso por termo ao abuso em termos de proventos da inatividade, cujos índices 
de reajustes são monopolizados e manipulados pelo governo, submetendo a grande maioria dos 
atuais inativos a rendimentos inferiores ao salário-mínimo. Com a sugestão, nenhum provento da 
inatividade poderá ser inferior ao salário mínimo.  
Parecer:   
   O Projeto assegura o direito à aposentadoria do trabalhador e da trabalhadora, no mínimo, aos 53 e 
48 anos de idade, respectivamente, desde que tenham um tempo pré-determinado de contribuição 
para a Previdência Social. A atividade no meio rural, no entanto, está contemplada entre aquelas em 
que a exigência do tempo de serviço será menor que a dos trabalhadores em geral. Parece-nos, 
assim, que o Projeto ultrapassa o objetivo da Emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23239 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA.  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 265.  
Acrescente-se parágrafo 3o ao artigo 265, que  
será assim redigido:  
"art. 265 - ....................... 
§ 3. - Os limites de tempo de serviço e de  
idade previstos neste artigo não se aplicam aos  
segurados da previdência social que, nessa  
condição, já se encontrem na data da promulgação  
desta Constituição, aos quais se assegura o regime  
em que originariamente filiados. 
Justificativa: 
A adição proposta mantém a princípio norteador de dispositivo, ou seja, de uma maior continuidade 
contributiva e em atividade, sem prejudicar aqueles que, no regime previdenciário atual, já 
formularam seu projeto de vida.  
Parecer:   
   A emenda propõe que os limites de tempo de serviço e de idade estabelecidos no projeto não serão 
aplicados aos atuais segurados da previdência social.  
Em verdade, o autor da emenda, por ser contra a imposição de idade limite para concessão de 
aposentadoria por tempo de serviço, procura ressalvar, pelo menos, a situação dos atuais 
segurados.  
De nossa parte, entendemos que não se deve estabelecer os limites acima referidos.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:23242 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICENTE BOGO (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPISITIVO EMENDADO: art. 265, letra "c"  
Dê-se a seguinte redação a alínea "c" do artigo 265:  
"art. 265 - É assegurada aposentadoria, nos  
termos da lei, ...(idem)  
a) .............................. 
b) .............................. 
c) Por velhice aos 55 anos de idade às mulheres e aos 60 anos aos homens". 
Justificativa: 
A emenda procura restabelecer a justiça social na concessão das aposentadorias por velhice. É 
sabido de todos que no Brasil os trabalhadores com melhores condições de vida alcançam sua 
aposentadoria em face do implemento de tempo de serviço, enquanto os menos favorecidos pela 
sorte só alcançam aposentadoria com implemento da idade. 
Por isso, o limite estabelecido na redação do seu relator é excessivamente longo para aqueles 
trabalhadores que não conseguem aposentadoria por tempo de serviço em face as constantes 
rotações de emprego. A presente emenda adota um critério de necessidade social, justiça e 
merecimento. Necessidade porque o Brasil precisa injetar a mão-de-obra jovem no mercado de 
trabalho; justiça porque, na velhice o trabalhador deve ter o direito de ser sustentado pelo Estado. 
Parecer:   
   A emenda pretende reduzir o limite de idade estabelecido para a concessão da aposentadoria por 
velhice dos trabalhadores.  
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A respeito, cumpre assinalar que, indiscutivelmente, a média de vida do brasileiro aumentou 
consideravelmente nas últimas décadas, como se pode comprovar por recentes dados  
fornecidos pelo IBGE, sobre o assunto.  
Diante desse fato e das dificuldades financeiras enfrentadas pelo nosso País, consideramos inviável 
a diminuição de idade para a concessão da aposentadoria por velhice.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23337 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUREO MELLO (PMDB/AM) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação à alínea "a", do  
art. 265, do Substitutivo do Relator, ao Projeto  
de Constituição, da Comissão de Sistematização:  
"a) após trinta anos de trabalho, sem limite mínimo de idade". 
Justificativa: 
É incompreensível que haja discriminação entre o funcionalismo público e os trabalhadores da 
iniciativa privada. Num País em que a média de vida é extremamente baixa, sobretudo para a classe 
trabalhadora urbana e rural, desnutrida e desassistida, é inconcebível que se limite o número de anos 
para trabalhador se aposentar. É um desestímulo a juventude que inicia sua vida profissional na 
menoridade, mais cedo. Na forma em que está colocado no substitutivo do Senhor Relator é um 
incentivo à vadiagem até os vinte anos de idade. Ninguém desejará começar a trabalhar com menos 
de vinte anos o que é um contrassenso em País que deseja sair do subdesenvolvimento.  
Parecer:   
   A emenda pretende reduzir o tempo exigido para a aposentadoria por tempo de serviço. É 
necessário salientar, todavia, que a expectativa de vida do brasileiro, segundo recentes dados do 
IBGE, aumentou consideravelmente nas últimas décadas.  
Em vista disso e da crise financeira por que passamos, nada justifica a concessão de benefício de 
forma precoce.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23463 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 265, alínea "c".  
Dê-se nova redação a alínea "c", do art. 265,  
do Projeto de Constituição (Substitutivo do  
Relator), com o acréscimo da expressão:  
..."para o homem, e sessenta anos para a  
mulher", de modo que o referido dispositivo legal,  
assim expresse:  
Art. 265 - ...........................  
a) ...............................  
c) por velhice, aos sessenta e cinco anos,  
para o homem, e sessenta anos, para a mulher. 
Justificativa: 
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Ao propormos a presente emenda, temos em vista a necessidade de que seja mantido o direito, já 
assegurado pela legislação vigente (Decreto 89.312, de 23/01/84) da aposentadoria, da mulher, aos 
sessenta anos de idade.  
Uma simples análise, nas alíneas “a” e “b”, do Art. 356, do atual Projeto de Constituição, mostra a 
evidente diferenciação entre as aposentadorias, por tempo de serviço, do homem (35 anos de 
trabalho) e da mulher (30 anos de trabalho).  
O próprio servidor público tem, também, a sua aposentadoria com essa distinção, estabelecendo que 
o mesmo será aposentado, compulsoriamente, aos 70 anos de idade, para o homem, e aos sessenta 
e cinco, para a mulher.  
Cremos que, dessa forma, nossa emenda permitirá a manutenção desse critério distinto entre os dois 
sexos.  
Parecer:   
   A emenda pretende reduzir o limite de idade estabelecido para a concessão da aposentadoria por 
velhice dos trabalhadores.  
A respeito, cumpre assinalar que, indiscutivelmente, a média de vida do brasileiro aumentou 
consideravelmente nas últimas décadas, como se pode comprovar por recentes dados  
fornecidos pelo IBGE, sobre o assunto.  
Diante desse fato e das dificuldades financeiras enfrentadas pelo nosso País, consideramos inviável 
a diminuição de idade para a concessão da aposentadoria por velhice.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23464 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 265.  
Dê-se nova redação ao Art. 265 do Projeto de  
Constituição, substituindo-se a expressão "sobre a  
média dos trinta e seis últimos salários do  
trabalhador" por "sobre a média dos últimos doze  
salários do trabalhador", de forma que o citado  
dispositivo legal assim expresse:  
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 últimos  
doze salários do trabalhador corrigidos mês a mês,  
de acordo com a lei, obedecidas as seguintes condições: 
Justificativa: 
O trabalhador brasileiro, após 35 anos de serviço, deixa de gozar os benefícios da aposentadoria em 
virtude da perda substancial de sua remuneração real. Este fato, cria um problema social para 
milhares de trabalhadores que, embora tenham adquirido o direito de aposentadoria, permanecem na 
atividade para garantirem as necessidades primárias de sobrevivência. Esta situação humilhante, na 
última fase da vida dos trabalhadores, quando problemas de toda ordem são enfrentados, 
principalmente de saúde, deve ser revertida, pelo Estado, através de medidas justas.  
Assim, entendemos que a concessão do benefício da aposentadoria, deverá ser calculada sobre a 
média dos doze últimos salários.  
Parecer:   
   O sistema de cálculo de benefício proposto pelo autor da emenda promoveria verdadeira sangria 
nos cofres da Presidência Social, principalmente se se levar em conta que, atualmente, há benefícios 
cujo valor é calculado com base na média dos últimos 48 meses de contribuição.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:23505 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CAMARGO (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação à letra "c" do artigo 265:  
"c" - por idade para os trabalhadores, aos 60  
(sessenta) anos, se do sexo masculino, e aos 55  
(cinquenta e cinco) anos, se do sexo feminino. 
Justificativa: 
A presente sugestão de norma à Constituição, idêntica a centenas de outras que nos têm chegado às 
mãos de todos os pontos do País, atende aos fundamentos da “justificativa” apresentada pelo 
engenheiro Maurício G da Silva, cujo teor aqui transcrevemos e perfilhamos: 
“Tal medida viria ao encontro de, na conjuntura psicossocial e econômica atual, uma apreciável 
abertura de novas vagas, para emprego de pessoas jovens que, anualmente, num contingente de 
1.600.000 pessoas, chegam ao mercado de trabalho, sem possibilidade de emprego.  
Em face de publicações recentes, do IBGE (1983), vê-se que a expectativa medida de vida do 
brasileiro ainda é baixa. Os dados mostram que, para ambos os sexos, esta idade ainda é de 57,9 
anos. Assim sendo, a legislação brasileira fixando para o homem a idade de 60 anos, para 
aposentadoria por velhice, é, de qualquer forma, uma imposição absurda, pois ultrapassa em muito a 
expectativa média de vida do brasileiro.  
O próprio presidente do IBGE, Prof. Jessé Montello, em uma conferência proferida na Escola 
Superior de Guerra sobre a “População Brasileira”, em 1981, afirmou: No intervalo 1930-1970 a 
expectativa de vida ao nascer aumentou de 41,2 anos para 55,7 anos (30% para o País como um 
todo) Na última década, as mesmas tendências persistiriam tendo atingido o nível médio de 57,9 
anos (para ambos). 
Parecer:   
   A emenda pretende reduzir o limite de idade estabelecido para a concessão da aposentadoria por 
velhice dos trabalhadores.  
A respeito, cumpre assinalar que, indiscutivelmente, a média de vida do brasileiro aumentou 
consideravelmente nas últimas décadas, como se pode comprovar por recentes dados  
fornecidos pelo IBGE, sobre o assunto.  
Diante desse fato e das dificuldades financeiras enfrentadas pelo nosso País, consideramos inviável 
a diminuição de idade para a concessão da aposentadoria por velhice.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23652 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO KUSTER (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva à alínea "a" do artigo  
265 do Substitutivo do Projeto de Constituição:  
"Art. 265. ..................................  
a) após trinta anos de trabalho, para o  
homem, e vinte e cinco anos, para a mulher." 
Justificativa: 
A faixa etária da vida do trabalhador brasileiro tem diminuído sensivelmente nos últimos anos, seja 
pela penosidade de suas atividades laborais ou seja, pelas próprias transformações ambientais, 
principalmente nas grandes cidades.  
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É inadmissível que não se reconheça a justa aposentadoria ao trabalhador que em trinta anos de sua 
vida dedicou-se ao trabalho, contribuindo efetivamente com o crescimento do país e as trabalhadoras 
que além de suas atividades laborais exerceram o papel de mãe e muitas delas dividiram estas 
atividades com os serviços domésticos e resguarda do lar.  
Se a nossa Constituição pretende resgatar os direitos dos trabalhadores este proposto é princípio 
fundamental.  
Parecer:   
   A emenda pretende reduzir o tempo exigido para a aposentadoria por tempo de serviço. É 
necessário salientar, todavia, que a expectativa de vida do brasileiro, segundo recentes dados do 
IBGE, aumentou consideravelmente nas últimas décadas.  
Em vista disso e da crise financeira por que passamos, nada justifica a concessão de benefício de 
forma precoce.  
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 
os últimos 36 meses de contribuição faz com que a prestação previdenciária devida tenha valor 
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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:23716 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 265 o seguinte § 3o.  
Art. 265 ....................................  
§ 3o. A aposentadoria por velhice, do  
trabalhador rural, será concedida aos cinquenta  
anos para a mulher e aos cinquenta e cinco anos  
para o homem, sendo devida a todos os que  
efetivamente trabalharam, independentemente de  
pertencerem à mesma unidade familiar. 
Justificativa: 
A Carta Magna deve especificar os limites de idade para a concessão da aposentadoria, por velhice, 
do trabalhador rural. Sabidamente o homem e a mulher começam a trabalhar, no campo, com idade 
mais nova do que o trabalhador urbano. Assim, o desgaste deles é maior merecendo, em 
consequência, uma aposentadoria mais específica. Do mesmo modo, esta emenda pretende 
conceder a aposentadoria a todos aqueles que efetivamente trabalharam no campo por considerar 
que a sistemática atual, de conceder essa aposentadoria a apenas um membro da unidade familiar, é 
iníqua.  
Parecer:   
   O autor da emenda propõe aposentadoria aos 55 anos para o trabalhador rural.  
Não vemos em que o autor se fundamenta, vez que, no campo, a média de vida é mais elevada do 
que a das cidades.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23831 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao § 1o., do artigo 265, a seguinte redação:  
"§ 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, inclusive na aplicação do  
disposto no artigo 65. 
Justificativa: 
A sugestão mantém coerência com a técnica adotada nos Substitutivo, sobretudo quanto à do artigo 
63 que remete o intérprete para os direitos sociais assegurados ao servidor público.  
Parecer:   
   Contagem recíproca de tempo de serviço público e privado, para efeito de aposentadoria.  
O Substitutivo deverá prever a matéria, inclusive de forma mais ampla, vez que destinada a garantir 
todos os direitos previdenciários, e não apenas, o direito a aposentadoria.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:23840 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Acrescente-se a alínea "f" ao artigo 265:  
f) voluntariamente, a partir dos 10 anos de  
trabalho, a qualquer momento, desde que requerida  
pelo segurado, com proventos proporcionais ao  
tempo de serviço. 
Justificativa: 
Apresentamos esta emenda no Capítulo do Servidor Público. Não há porque dar tratamento 
diferenciado ao trabalhador de empresa privada.  
Parecer:   
   Instituição da aposentadoria com proventos proporcionais, a partir dos 10 anos de trabalho.  
Medida altamente nociva ao sistema de seguridade.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23948 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 265, o seguinte parágrafo:  
§ - Os proventos da aposentadoria e da pensão  
corresponderão ao salário e vantagens percebidas  
pelo segurado no dia do seu afastamento da empresa.  
a) As aposentadorias e pensões serão  
corrigidas em iguais épocas do salário mínimo e  
pelos mesmos índices.  
b) Os proventos de aposentadorias e pensões  
estão isentos de quaisquer tributos.  
c) Será devido ao aposentado e ao pensionista  
o 13o. mês de benefício, no valor integral da  
aposentadoria ou pensão percebida no mês de  
dezembro de cada ano. 
Justificativa: 
Com a sugestão ora formulada, buscamos, acima de tudo, estabelecer disciplinamento que preserve 
o poder aquisitivo dos proventos de aposentadorias e pensões.  
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Para tanto, estamos propondo, principalmente, que as aposentadorias e pensões sejam corrigidas em 
iguais épocas do salário-mínimo e pelos mesmos índices.  
Por fim, igualmente para evitar perda de renda por parte do inativo e seus herdeiros, nos ocorreu 
sugerir, em simetria com o que percebe o trabalhador em atividade, seja pago aos inativos e 
pensionistas o 13° mês de benefício, no mesmo valor da aposentadoria ou pensão percebida no mês 
de dezembro de cada ano.  
Parecer:   
   Trata-se de matéria típica de lei ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23962 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 265, o seguinte parágrafo:  
Art. 265  
§ - A mulher trabalhadora rural é assegurada  
aposentadoria após 25 anos de trabalho. 
Justificativa: 
Dois são os objetivos da presente sugestão de norma constitucional. O primeiro, abrir ao trabalhador 
do campo a possibilidade de aposentar-se por tempo de serviço, dado que, hoje, a aposentadoria a 
só se encontra a seu alcance após a ultrapassagem da idade limite de 65 anos. 
A proposta é de equidade cristalina. A atividade agropecuária talvez seja a que demande de seus 
agentes inserção mais precoce na produção. Casos de crianças que se iniciam no trabalho aos 12,11 
e até 8 anos, raros nas cidades, são comuns no meio rural. Além disso, o trabalho é, sem dúvida, 
mais desgastante que a média do trabalho urbano o que, acrescido das condições mais precárias em 
termos de infraestrutura de saúde e saneamento presentes no campo, confere ao trabalhador 
expectativas de vida inferior à da cidade. Ou seja, não apenas o rurícola vive menos, em média, que 
o trabalhador urbano, como despende parcela maior do seu período total de vida no trabalho. O fato é 
que pequena parcela consegue chegar à idade estipulada e mesmo esses não sobrevivem muitos na 
condição de aposentados. Nada mais justo, por conseguinte, que estender a aposentadoria por 
tempo de serviço ao trabalhador do campo, mesmo que a medida implique a revisão completa da 
sistemática de custeio da previdência, urbana e rural. 
Em segundo lugar, a sugestão de norma constitucional contempla, especificamente, a situação da 
mulher trabalhadora rural. Trata-se, sem a menor dúvida, de grupo dos mais desassistidos por nosso 
sistema previdenciário. A mulher do campo trabalha no lar, na criação das novas gerações de 
trabalhadores e ainda auxilia o marido no trato da terra, própria ou alheia. No entanto, conforme a 
legislação atual, que considera possível de aposentadoria apenas o chefe ou arrimo de família, a 
mulher do campo pode aposentar-se apenas quando solteira ou viúva. 
Nossa proposta significa o reconhecimento, do ponto de vista previdenciário, do trabalho feminino no 
campo. A limitação do tempo de trabalho em 25 anos decorra, naturalmente, do caráter 
particularmente penoso do trabalho agropecuário. 
Parecer:   
   Propõe o autor da emenda que a aposentadoria por velhice do trabalhador rural ocorra aos 60 anos 
de idade, reduzindo-a, portanto, em cinco anos.  
Entendemos que o limite de 65 anos de idade, previsto para a concessão desse benefício, deve ser 
mantido, em vista da melhoria das condições da vida do brasileiro e, consequentemente, do aumento 
de sua expectativa de vida.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23975 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   THEODORO MENDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa.  
Dispositivo Emendado: alínea "a" do art. 265.  
redija-se assim a alínea "a" do art. 265 do  
Projeto de Constituição:  
art. 265 .........................  
a) - após trinta anos de trabalho. 
Justificativa: 
Constitui princípio consagrado no Projeto a igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Fixar 
prazos diferentes para o homem e para a mulher, para obter o benefício da aposentadoria constitui 
discriminação contra o homem não desejada nem mesmo pelos movimentos feministas que pregam a 
igualdade de direitos entre os sexos, nem mesmo pelo texto constitucional.  
Outro sim, estabelecer limite de idade significa penalizar aquele que mais precocemente adentra o 
mercado de trabalho. Pelo Projeto quem começa a trabalhar com vinte anos de aposentadoria, trinta 
e cinco anos depois, com cinquenta e cinco anos de idade. Entretanto, aquele que forçado pelas 
condições sociais fosse obrigado a começar a trabalhar com quatorze anos de idade só obteria o 
benefício quanto completasse cinquenta e cinco anos de idade, isto e, com quarenta e um anos de 
serviço. É pena dolorosa para quem, privado dos folguedos da juventude principiasse, com tenra 
idade, a ganhar o pão com o suor do seu próprio rosto.  
Parecer:   
   A emenda em apreço pretende reduzir substancialmente o tempo de trabalho exigido para a 
concessão de aposentadoria por tempo de serviço.  
A nosso ver, é injustificável tal pretensão, eis que, segundo dados do IBGE, aumentou sensivelmente, 
nas últimas décadas, a média de vida da população brasileira.  
Não bastasse essa circunstância, a medida traria sérios problemas para o sistema previdenciário, 
portanto estaríamos aposentando precocemente uma verdadeira legião de segurados.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24083 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 265  
Dê-se, à alínea a, do Art. 265, a seguinte redação:  
"Art. 265. - ................................  
............................................  
a) - após trinta e cinco anos de trabalho  
para o homem e trinta anos para a mulher;" 
Justificativa: 
Estabelecer limites de idade, como o faz o texto ora emendado, derroga os nobres fins do preceito, 
quais sejam o de premiar com justiça o longo labor humano no trabalho.  
A realidade brasileira comprova que as pessoas, notadamente das faixas pobres da população, 
começam a trabalhar desde a adolescência.  
Parecer:   
   Intenta a presente proposição conceder aposentadoria por tempo de serviço após 35 anos de 
trabalho para o homem e 30 para a mulher.  
Trata-se de medida procedente e que deve merecer a nossa acolhida.  
Pela aprovação. 
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   EMENDA:24101 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALMOR DE LUCA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 265 do projeto de  
Constituição a alínea e com a seguinte redação:  
Art. 265 ................................ 
a) ..........................................  
b) ..........................................  
c)...........................................  
d)...........................................  
e)- Com vinte (20) anos de trabalho em  
mineração a céu aberto e com quinze (15) anos de  
trabalho em subsolo. 
Justificativa: 
É notório a periculosidade, insalubridade e penosidade do trabalho exercido nas minerações, em 
especial de subsolo.  
As doenças profissionais e os acidentes de trabalho comprovam ao alto risco de vida desta atividade.  
A legislação dos países civilizados já consagra os princípios agora preconizados. 
Parecer:   
   Não se nos afigura de boa técnica legislativa que a Constituição regule, caso a caso, as hipóteses 
de concessão de aposentadoria especial. O mais correto é que a matéria seja objeto de lei ordinária, 
porquanto diversas são as categorias alcançadas pelo benefício e variável o tempo de serviço  
relativo a cada uma.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24124 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GANDI JAMIL (PFL/MS) 
Texto:   
   Dê-se à alínea "a" do art. 265 a seguinte redação:  
"A Constituição garante a todos os  
trabalhadores indistintamente, bem como a todos os  
servidores públicos civis, aposentadoria com  
proventos integrais após vinte e cinco anos de trabalho." 
Justificativa: 
Existem trabalhadores e também funcionários públicos civis das áreas federal, estadual e municipal 
que, beneficiando-se de leis especiais, aposentam-se após vinte e cinco anos de trabalho.  
Diante dos textos constitucionais tradicionais e históricos, bem como do atual, esta é uma 
discriminação inaceitável, visto que “todos são iguais perante a lei”. Não se pode, pois, admitir de 
forma alguma que a nova Constituição venha a ser menos democrática do que a atual ou outras 
anteriores.  
Parecer:   
   A emenda em apreço pretende reduzir substancialmente o tempo de trabalho exigido para a 
concessão de aposentadoria por tempo de serviço.  
A nosso ver, é injustificável tal pretensão, eis que, segundo dados do IBGE, aumentou sensivelmente, 
nas últimas décadas, a média de vida da população brasileira.  
Não bastasse essa circunstância, a medida traria sérios problemas para o sistema previdenciário, 
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portanto estaríamos aposentando precocemente uma verdadeira legião de segurados.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24196 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Projeto de  
Constituição - Substitutivo do Relator  
O Art. 265. - Da Previdência Social -  
Social - passará a ter a seguinte redação:  
Art. 265. - É assegurada aposentadoria com  
proventos de valor igual 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. 
Justificativa: 
Os aposentados deverão ser tratados pelos Legisladores brasileiros como o são os trabalhadores da 
ativa. Na verdade, os aposentados precisam receber o tanto que recebia quando se encontrava na 
ativa, corrigindo sempre o seu provento para que se estabeleça a paridade. 
Parecer:   
   Intenta o autor da emenda garantir ao segurado a aposentadoria com proventos de valor igual à 
maior remuneração percebida nos últimos 12 meses de serviço.  
Em que pesem tais argumentos, o nosso ponto de vista é no sentido de que o cálculo do benefício 
incida sobre a média dos 36 últimos salários do trabalhador, corrigidos mês a mês.  
A forma de cálculo que estamos propondo é mais sensata e suportável aos cofres da Presidência 
Social.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:24212 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 265 - alínea "a"  
Modifique-se no Projeto de Constituição o  
Art. 265 alínea "a".  
Art. 265 ....................................  
a) - Após trinta anos de serviço, para ambos  
os sexos, porém não antes dos cinquenta anos de idade. 
Justificativa: 
Por coerência, uma vez que “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações”, não vemos 
porque distingui-las, discriminá-las, no momento em que escrevemos a Nova Carta para o país, 
subestimando-as à uma aposentadoria com tempo de serviço inferior ao do homem.  
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Parecer:   
   A emenda em apreço pretende reduzir substancialmente o tempo de trabalho exigido para a 
concessão de aposentadoria por tempo de serviço.  
A nosso ver, é injustificável tal pretensão, eis que, segundo dados do IBGE, aumentou sensivelmente, 
nas últimas décadas, a média de vida da população brasileira.  
Não bastasse essa circunstância, a medida traria sérios problemas para o sistema previdenciário, 
portanto estaríamos aposentando precocemente uma verdadeira legião de segurados.  
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  
Capítulo I  
Disposição Geral  
Art. 185. A Ordem Social fundamenta-se no  
primado do trabalho, em busca da justiça social,  
do progresso e da paz.  
Capítulo II  
Da Seguridade 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:  
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  
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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 justificação.  
Parecer:   
   Pela aprovação parcial. 
   
   
   EMENDA:24390 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda modificativa: modifica o art. 265 do Projeto de Constituição.  
"Art. 265 - É assegurada aposentadoria com  
proventos de valor igual à maior remuneração dos  
últimos doze meses de serviço, verificada a  
regularidade das contribuições e reajustes  
salariais dos últimos 36 meses anteriores ao  
pedido, garantindo-se o reajustamento para  
preservação do seu valor real, nos mesmos índices  
e na mesma data fixada para os demais trabalhadores:  
a) com 35 anos de trabalho para o homem e  
trinta para a mulher;  
b) com tempo inferior ao das modalidades  
acima, pelo exercício de trabalho noturno, de  
revezamento, penoso, insalubre ou perigoso;  
c) por velhice aos 65 anos de idade;  
d) por invalidez  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - ..................................." 
Justificativa: 
O texto do projeto de Constituição apresentado pelo Relator não contemplou a ideia básica da 
aposentadoria discutida nas comissões temáticas e na Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores 
e Servidores Públicos. Pretendemos com a nossa emenda garantir ao trabalhador aposentadoria com 
o salário que percebia quando em atividade. Da mesma forma, é preciso que explicitemos no texto a 
garantia da preservação do valor real dos proventos de aposentados e pensionistas, com a 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 257  

 

determinação de que o reajustamento dos benefícios será feito na mesma época e nos mesmos 
índices fixados para os trabalhadores em geral. Eliminamos do texto a limitação de idade mínima 
para o benefício da aposentadoria, porque entendemos que a grande maioria do povo brasileiro 
começa a trabalhar penosamente muito cedo e não aos 18 anos como hipoteticamente o Relator 
calculou o início da atividade produtiva. Ora, trabalhando em situações penosas, quase sempre além 
do limite de 48 horas, alimentando-se mal e com a luta que tem para se manter, o trabalhador 
brasileiro chega aos 53 anos arrasado. Somos, portanto, de opinião de que não se justifica o limite de 
idade colocado no texto do Projeto mesmo porque o argumento usado para limitar a idade é o de que 
o trabalhador poderá conseguir nova aposentadoria. Ora, a própria constituição vede o acumulo de 
benefícios de modo que o cidadão não poderá conseguir aposentar-se novamente, embora possa 
continuar trabalhando por conta própria ou em atividades que a lei permitir.  
Parecer:   
   Intenta o autor da emenda garantir ao segurado a aposentadoria com proventos de valor igual à 
maior remuneração percebida nos últimos 12 meses de serviço.  
Em que pesem tais argumentos, o nosso ponto de vista é no sentido de que o cálculo do benefício 
incida sobre a média dos 36 últimos salários do trabalhador, corrigidos mês a mês.  
A forma de cálculo que estamos propondo é mais sensata e suportável aos cofres da Presidência 
Social.  
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;  
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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  
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, 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 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:24523 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Inclua-se no Art. 265 § 1o. do Substitutivo  
do Relator, renumerando os demais:  
§ 1o. - Nenhuma contribuição e tributo  
incidirão sobre os proventos da aposentadoria. 
Justificativa: 
O simples dispositivo de épocas, índices, cargo, função ou posto em que haja ocorrido a 
aposentadoria não concretiza a referência básica entre o início da aposentadoria e a sua 
continuidade. Daí o que ocorre atualmente, continuará ocorrendo, com o constante achatamento do 
valor da aposentadoria e do seu poder aquisitivo: quem se aposentou, por exemplo: com 9.7 salários 
mínimos, em junho de 1986, recebeu em março de oitenta e sete, apenas 9.0 salários mínimos, sem 
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que ninguém lhe tenha feito nenhuma ofensa leal. A lei, ela própria é que subtrai ao aposentado do 
valor de seus proventos. Urge, pois, já que o espírito do texto proposto pelo legislador é de corrigir 
tais distorções, que se acrescente a generalidade do texto algo que concretamente impeça o 
desvirtuamento da intenção do legislador. Um inspetor de qualidade, mesma qualificação em todas as 
grandes indústrias do País, tem de fato, uma enorme variedade de salários, que acompanham todas 
as variáveis dos mais diversos produtos em apreço. Onde pois, amarrar o dispositivo legal a ser na 
referência ao salário mínimo regional, ao número de salários percebidos no momento da 
aposentadoria, salário que se quer justo e capaz de manter humanamente vivo e hígido todo o 
cidadão desta Pátria? 
Eis, as razões, as que de pronto salta aos olhos para justificar a nossa proposta de Emenda que, 
submetemos a consideração dos nossos pares constituintes. 
Parecer:   
   A proposta da Emenda não se coaduna com o sistema tributário atualmente adotado pelos 
Constituintes.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24688 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva:  
Dispositivo Emendado: art. 265  
Acrescente-se ao artigo 265, o seguinte parágrafo terceiro:  
§ 3o. - Fica assegurado, aos professores e as  
professoras, o direito adquirido para efeito de  
aposentadoria aos trinta anos e vinte e cinco  
anos, de efetivo exercício em funções do  
magistério, respectivamente. 
Justificativa: 
É indispensável assegurar-se o direito adquirido dos professores e professoras, quanto a 
aposentadoria, quando comprovados os trinta anos e vinte e cinco anos de efetivo exercício em 
funções do magistério, sob pena de cometermos uma grande injustiça. Aliás, a classe já sofre uma 
outra grande injustiça no que se refere a baixa remuneração, no seu nobre trabalho de educar. 
Fomos testemunha, da grande mobilização dos professores no sentido de alcançar a sua 
aposentadoria. Não pode, agora, a Constituinte negar um direito líquido e certo, adquirido pela luta e 
pertinácia, reconhecido pela quase unanimidade do Congresso Nacional. A manutenção desse direito 
é um dever de justiça de todos os Constituintes.  
Parecer:   
   Não se nos afigura de boa técnica legislativa que a Constituição regule, caso a caso, as hipóteses 
de concessão de aposentadoria especial. O mais correto é que a matéria seja objeto de lei ordinária, 
porquanto diversas são as categorias alcançadas pelo benefício e variável o tempo de serviço  
relativo a cada uma.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24820 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   O caput do art. 265 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 265 - É assegurada aposentadoria, nos  
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termos da lei, garantido o reajustamento para  
preservação de seu valor, calculando-se a  
concessão do benefício sobre a média dos vinte e  
quatro últimos salários do trabalhador, corrigidos  
mês a mês, de acordo com a lei, obedecidas as  
seguintes condições: 
Justificativa: 
Esta emenda objetiva reduzir o número de salários para cálculo de valor da aposentadoria levando 
em conta que o processo inflacionário subtrai, sistematicamente, o valor real dos salários e benefícios 
previdenciários. 
Com o referencial fixado nos vinte e quatro últimos salários, o aposentado terá garantido um teto que 
melhor preserve sua capacidade aquisitiva. 
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:24821 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Dê-se à alínea "a" do art. 265 a seguinte  
redação: "a) após 25 anos de trabalho para a mulher;" 
Justificativa: 
É o tipo de emenda que dispensa justificativa, pois as razões são evidentes.  
Parecer:   
   A emenda em apreço pretende reduzir substancialmente o tempo de trabalho exigido para a 
concessão de aposentadoria por tempo de serviço.  
A nosso ver, é injustificável tal pretensão, eis que, segundo dados do IBGE, aumentou sensivelmente, 
nas últimas décadas, a média de vida da população brasileira.  
Não bastasse essa circunstância, a medida traria sérios problemas para o sistema previdenciário, 
portanto estaríamos aposentando precocemente uma verdadeira legião de segurados.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24822 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se à Seção II, da Previdência Social, o  
seguinte parágrafo ao art. 265:  
§ 3o. - Não incidirá nenhum tipo de imposto  
sobre proventos de aposentadoria e pensões. 
Justificativa: 
O sistema tributário tem por objetivo maior a promoção da justiça social, da qual a distribuição de 
renda é dos instrumentos. É injusto que o aposentado ou o pensionista, que já contribuíram com o 
fruto de seu trabalho, durante muitos anos, tenham sobrecarga tributária.  
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Parecer:   
   Incidência de impostos sobre aposentadorias e pensões. Matéria complexa, que deve considerar o 
valor desses benefício.  
A nosso ver, objeto de lei ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24823 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Inclua-se a alínea ao art. 265:  
...) após 25 anos de trabalho, para os  
professores em todos os níveis; 
Justificativa: 
Propomos, especificamente para professores em todos os níveis, aposentadoria após 25 anos de 
trabalho. Entendemos que o trabalho do imenso contingente de professores espalhados por todo o 
País ainda não é suficientemente reconhecido. É através da educação que atingiremos a nossa 
modernidade, mas isso não é possível sem estímulos aos professores, atualmente submetidos a 
processo de desgaste prematuro.  
Parecer:   
   Não se nos afigura de boa técnica legislativa que a Constituição regule, caso a caso, as hipóteses 
de concessão de aposentadoria especial. O mais correto é que a matéria seja objeto de lei ordinária, 
porquanto diversas são as categorias alcançadas pelo benefício e variável o tempo de serviço  
relativo a cada uma.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24914 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ONOFRE CORRÊA (PMDB/MA) 
Texto:   
   O art. 265 passa a vigorar acrescido do seguinte § 3o.:  
Art. 265 ........................  
§ 3o. A aposentadoria rural poderá ser  
concedida a mais de um membro da unidade familiar  
e não será inferior a um salário-mínimo. 
Justificativa: 
Todo aquele que trabalha na terra deve ter direito a uma aposentadoria. Atualmente, cria-se muita 
dificuldade para que mais alguém da unidade familiar possa receber a pensão prevista em lei. 
Ora, se todos trabalham, por que apenas o chefe de família receberá o benefício? É tratamento 
iníquo que a Constituinte deve afastar. 
Parecer:   
   Trata-se de matéria típica de lei ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:24920 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 262  

 

Autor:   
   ONOFRE CORRÊA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Acrescenta-se § 3o. ao art. 265  
Art. 265. ......................  
§ 3o. A aposentadoria por velhice, do  
trabalhador rural, será concedida aos cinquenta  
anos de idade, para a mulher, e aos cinquentas e  
cincos anos, para o homem. 
Justificativa: 
Considero adequado que os que trabalham no campo tenham uma aposentadoria concedida 
anteriormente ao limite de idade que vige para o trabalhador urbano. É que as condições são 
diferentes são os esforços dispendidos. Outrossim, no campo, começa-se a trabalhar bem mais cedo. 
Assim, a medida ora proposta é das mais justas e deve ser acolhida. = 
Parecer:   
   Propõe o autor da emenda que a aposentadoria por velhice do trabalhador rural ocorra aos 60 anos 
de idade, reduzindo-a, portanto, em cinco anos.  
Entendemos que o limite de 65 anos de idade, previsto para a concessão desse benefício, deve ser 
mantido, em vista da melhoria das condições da vida do brasileiro e, consequentemente, do aumento 
de sua expectativa de vida.  
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 que volto à ativa estiver isento de contribuição.  
Parecer:   
   O autor da emenda propõe a supressão as 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:24980 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BETH AZIZE (PSB/AM) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Art. 265, letra "c"  
Modifica a letra "c" do artigo 265, que passa  
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a ter a seguinte redação:  
Art. 265 ....................................  
letra c - por velhice aos sessenta e cinco  
anos de idade para o homem e 60 anos de idade para  
a mulher. 
Justificativa: 
Dada as peculiaridades do trabalho desenvolvido pela mulher e o desgaste físico em razão da dupla 
jornada de trabalho que exercita, nada mais justo que a mulher se aposente mais cedo que o homem.  
Parecer:   
   Objetiva a emenda assegurar aposentadoria por velhice aos 65 anos de idade para o homem e aos 
60 para a mulher.  
Entendemos que esse benefício deve ser concedido a ambos os sexos aos 65 anos de idade, até 
mesmo porque, na maioria dos casos, expectativa de vida da mulher supera a do homem.  
Pala rejeição. 
   
   EMENDA:24984 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BETH AZIZE (PSB/AM) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Modifica a alínea "a" do artigo 265, que  
passa a ter a seguinte redação:  
Art. 265 ....................................  
a) Após trinta anos de trabalho para o homem  
e vinte e cinco anos para a mulher. 
Justificativa: 
A média de vida do brasileiro é de 62 anos, portanto, muito curta, a aposentadoria do homem aos 
trinta anos de serviço e vinte e cinco anos para a mulher, faculta para que eles possam aproveitar a 
vida depois de aposentado.  
Parecer:   
   A emenda em apreço pretende reduzir substancialmente o tempo de trabalho exigido para a 
concessão de aposentadoria por tempo de serviço.  
A nosso ver, é injustificável tal pretensão, eis que, segundo dados do IBGE, aumentou sensivelmente, 
nas últimas décadas, a média de vida da população brasileira.  
Não bastasse essa circunstância, a medida traria sérios problemas para o sistema previdenciário, 
portanto estaríamos aposentando precocemente uma verdadeira legião de segurados.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25108 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título IX - Capítulo II - Seção II  
Art. 265 - Alínea B  
Sugere-se a Seguinte Redação a citada Alínea B:  
B) - Com tempo inferior, pelo exercício de  
trabalho rural, noturno, de revezamento, penoso,  
de comprovado desgaste físico e emocional,  
insalubre ou perigoso. 
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Justificativa: 
Justifica-se a adição de “COMPROVADO DESGASTE FÍSICO E EMOCIONAL”, na redação de 
mencionada alínea C, no sentido de garantir também aos BAILARINOS, ARTISTAS CIRCENSES e 
ATORES LÍRICOS, a justa aposentadoria por tempo de serviço reduzido, considerando-se que: 
- os BAILARINOS, clássicos e modernos, como os artistas de inúmeras funções CIRCENSES, iniciam 
a aprendizagem da profissão, assim como na grande maioria das vezes começam a exercê-la a mais 
tenra idade e, a preparação técnica e artística para o exercício da mesma exige extenuante trabalho 
diário; 
- pelas peculiaridades dessas profissões cênicas, esses artistas são trabalhadores os quais sofrem 
inusitado desgaste físico e emocional, quando não risco de vida; 
- os referidos artistas, como igualmente os ATORES LÍRICOS (cantores de ópera), por força da 
necessidade de se manterem em plenas condições para apresentação em cena, isto é, ao público, 
mesmo nos períodos de férias, obrigam-se a realizar exaustivos exercícios diários; 
- os trabalhadores acima nominados obrigam-se ainda, no intuito de conservarem em forma ideal seu 
organismo (músculos, cordas vocais, memória ativa, etc.) a cuidados especiais com alimentação, 
vestuário e outros, tendo inclusive que adotar hábitos de vida, os quais exigem grandes sacrifícios 
pessoais; 
- esses trabalhadores têm ainda limitado tempo para o exercício de sua carreira profissional, quando 
a elasticidade dos músculos, flexibilidade e leveza do corpo ficam prejudicadas; o enriquecimento das 
articulações; o envelhecimento e a calosidade das cordas vocais entre inúmeros outros sérios 
problemas acentuados pelo avanço dos anos, dificultam e até impedem a atuação em espetáculos, 
consequentemente, comprometendo a atividade profissional. 
Assim sendo, necessário se faz garantir a aposentadoria 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 condições de prosseguir no exercício de sua 
profissão. 
Parecer:   
   A redação proposta pelo autor da emenda em nada altera o dispositivo no art. 265 do Substitutivo, 
eis que a expressão "de comprovado desgaste físico e emocional", que pretende aditar à alínea "b" 
do referido dispositivo, está implícitamente prevista no texto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25150 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ZIZA VALADARES (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMEND MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO A SER MODIFICADO: letra "a" do art. 265  
O item "a" do art. 265 passa a ter a seguinte redação:  
"a) após trinta e cinco anos de trabalho para  
o homem e trinta anos para a mulher. 
Justificativa: 
Pela redação proposta no substitutivo, cria-se verdadeiros óbices para a absorção da mão-de-obra 
mais jovem do País, cuja realidade mostra a necessidade de criação de mais de um milhão e 
setecentos mil empregos anuais.  
Tais óbices seriam originários da própria juventude, com idade inferior a 18 anos, que, diante da 
premissa de somente poder se apresentar após os 53 anos de idade ou 48, se do sexo feminino, não 
encontraria razoes e nem benefícios para se empregar mais cedo.  
Como então falar-se em absorver a mão-de-obra ociosa dos jovens brasileiros? 
Como falar-se em extinguir o minimizar os problemas do menor abandonado? 
Como concretizar efetivamente recente programa do “Bom Menino”, lançado pelo Governo Federal e 
de alcance social sumamente relevante? 
Ademais, criar-se limite de idade mínima para aposentadoria é causar injustiça aos que hoje já 
trabalham no País, e que, se começaram alguns anos depois.  
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Parecer:   
   Intenta a presente proposição conceder aposentadoria por tempo de serviço após 35 anos de 
trabalho para o homem e 30 para a mulher.  
Trata-se de medida procedente e que deve merecer a nossa acolhida.  
Pela aprovação. 
   
   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  
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. 
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   EMENDA:25184 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 265  
Acrescente-se mais o parágrafo 3o., ao Art.  
265, do Projeto de Constituição (Substitutivo do  
Relator), com a seguinte redação:  
Art. 265 - ....................... 
a)  
d)  
§ 1o. - ,............................  
§ 3o. - As pessoas aposentadas, por tempo de  
serviço, compulsoriamente ou por velhice, ficam  
isentas do pagamento do Imposto de Renda,  
proveniente dos respectivos proventos. 
Justificativa: 
O homem, ao atingir a última fase de sua existência, a chamada 3° vida, passa a encontrar uma série 
de dificuldades próprias da idade, principalmente com relação à saúde. Problemas imensos são 
enfrentados palas pessoas idosas e a isenção do imposto de renda viria evitar as privações que 
possam milhares de aposentados.  
Por outro lado, deve-se ressaltar que o Poder Público busca amparar, gradativamente, os 
aposentados e pessoas idosas, como já ocorreu com as contribuições para a Previdência Social e 
outros benefícios, com a finalidade de dar maior tranquilidade e bem-estar àqueles que estão 
chegando ao final da vida.  
Nestas condições, entendo ser de inteira justiça a aprovação da presente emenda, que visa amenizar 
o sofrimento e as dificuldades das pessoas que, durante décadas, contribuiriam com obrigações 
fiscais e trabalho, em favor dos seus semelhantes e do próprio Estado.  
Parecer:   
   Trata a emenda de matéria que, sem sombra de dúvida, deve ser prevista em lei ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25480 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GONZAGA PATRIOTA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substitua-se as letras A e C do art. 265  
(Previdência Social), pelo seguinte:  
A - aposentadoria para a mulher, aos 25  
(vinte e cinco) anos de trabalho e, para o homem,  
aos 30 (trinta) anos de trabalho, com salário  
integral.  
B - ...........................  
C - aposentadoria compulsória para o homem,  
aos 60 (sessenta) anos de idade, e, para a mulher,  
aos 55 (cinquenta e cinco) anos de idade,  
incluindo-se os trabalhadores rurais. 
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Justificativa: 
Indispensável se torna, a concessão da aposentadoria para a mulher aos 25 anos de serviço e para o 
homem aos 30 de serviço. Essa redução de cinco anos se justifica, plenamente para ambos, em face 
dos grandes desgastes que a vida moderna acarreta aos trabalhadores, sejam eles homens ou 
mulheres. Em virtude de todo esse esforço, na luta diária pela sobrevivência eles seu tempo de vida 
normal diminuída. É necessário, pois, reservar-lhes algum tempo, por menor que seja, para o gozo de 
uma justa aposentadoria. 
Por sua vez, o trabalhador rural precisa também ter revisto o tempo necessário à obtenção de sua 
aposentadoria compulsória. É de se ressaltar que, de todos os trabalhadores, o rural é o que vem 
sendo mais esquecido pelos governos e parlamentares ao longo de todos esses anos. Eles são 
lembrados, apenas, durante as campanhas eleitorais, quando muitas promessas são feitas à 
categoria e, logo depois, esquecidas. Entretanto, são os trabalhadores rurais que, com a força do seu 
trabalho diário no campo, têm contribuído decisivamente para o desenvolvimento do nosso País. A 
eles e de assegurar, pois, o benefício da aposentadoria compulsória aos 60 e aos 55 anos de idade, 
respectivamente, para os homens e para as mulheres.  
Parecer:   
   A emenda em apreço pretende reduzir substancialmente o tempo de trabalho exigido para a 
concessão de aposentadoria por tempo de serviço.  
A nosso ver, é injustificável tal pretensão, eis que, segundo dados do IBGE, aumentou sensivelmente, 
nas últimas décadas, a média de vida da população brasileira.  
Não bastasse essa circunstância, a medida traria sérios problemas para o sistema previdenciário, 
portanto estaríamos aposentando precocemente uma verdadeira legião de segurados.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25536 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LUIZ DE SÁ (PL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 265, "caput", do Substitutivo  
do Relator, a seguinte redação:  
"Art. 265. É assegurada aposentadoria com  
proventos de valor igual 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 do seu valor real,  
cujo resultado nunca será inferior ao número de  
salários mínimos percebidos quando da concessão do benefício." 
Justificativa: 
A presente emenda objetiva aprimorar a redação do artigo 265 do substitutivo do relator que está 
assim redigida: “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. 
Trata-se de medida para garantir o reajustamento para preservação de seu valor real já que, pela 
legislação em vigor, como é notório, o aposentado tem seus proventos profundamente defasados, em 
relação ao salário mínimo. 
É, pois, medida do mais profundo alcance social. 
Parecer:   
   Intenta o autor da emenda garantir ao segurado a aposentadoria com proventos de valor igual à 
maior remuneração percebida nos últimos 12 meses de serviço.  
Em que pesem tais argumentos, o nosso ponto de vista é no sentido de que o cálculo do benefício 
incida sobre a média dos 36 últimos salários do trabalhador, corrigidos mês a mês.  
A forma de cálculo que estamos propondo é mais sensata e suportável aos cofres da Presidência 
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Social.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:25658 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ GUSHIKEN (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se à alínea "a" do artigo 265 do  
substitutivo do relator da Comissão de  
Sistematização a seguinte redação:  
a) após trinta anos de trabalho para o homem  
e vinte e cinco anos para a mulher; 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   A emenda em apreço pretende reduzir substancialmente o tempo de trabalho exigido para a 
concessão de aposentadoria por tempo de serviço.  
A nosso ver, é injustificável tal pretensão, eis que, segundo dados do IBGE, aumentou sensivelmente, 
nas últimas décadas, a média de vida da população brasileira.  
Não bastasse essa circunstância, a medida traria sérios problemas para o sistema previdenciário, 
portanto estaríamos aposentando precocemente uma verdadeira legião de segurados.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25661 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ GUSHIKEN (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acresça-se a seguinte alínea "e" ao artigo  
265 do substitutivo do relator da Comissão de  
Sistematização:  
e) Aposentadoria dos professores e empregados  
em estabelecimentos de crédito aos 25 anos de  
efetivo exercício na profissão. 
Justificativa: 
Os professores, merecidamente tiveram sua aposentadoria especial restabelecida pela Emenda 
Constitucional n° 18, de 1981.  
É indiscutível, por outro lado, que os trabalhadores em estabelecimentos bancárias, caixas 
econômicas e sociedades seguradoras exercem suas funções sob constante tensão nervosa, em 
tarefas de extrema responsabilidade, sendo-lhes exigido um desempenho em que não soa cabíveis 
erros ou equívocos. Este permanente desgaste provoca, em muitos casos, desequilíbrios psíquicos 
graves.  
Diante disto, é justo que esta atividade profissional seja reconhecida como penosa, atribuindo-se-lhes 
o direito à aposentadoria aos 25 anos de serviço.  
Parecer:   
   Não se nos afigura de boa técnica legislativa que a Constituição regule, caso a caso, as hipóteses 
de concessão de aposentadoria especial. O mais correto é que a matéria seja objeto de lei ordinária, 
porquanto diversas são as categorias alcançadas pelo benefício e variável o tempo de serviço  
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relativo a cada uma.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25662 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ GUSHIKEN (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acresça-se o seguinte artigo à Seção  
referente à Previdência Social do substitutivo do  
relator da Comissão de Sistematização: Seção II,  
Capítulo II, Título IX, onde couber:  
Art. Lei complementar assegurará a  
aposentadoria proporcional e definirá o tempo  
necessário para este fim. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Instituição da aposentadoria com proventos proporcionais, a partir dos 10 anos de trabalho.  
Medida altamente nociva ao sistema de seguridade.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25762 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   
   TÍTULO IX - CAPÍTULO I - SEÇÃO II  
Dê-se à alínea "a", do art. 265, a seguinte redação:  
Art. 265 - Alínea "a" - Após trinta e cinco  
anos de trabalho para o homem e trinta anos para a  
mulher. 
Justificativa: 
Objetiva-se tornar a norma consentânea com a realidade de fato e dar-lhe a conformidade com o 
direito, pois, na redação vigente, atenta, frontalmente, contra o direito adquirido.  
Com efeito, a pessoa pode começar a trabalhar aos catorze e até doze anos de idade.  
Com trinta e cinco anos de serviço, ou seja, aos 47 ou 49 anos de idade adquire o direito de se 
aposentar. Se trabalhar em atividade perigosa, penosa ou insalubre, terá que iniciá-la, pelo menos, 
aos dezoito anos de idade, mas, sendo de 25 anos de serviço o tempo para aposentadoria, adquire 
direito a esta aos 43 anos de idade.  
Daí se contrário ao direito adquirido exigir que essas pessoas completem 48 ou 53 anos de idade 
para se aposentar por tempo de serviço.  
É necessário ressaltar que previdência social baseia-se na ideia de seguro, isto é, paga-se o prêmio 
do seguro, no caso a contribuição previdenciária, para ter direito à prestação completadas as 
exigências da lei ou do contrato. Ora, se para se aposentar por tempo de serviço, deverá completar 
53 anos de contribuição, nada justifica aguardar mais certo período de tempo.  
Na sistemática adotada pelo texto constitucional chega-se ao absurdo de ter o direito adquirido e não 
poder gozá-lo.  
Indaga-se, ainda, como ficará a situação do homem que completou 35 anos de serviço? Ele 
continuará contribuindo para a previdência social ou ficará isento de contribuição até completar o 
limite de idade (53 anos)? 
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Se continuar contribuindo dar-se-á a injustiça da norma legal, pois teria que contribuir por 39, ou 
mais, anos para se aposentar, enquanto que outros se aposentadoria com os 35 anos de serviço, por 
ter começado a trabalhar mais tarde.  
Como o cidadão tico é o que começa a trabalhar mais tarde, teríamos a conclusão de que a norma 
constitucional protegeria o rico e penalizaria os pobres, o que é absurdo em termos de direito atual.  
O certo é não fixar o limite mínimo de idade, deixando a matéria ser resolvida em termos 
previdenciários, completado o tempo de serviço surge o direito aposentaria; quem começou a 
trabalhar mais cedo deve-se aposentar mais cedo.  
Não é admissível a norma constitucional com dispositivos comprovadamente equitativos.  
Daí, portanto, a nossa proposição, excluir, por juridicamente necessária a inconcebível ante a 
situação de fato a parte final da norma, exatamente a que fixa limitações de idade.  
Parecer:   
   O autor do projeto propõe a supressão dos limites de 48 e 53 anos de idade para concessão da 
aposentadoria por tempo de serviço.  
Concordamos com o autor e opinamos pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:25775 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PDT/SP) 
Texto:   
   Emenda  
Acrescente-se ao art. 265 o seguinte parágrafo:  
"§ Sobre os proventos de aposentadoria ou  
pensão até vinte salários mínimos não incidirá  
qualquer imposto direto ou contribuição para a  
previdência social." 
Justificativa: 
A previdência social deve ser mantida pelos trabalhadores que estão em atividade. Não se justifica 
que após contribuírem por 30 ou mais anos para aquisição de direito à aposentadoria continuem a 
fazê-lo depois de aposentados, depauperados e necessitando de maiores cuidados. É um justo 
prêmio para os que contribuíram para o crescimento do país. 
A isenção de imposto direto sobre o valor da aposentadoria ou pensão visa possibilitar uma melhor 
qualidade de vida aos que já não são jovens. 
Parecer:   
   A isenção tributária é matéria complexa que requer disciplinamento pormenorizado, devendo, 
portanto, ser remetida à legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25776 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao artigo 265 o § 3o. com o seguinte enunciado:  
§ 3o. Os proventos de aposentadoria  
concedidos anteriormente à promulgação desta  
Constituição serão atualizados, no prazo máximo de  
um ano, de acordo com os reajustes efetivos do  
salário mínimo desde a concessão do benefício. 
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Justificativa: 
Esta Emenda demonstra nossa preocupação com os atuais aposentados, submetidos a uma situação 
de miserabilidade. No entanto, a correção dos desajustes, de uma só vez, acarretaria sérias 
dificuldades financeiras à Previdência e, por isso mesmo, sugerimos a correção da defasagem no 
prazo de um ano.  
Não pode o INPS, sob qualquer título, diminuir o número de salários mínimos com que seu segurado 
se aposenta, pois este direito foi conquistado durante o tempo em que ele contribuiu para a 
Previdência Social e reconhecido pelo próprio INPS ao conceder-lhe a aposentadoria.  
Esta Emenda contém a aspiração de milhares de brasileiros aposentados com proventos irrisórios, 
vivendo em situação de penúria sem possibilidade de qualquer melhoria.  
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:25784 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao artigo 265, parágrafo com a seguinte redação:  
§ Os segurados da Previdência Social gozarão  
dos mesmos direitos e vantagens atribuídos aos  
funcionários públicos civis e militares, quanto à  
percepção de pensões, aposentadorias e demais benefícios. 
Justificativa: 
Um dos mais graves problemas que aflige a classe trabalhadora da atualidade, é a concessão de 
aposentadoria em níveis inferiores aos seus ganhos na atividade. 
Além disso, com o passar do tempo, a aposentadoria previdenciária sofre tremenda desvalorização, 
ficando ainda mais defasada em relação ao percebido em atividade. 
Tal fato requer urgente correção, sob pena de submeter-se o aposentado a uma situação de extrema 
penúria, o que, lamentavelmente, já vem ocorrendo. 
Os mesmos argumentos aplicam-se as pensões, que, com o decorrer do tempo, reduzem-se de tal 
forma, que seus beneficiários veem-se à beira da miséria. 
De oura parte, o legislador estabeleceu uma situação diferente para as categorias funcionais civis e 
militares, dando-lhes um tratamento, nessa questão, que reputamos correto e justo: recebimento das 
aposentadorias e pensões de acordo com os ganhos da ativa, reajustados sempre nas mesmas 
proporções. 
Cumpre salientar aqui o tradicional princípio constitucional de “todos são iguais perante a lei”. 
Sala das sessões. 
Parecer:   
   Equiparação de direitos entre funcionários públicos e civis e segurados da previdência social.  
A matéria é complexa, vez que cada regime apresenta peculiaridades próprias. Se adotar, no âmbito 
da previdência, o sistema do seguro complementar, teremos dado grande passo no sentido dessa 
equiparação.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:25902 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   WILMA MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - Seção II - DA PREVIDÊNCIA  
SOCIAL  
Dê-se ao Art. 265 e as Alíneas "a" e "c" do  
Substitutivo do Relator as seguintes redações:  
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 doze  
últimos salários do trabalhador, corridos mês a  
mês, obedecidas as seguintes condições:  
a) Após trinta (30) anos de trabalho para  
o homem e vinte e cinco (25) anos para a mulher  
b) Com tempo ........."  
c) Por velhice aos sessenta (60) anos de  
idade para a mulher e sessenta e cinco (65) anos  
para o homem.  
d) Por invalidez ........" 
Justificativa: 
A redução de trinta e seus (36) meses para doze (12) meses do tempo médio para o cálculo da 
aposentadoria prende-se ao fato de que os beneficiários sofrem grande perda salarial devido a 
inflação e outros fatores tais como: manipulação de índices, ajustes e outros.  
Parecer:   
   O sistema de cálculo de benefício proposto pelo autor da emenda promoveria verdadeira sangria 
nos cofres da Presidência Social, principalmente se se levar em conta que, atualmente, há benefícios 
cujo valor é calculado com base na média dos últimos 48 meses de contribuição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25927 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JACY SCANAGATTA (PFL/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 265.  
Dê-se, à alínea a, do Art. 265, esta redação:  
"Art. 265 - ................................  
............................................  
a) - após trinta anos de trabalho para o  
homem e vinte e cinco anos para a mulher." 
Justificativa: 
Justificativa ilegível.  
Parecer:   
   A emenda pretende reduzir o tempo exigido para a aposentadoria por tempo de serviço. É 
necessário salientar, todavia, que a expectativa de vida do brasileiro, segundo recentes dados do 
IBGE, aumentou consideravelmente nas últimas décadas.  
Em vista disso e da crise financeira por que passamos, nada justifica a concessão de benefício de 
forma precoce.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26028 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO CARNEIRO (PMDB/DF) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo II - Seção II - Da Previdência Social  
Art. 265 - Inclua-se letra "e":  
e) aos cinquenta anos de idade, para a  
"mulher rural". 
Justificativa: 
As mulheres do setor rural, que na maioria das vezes desenvolvem os mesmos tipos de atividade que 
os homens, além de todo o serviço doméstico e cuidados com os filhos, são simplesmente 
esquecidas. Não é levado em consideração o seu trabalho, em geral não recebem salários, e quando 
o recebem, o valor é aquém ao do homem.  
Pela complexidade de suas funções campesinas e domésticas, têm excessiva carga horária de 
trabalho.  
Uma aposentadoria aos cinquenta anos restabelecerá parte da justiça e amparo que lhes são 
devidos.  
Parecer:   
   O autor da emenda propõe aposentadoria aos 55 anos para o trabalhador rural.  
Não vemos em que o autor se fundamenta, vez que, no campo, a média de vida é mais elevada do 
que a das cidades.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26108 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   A linha "a" do art. 265 passará a ter a seguinte redação:  
Art. 265 - Após 30 anos de trabalho para  
homem e 25 anos para a mulher". 
Justificativa: 
O legislador deverá levar em conta as condições de vida do trabalhador e bem assim à avaliação 
correta da tábua de mortalidade para conduzir-se enquanto pretenda fixar a idade para 
aposentadoria, tanto do homem quando da mulher.  
Por outro lado deverá também levar em conta o fato de o trabalhador iniciar-se muito cedo no 
exercício de qualquer profissão ou no âmbito de qualquer trabalho.  
Tendo em vista este aspecto, não vejo como aceitar limites de idade como está estabelecido no 
Projeto de Constituição. Dizer-se que o homem precisa contar 53 anos e a mulher 48 anos e 
discrepar da realidade, pois se sabe que aos 14 anos tanto o homem como a mulher começam a 
trabalhar no Brasil. É de alto interesse social aprovar-se está medida.  
Parecer:   
   A emenda pretende reduzir o tempo exigido para a aposentadoria por tempo de serviço. É 
necessário salientar, todavia, que a expectativa de vida do brasileiro, segundo recentes dados do 
IBGE, aumentou consideravelmente nas últimas décadas.  
Em vista disso e da crise financeira por que passamos, nada justifica a concessão de benefício de 
forma precoce.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:26124 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY BACELAR (PMDB/BA) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 265 e sua alínea a do  
Substitutivo ao Projeto de Constituição do Relator  
da Comissão de Sistematização, pela seguinte redação:  
"Art. 265 - É assegurada aposentadoria, nos  
termos da lei, garantido o reajustamento para  
preservação de seu valor real, fazendo jus o  
trabalhador a salário equivalente ao recebido no  
último mês de atividade, obedecidas as seguintes  
condições:  
a) após trinta e cinco anos de trabalho para  
o homem e trinta anos para a mulher.  
.................................................. 
Justificativa: 
A questão da aposentadoria assume importância fundamental para o trabalhador. Trata-se de um 
direito naturalmente adquirido por força de uma vida dedicada ao exercício de tarefas cujas respostas 
ecoam diretamente no desempenho de sua organização. Daí, não se pode admitir que o trabalhador, 
ao aposentar, tenha um decréscimo tão grande em seu salário, como ocorre ao aplicar-se a fórmula 
de cálculo em vigor e que é agora proposta pelo Substitutivo do Relator. A irredutibilidade salarial de 
todos os trabalhadores ao aposentar-se, representa a aspiração maior de todos aqueles que, após 
contribuir por longos anos para a Previdência, esperam justiça para poder viver os poucos anos que 
ainda lhes restam com um mínimo de dignidade.  
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:26173 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUCIA BRAGA (PFL/PB) 
Texto:   
   Substitua-se a redação das alíneas "a" e "c" do artigo 265 pela seguinte redação:  
a) após trinta anos de trabalho para o homem  
e vinte e cinco anos para a mulher, desde que  
contem pelo menos, respectivamente, cinquenta e  
três e quarenta e oito anos de idade;  
c) por velhice aos sessenta anos de idade. 
Justificativa: 
A aposentadoria deve ser garantida no texto constitucional a todos os trabalhadores brasileiros. 
Trata-se de um direito básico da cidadania: é dever da sociedade amparar seus membros que já 
contribuíram produtivamente para o engrandecimento da Nação. 
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Por outro lado, de um ponto de vista pragmática, a aposentadoria de um trabalhador significa a 
abertura de mais uma vaga no mercado de trabalho. 
A ampliação do mercado de trabalho se torna cada vez mais urgente, diante do quadro recessivo que 
se verifica, sem perspectiva de solução a curto e médio prazo, no mundo em geral e, particularmente, 
nos países em desenvolvimento, em consequência da loucura irresponsável reinante nos meios 
dirigentes dos países industrializados. 
As condições de trabalho vigentes no Brasil, sem um mínimo de segurança e salubridade, física e 
psicológica, aliadas ao tempo que o trabalhador desnutrido e doente gasta em conduções superlotas 
são responsáveis pelo desgaste prematuro da população ativa. 
Esse desgaste se faz sentir maior em relação à mulher, pela sua dupla carga de trabalho, em relação 
ao lar, aos filhos e ao trabalho fora de casa. 
É forçoso considerar, ademais, que o salário pago à grande maioria dos trabalhadores brasileiros não 
justifica que ninguém exerça suas funções durante a totalidade do tempo previsto pela legislação 
atual. 
Mas é, sobretudo, a necessidade premente de se afastar, de forma eficaz, o espectro do desemprego 
que dá respaldo à medida que preconizamos. 
Quanto aos recursos financeiros indispensáveis à implantação de tal medida, sua obtenção depende, 
evidentemente, de uma melhor distribuição da riqueza que, sem dúvida, existe no Brasil. 
Parecer:   
   A emenda pretende reduzir o tempo exigido para a aposentadoria por tempo de serviço. É 
necessário salientar, todavia, que a expectativa de vida do brasileiro, segundo recentes dados do 
IBGE, aumentou consideravelmente nas últimas décadas.  
Em vista disso e da crise financeira por que passamos, nada justifica a concessão de benefício de 
forma precoce.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26176 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUCIA BRAGA (PFL/PB) 
Texto:   
   Inclua-se onde couber, para integrar o  
projeto de Constituição, o seguinte, na Seção II,  
do Capítulo II, do Título IX:  
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 n° 11 (Pró-Rural). Embora exerça 
atividades em igualdade de condições ao trabalhador foi-lhe retirado o direito de aposentadoria, 
quando o seu cônjuge houvesse gozado desse benefício.  
Milhões de trabalhadores rurais, camponesas espalhadas por esta emenda área rural brasileira, 
reclamam desde 1971 a garantia de seus direitos.  
A presente emenda visa atender as 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 onerado 
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 relação à Previdência Social, corrigindo as 
distorções existentes.  
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Parecer:   
   A emenda a nosso ver, acha-se plenamente atendida pelo Substitutivo, vez que este, através do 
princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços para os segurados urbanos e 
rurais, procura garantir, exatamente, o objetivado pelo autor da emenda. 
   
   
   EMENDA:26179 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO BALESTRA (PDC/GO) 
Texto:   
   Modifique-se o Caput do artigo 265, do  
projeto de Constituição, que passa a vigorar da seguinte maneira:  
Art. 265 - Será assegurada aposentadoria de  
modo que se garanta o reajustamento para  
preservação de seu valor real, aplicando-se a  
concessão do benefício em base no salário  
percebido no último mês do serviço ativo do  
trabalhador rural e urbano. 
Justificativa: 
Entendemos que o trabalhador, quer urbano, quer rural, não pode sofrer qualquer defasagem salarial 
em virtude de sua aposentadoria. 
Por essa razão, propugnamos a emenda em apreço. 
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:26182 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO BALESTRA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 265 - Alínea B  
Modifique-se a alínea B, do Artigo 265, do  
Projeto de Constituição, que passa a vigorar da  
seguinte maneira:  
Art. 265 ....................................  
b) A aposentadoria rural dar-se-á  
compulsoriamente aos cinquenta e cinco anos de  
idade, de modo que o trabalhador não tenha menos  
de trinta e cinco anos de trabalho, sendo-lhe  
assegurado o piso nacional de dois salários. 
Justificativa: 
O trabalhador rural é o elemento que mais se sacrifica no exercício de sua profissão, no entanto, a 
legislação não o protege como se devia. Pretendemos que as injustiças por ele até aqui vividas sejam 
extintas. Assim é que propomos-lhe benefícios mais condignos.  
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Parecer:   
   O autor da emenda propõe aposentadoria aos 55 anos para o trabalhador rural.  
Não vemos em que o autor se fundamenta, vez que, no campo, a média de vida é mais elevada do 
que a das cidades.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26224 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOEMA SÃO THIAGO (PDT/CE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - SEÇÃO II - DA PREVIDÊNCIA  
SOCIAL ART. 265 ALÍNEAS "a" E "c"  
Dê-se ao art. 265 e as alíneas "a" e "c" do  
Substitutivo do Relator as seguintes redações:  
"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 medida dos doze  
últimos salários do trabalhador, corridos mês a  
mês, obedecidas as seguintes condições:  
a) após trinta (30) anos de trabalho para o  
homem e vinte e cinco (25) anos para a mulher,  
desde que contem pelo menos, respectivamente,  
cinquenta e cinco e quarenta e três anos de idade.  
b) com tempo  
c) por velhice aos sessenta (60) anos de idade"  
d) por invalidez 
Justificativa: 
Estamos propondo a redução para doze (12) meses do tempo médio para o cálculo da 
aposentadoria, ao invés dos trinta seis (36) meses oferecidos pelo Relator.  
Sabemos que a inflação galopante que aflige o país, sendo mantida a média de trinta e seis messes 
par ao cálculo, o valor da aposentadoria será sempre inferior ao real, levando o trabalhador à 
situação de penúria como o que, agora, se verifica e continuando o país a acumular seu débito com 
os que já cumpriram sua obrigação social, merecendo, por isso, uma velhice digna e tranquila.  
Sugerimos, também, a alteração das alíneas “a” e “c” do mesmo artigo 265, instituindo a 
aposentadoria para o homem aos 60 anos e, para a mulher, aos 25 anos; e, aos 60 anos, a 
aposentadoria por velhice. Sabemos que a mulher que trabalha fora e tem obrigações domésticas, 
vive uma carga horária aproximada de dezoito horas/dia de trabalho E, de modo geral, sendo a média 
de vida do nordestino hoje estimada em 35 anos (40% está nessa faixa), nada mais justo que a 
aposentadoria para o trabalhador, por velhice, ocorra aos sessenta anos de idade.  
Parecer:   
   O sistema de cálculo de benefício proposto pelo autor da emenda promoveria verdadeira sangria 
nos cofres da Previdência Social, principalmente se se levar em conta que, atualmente, há benefícios 
cujo valor é calculado com base na média dos últimos 48 meses de contribuição.  
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) 
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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 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  
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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:26440 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO BULHÕES (PMDB/AL) 
Texto:   
   Dê-se à alínea "c" do Artigo 265, do  
Substitutivo ao Projeto de Constituição, a  
seguinte redação:  
"c) por velhice aos sessenta anos de idade". 
Justificativa: 
Lei ordinária já dispõe a respeito, prevendo, entretanto, que a aposentadoria por velhice será aos 
sessenta e cinco anos, respectivamente, para o homem e a mulher. A idade máxima para a referida 
aposentadoria inscrita em nossa emenda, será efetivada aos sessenta anos, para os trabalhadores 
de ambos os sexos.  
Parecer:   
   A emenda pretende reduzir o limite de idade estabelecido para a concessão da aposentadoria por 
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velhice dos trabalhadores.  
A respeito, cumpre assinalar que, indiscutivelmente, a média de vida do brasileiro aumentou 
consideravelmente nas últimas décadas, como se pode comprovar por recentes dados  
fornecidos pelo IBGE, sobre o assunto.  
Diante desse fato e das dificuldades financeiras enfrentadas pelo nosso País, consideramos inviável 
a diminuição de idade para a concessão da aposentadoria por velhice.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26491 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Art. 265 do substitutivo ao  
Projeto de Constituição o seguinte parágrafo 3o.:  
"O imposto de renda sobre proventos de  
aposentadoria incidirá apenas quando esta  
ultrapassar vinte salários mínimos, que será  
regulado por lei ordinária". 
Justificativa: 
Muitas são, na verdade, as espécies de proventos. Aqueles recebidos pelo aposentado são de 
especificidade e de características intocáveis, até por um sentimento de deferência e respeito à 
velhice, toda uma vida aflitiva d laborioso trabalho, onde normalmente se tem gasto toda uma 
maturidade com parcela do engrandecimento de uma geração e também da Pátria. A tributação sobre 
os proventos do aposentado que ultrapasse os vinte salários mínimos apenas torna-se tolerável, 
porque bis in idem, uma bitributação, o que aliás deveria ser inegociavelmente vedada pela 
Constituição.  
Parecer:   
   A isenção tributária é matéria complexa que requer disciplinamento pormenorizado, devendo, 
portanto, ser remetida à legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:26499 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação à letra "c", do Art. 265, do Substitutivo ao Projeto de Constituição:  
"c) Por velhice aos 65 anos de idade para os  
homens e aos 60 para as mulheres". 
Justificativa: 
É incoerente a letra “d” do referido artigo, uma vez que ele próprio garante aposentadoria diferenciada 
para os homens e mulheres em suas letras “a” e “b”, no que se refere ao tempo de serviço. Para a 
aposentadoria por idade, não podemos permitir que sejam impostas as mesmas condições para 
ambos os sexos. Além disso, o tópico a que nos reportamos fere um direito adquirido, constante da 
atual Carta Magna.  
Parecer:   
   A emenda pretende reduzir o limite de idade estabelecido para a concessão da aposentadoria por 
velhice dos trabalhadores.  
A respeito, cumpre assinalar que, indiscutivelmente, a média de vida do brasileiro aumentou 
consideravelmente nas últimas décadas, como se pode comprovar por recentes dados  
fornecidos pelo IBGE, sobre o assunto.  
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Diante desse fato e das dificuldades financeiras enfrentadas pelo nosso País, consideramos inviável 
a diminuição de idade para a concessão da aposentadoria por velhice.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:26624 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ QUEIROZ (PFL/SE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado - Alíneas "A" e "C",  
Artigo 265  
Título IX - Da Ordem Social  
Capítulo II - Da Seguridade social  
Seção II - Da Previdência social  
As alíneas "a" e "c" do Art. 265 do  
Substitutivo do Relator, passam a ser:  
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, obedecidos as  
seguintes condições:  
a) após trinta anos de trabalho para o homem  
e vinte e cinco anos de trabalho para a mulher;  
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  
para o homem e sessenta anos de idade para a mulher;  
d) por invalidez. 
Justificativa: 
A aposentadoria sendo um segmento importante da justiça social precisa ser contemplada na nova 
Constituição. 
Parecer:   
   O texto proposto pelo Substitutivo é mais consentâneo com a realidade nacional, seja em termos de 
média de vida da população, seja em termos de situação financeira da Previdência Social.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:26761 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO A SER MODIFICADO: Letra "a" do art. 265.  
O item "a" do Art. 265 passa a ter a seguinte redação:  
"a) após trinta e cinco anos de trabalho para  
o homem e trinta anos para a mulher". 
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Justificativa: 
Pela redação proposta no substitutivo, cria-se verdadeiros óbices para a absorção da mão-de-obra 
mais jovem do País, cuja realidade mostra a necessidade de criação de mais de um milhão e 
setecentos mil empregos anuais.  
Tais óbices seriam originários da própria juventude, com idade inferior a 18 anos, que, diante da 
premissa de somente poder se apresentar após os 53 anos de idade ou 48, se do sexo feminino, não 
encontraria razoes e nem benefícios para se empregar mais cedo.  
Como então falar-se em absorver a mão-de-obra ociosa dos jovens brasileiros? 
Como falar-se em extinguir o minimizar os problemas do menor abandonado? 
Como concretizar efetivamente recente programa do “Bom Menino”, lançado pelo Governo Federal e 
de alcance social sumamente relevante? 
Ademais, criar-se limite de idade mínima para aposentadoria é causar injustiça aos que hoje já 
trabalham no País, e que, se começaram alguns anos depois.  
Parecer:   
   O autor do projeto propõe a supressão dos limites de 48 e 53 anos de idade para concessão da 
aposentadoria por tempo de serviço.  
Concordamos com o autor e opinamos pela aprovação. 
   
   EMENDA:26886 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Modifique-se o artigo 265, suas alíneas e  
seus parágrafos, da seção II, do capítulo II, do  
título IX, acrescentando-se o inciso I e alíneas  
a, b e c, inciso II, alíneas a e b, inciso III,  
inciso IV e alíneas a e b, e incisos V e VI, cuja  
redação será a seguinte:  
Art. 265 ....................................  
I - Por tempo de serviço:  
a) aos trinta anos para homens;  
b) aos vinte e cinco anos para mulheres, e  
c) com tempo inferiores aos das alíneas a e  
b, pelo exercício de trabalho noturno e em turno  
ininterrupto de seis horas sem revezamento penoso,  
insalubre ou perigoso e pelo trabalho rural.  
II - Por velhice:  
a) aos sessenta anos para homem, e  
b) aos cinquenta e cinco anos para a mulher.  
III - Por invalidez;  
IV - Compulsoriamente;  
a) aos setenta anos para homem, e  
b) aos setenta anos para mulher.  
V - Voluntária, após o tempo previsto nas  
alíneas a e b, do inciso I, deste artigo;  
VI - Proporcionalmente, antes de completar o  
tempo previsto nas alíneas a e b, do inciso I,  
deste artigo. 
Justificativa: 
A redação que esta emenda deu ao artigo 865 e suas alíneas objetivou-se tão somente a olhar o 
trabalhador não como máquina e sim como um ser humano que só tem uma existência. E ainda. O 
seu tempo de vida por ser menor do que os povos dos países do primeiro mundo – ou os ricos -, visto 
que todos os benefícios ora apresentados não vão de maneira alguma trazer prejuízo ou recessão, e, 
sim, bem estar social e oportunidade para outros, visto que o trabalhador precisa se aposentar ainda 
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em condições de usufruir da saúde que lhe resta e não ser sucedido apenas por morte. O que 
equivaleria ter o direito apenas de trabalhar e nunca de lazer? 
Parecer:   
   A emenda pretende reduzir o tempo exigido para a aposentadoria por tempo de serviço. É 
necessário salientar, todavia, que a expectativa de vida do brasileiro, segundo recentes dados do 
IBGE, aumentou consideravelmente nas últimas décadas.  
Em vista disso e da crise financeira por que passamos, nada justifica a concessão de benefício de 
forma precoce.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27036 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HÉLIO DUQUE (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 265, alínea "a" a seguinte redação:  
"a) Após trinta e cinco anos de trabalho para  
o homem e trinta anos para a mulher." 
Justificativa: 
Objetiva-se tornar a norma consentânea com a realidade de fato e dar-lhe a conformidade com o 
direito, pois, na redação vigente, atenta, frontalmente, contra o direito adquirido.  
Com efeito, a pessoa pode começar a trabalhar aos catorze e até doze anos de idade.  
Com trinta e cinco anos de serviço, ou seja, aos 47 ou 49 anos de idade adquire o direito de se 
aposentar. Se trabalhar em atividade perigosa, penosa ou insalubre, terá que iniciá-la, pelo menos, 
aos dezoito anos de idade, mas, sendo de 25 anos de serviço o tempo para aposentadoria, adquire 
direito a esta aos 43 anos de idade.  
Daí se contrário ao direito adquirido exigir que essas pessoas completem 48 ou 53 anos de idade 
para se aposentar por tempo de serviço.  
É necessário ressaltar que previdência social baseia-se na ideia de seguro, isto é, paga-se o prêmio 
do seguro, no caso a contribuição previdenciária, para ter direito à prestação completadas as 
exigências da lei ou do contrato. Ora, se para se aposentar por tempo de serviço, deverá completar 
53 anos de contribuição, nada justifica aguardar mais certo período de tempo.  
Na sistemática adotada pelo texto constitucional chega-se ao absurdo de ter o direito adquirido e não 
poder gozá-lo.  
Indaga-se, ainda, como ficará a situação do homem que completou 35 anos de serviço? Ele 
continuará contribuindo para a previdência social ou ficará isento de contribuição até completar o 
limite de idade (53 anos)? 
Se continuar contribuindo dar-se-á a injustiça da norma legal, pois teria que contribuir por 39, ou 
mais, anos para se aposentar, enquanto que outros se aposentadoria com os 35 anos de serviço, por 
ter começado a trabalhar mais tarde.  
Como o cidadão tico é o que começa a trabalhar mais tarde, teríamos a conclusão de que a norma 
constitucional protegeria o rico e penalizaria os pobres, o que é absurdo em termos de direito atual.  
O certo é não fixar o limite mínimo de idade, deixando a matéria ser resolvida em termos 
previdenciários, completado o tempo de serviço surge o direito aposentaria; quem começou a 
trabalhar mais cedo deve-se aposentar mais cedo.  
Não é admissível a norma constitucional com dispositivos comprovadamente equitativos.  
Daí, portanto, a nossa proposição, excluir, por juridicamente necessária a inconcebível ante a 
situação de fato a parte final da norma, exatamente a que fixa limitações de idade.  
Parecer:   
   O autor do projeto propõe a supressão dos limites de 48 e 53 anos de idade para concessão da 
aposentadoria por tempo de serviço.  
Concordamos com o autor e opinamos pela aprovação. 
   
   EMENDA:27077 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Inclua-se no artigo 265:  
§ 3o. Consideram-se como trabalho penoso as  
atividades de professor, bancário e operadores do  
sistema de telecomunicações e transmissão de dados. 
Justificativa: 
Justifica-se o tempo menor para a aposentadoria uma vez que a própria característica do serviço que 
faz com que o trabalhador apresente precocemente sinais de comprometimento de saúde, tais como 
problemas auditivos/ auriculares e / ou problemas nas articulações dos dedos pela digitação. Dessa 
forma entende-se como a própria jornada reduzida o fato de maior justificativa, não se concebendo o 
limite de idade, pois o serviço é penoso e danoso por si só independendo da idade do trabalhador.  
Parecer:   
   A Constituição deve limitar-se a afirmar o direito a aposentadoria-especial, deixando à legislação 
ordinária a incumbência de especificar as atividades propiciadoras do benefício.  
Pela rejeição. 
   
   
   EMENDA:27081 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao artigo 265:  
Artigo 265 - É assegurada aposentadoria,  
garantido o reajustamento para preservação de seu  
valor real, calculando-se a concessão do benefício  
sobre a média dos doze últimos salários do  
trabalhador corrigidos mês a mês, de acordo com a  
lei, obedecidos as seguintes condições:  
a) após trinta e cinco anos de trabalho para o homem e trinta e cinco anos para a mulher;  
b) idêntico  
c) idêntico  
d) idêntico 
Justificativa: 
Uma exigência de idade – 53 anos – somada à exigência dos anos de trabalho, para se poder 
aposentar vai castigar àqueles que tiveram a desdita, a imperiosa necessidade de iniciar bem cedo 
sua atividade de labor, oferecendo muitos jovens sua pequena força de trabalho para ajudar no 
sustento ou até na sobrevivência de suas famílias. 
Parecer:   
   O sistema de cálculo de benefício proposto pelo autor da emenda promoveria verdadeira sangria 
nos cofres da Previdência Social, principalmente se se levar em conta que, atualmente, há benefícios 
cujo valor é calculado com base na média dos últimos 48 meses de contribuição.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:27155 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRMA PASSONI (PT/SP) 
Texto:   
   Dê-se a letra a do artigo 265 da Seção II  
do Capítulo II do Título IX do substitutivo do  
relator da Comissão de Sistematização, a seguinte  
redação:  
Art. 265. ..................................  
a) após trinta e cinco anos de trabalho para  
o homem e trinta anos para a mulher, salvo em  
casos previstos por lei. 
Justificativa: 
Caberá a lei ordinária disciplinar a matéria levando em considerações situações específicas que 
demandem regulamentação própria.  
Parecer:   
   O autor do projeto propõe a supressão dos limites de 48 e 53 anos de idade para concessão da 
aposentadoria por tempo de serviço.  
Concordamos com o autor e opinamos pela aprovação. 
   
   EMENDA:27162 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRMA PASSONI (PT/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Artigo Emendado: 265, alínea "C"  
Altere-se a redação da alínea "c" do artigo  
265 do Projeto de Constituição (Substitutivo do  
Relator) para que passe a ter a seguinte redação:  
"Por velhice aos sessenta anos de idade". 
Justificativa: 
O prazo para aposentadoria por idade deve ser antecipado para sessenta anos porquanto a massa 
trabalhadora brasileira está sujeita a imenso desgaste físico e psíquico, em virtude das péssimas 
condições de trabalho, saúde, saneamento, habitação, etc., que ainda se perpetuarão por longos 
anos.  
Parecer:   
   A emenda pretende reduzir o limite de idade estabelecido para a concessão da aposentadoria por 
velhice dos trabalhadores.  
A respeito, cumpre assinalar que, indiscutivelmente, a média de vida do brasileiro aumentou 
consideravelmente nas últimas décadas, como se pode comprovar por recentes dados  
fornecidos pelo IBGE, sobre o assunto.  
Diante desse fato e das dificuldades financeiras enfrentadas pelo nosso País, consideramos inviável 
a diminuição de idade para a concessão da aposentadoria por velhice.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27191 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOFRAN FREJAT (PFL/DF) 
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Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Alínea A do art. 265  
Suprima-se a alínea A do art. 265 
Justificativa: 
Não há indicadores de esperança de vida no Brasil que justifiquem o estabelecimento de parâmetros 
de idade para aposentadoria por tempo de serviço.  
Parecer:   
   Supressão do dispositivo que fixa o tempo de serviço exigido para aposentadoria-por-tempo-de-
serviço. O autor da emenda alega que no Brasil não há indicadores de expectativa devida que 
justifiquem o estabelecimento de parâmetros de idade para aposentadoria.  
A nosso ver o autor incorreu em equívoco, porque sua emenda deveria ter sido proposta ao 
dispositivo que trata de aposentadoria por velhice.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27248 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE UEQUED (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA AO ART. 265, LETRA A  
SUPRIMA-SE:  
"Desde que contem pelo menos,  
respectivamente, 53 e 48 anos de idade. 
Justificativa: 
Manter o texto acima seria penalizar os Brasileiros mais pobres que comessem a trabalhar mais 
cedo, tem salários baixos, alimentação fraca, e poucos remédios. Seria uma violência exigir de quem 
é obrigado a começar a trabalhar aos 14 anos, que trabalhe 39 anos para aposentar-se ou só se 
aposente com a morte.  
Parecer:   
   O autor do projeto propõe a supressão dos limites de 48 e 53 anos de idade para concessão da 
aposentadoria por tempo de serviço.  
Concordamos com o autor e opinamos pela aprovação. 
 
   EMENDA:27265 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ) 
Texto:   
   Emenda para modificar a redação do art.265 do Projeto de Constituição.  
O art. 265 passa a ter a redação constante no  
art. 356 do Projeto de Constituição anterior.  
Art. 265 - É assegurada aposentadoria com  
proventos de valor igual 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 benefícios:  
a) com trinta e cinco anos de trabalho, para o homem:  
b) com trinta para a mulher;  
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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. 
Justificativa 
Todos os servidores civis e militares passam para inatividade com vencimentos integrais exceto os 
"beneficiários" (?) da Previdência Social. Por isso não se fará justiça social sem a preservação do 
valor do salário não quando do ingresso na inatividade, mas até a morte do trabalhador, de forma a 
garantir-lhe ócio, duramente conquistado, com a mesma dignidade. 
Parecer:   
   A emenda substitui a redação do art. 256 pela redação do art. 356 do Projeto de Constituição da 
Comissão de Sistematização, que trata da aposentadoria com proventos de valor igual à 
remuneração dos últimos doze meses de serviço, também para os beneficiários da Previdência 
Social. Temos a convicção de que a matéria foi tratada convenientemente no Substitutivo. Pelo não 
acolhimento. 
 
   
   EMENDA:27291 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao artigo 265 do Substitutivo do Relator, o seguinte parágrafo 3o.:  
"§ 3o. - 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 
Trata-se de incluir no texto constitucional disposição necessária e pertinente, eis que a criação, 
majoração ou extensão de benefícios previdenciários sem a correspondente fonte de custeio 
acarretará a inviabilização de todo o sistema. 
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:27501 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO ALCKMIN FILHO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao caput do art. 265 do Substitutivo do  
Relator ao Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"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 doze  
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últimos salários do trabalhador corrigidos mês a  
mês, de acordo com a lei, obedecidas as seguintes condições." 
Justificativa: 
No cálculo das aposentadorias por tempo de serviço, por velhice e especial são levados em conta os 
últimos trinta e seis salários-de-contribuição que antecedem o afastamento do segurado. 
A nosso ver, referido-cálculo consagra flagrante injustiça, eis que essa sistemática, mesmo corrigindo 
os valores dos vinte e quatro salários-de-contribuição anteriores ao 13º, resulta num salário-de-
benefício bastante defasado, bem inferior mesmo ao salário que o segurado percebia quando na 
ativa. 
Além disso, deve ser salientado que, por força do art. 4º da Lei nº 6.210, de 04 de junho de 1975, do 
salário-de-benefício calculado, o segurado só pode auferir, no máximo, 95% do seu valor. 
A conclusão a que se chega é que, inobstante haver contribuído ao longo de trinta e cinco anos sobre 
o salário que efetivamente percebia, o segurado, quando da fixação dos proventos da aposentadoria, 
sofre uma sensível redução nos seus ganhos, redução que se agrava ante um quadro inflacionário, 
como que ora estamos atravessando. 
Para preservar de fato o valor real da aposentadoria previdenciária, impõe-se seja feito o cálculo do 
benefício sobre a média dos doze últimos salários do trabalhador, e não sobre os últimos trinta e seis 
meses, como insiste o Substitutivo do Relator. 
Parecer:   
   O sistema de cálculo de benefício proposto pelo autor da emenda promoveria verdadeira sangria 
nos cofres da Previdência Social, principalmente se se levar em conta que, atualmente, há benefícios 
cujo valor é calculado com base na média dos últimos 48 meses de contribuição.  
Pela rejeição. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27506 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO ALCKMIN FILHO (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: alínea a, do art. 265  
Dê-se à alínea a do art. 265, do Substitutivo  
do Relator da Comissão de Sistematização, a  
seguinte redação:  
Art. 265  
a) após trinta e cinco anos de trabalho para o  
homem e trinta anos para a mulher. 
Justificativa: 
Não há razão para se estabelecer um limite de idade para a aposentadoria por tempo de serviço, 
pois, para esta, o que deve ser considerado é o número de anos efetivamente trabalhados pelo 
cidadão, e não a sua idade. Ao se admitir que uma pessoa com mais de trinta e cinco anos de serviço 
não possa se aposentar por uma questão de idade, estar-se-ia penalizando justamente aquelas que 
mais cedo começaram a contribuir, com o seu trabalho e o seu dinheiro, para o progresso do País e a 
manutenção da própria Previdência Social.  
Parecer:   
   O autor do projeto propõe a supressão dos limites de 48 e 53 anos de idade para concessão da 
aposentadoria por tempo de serviço.  
Concordamos com o autor e opinamos pela aprovação. 
   
   EMENDA:27589 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 265 do Substitutivo do  
Relator da Comissão de sistematização o parágrafo seguinte:  
"Art. 265  
§ 3o. aposentadoria para os professores após  
30 (trinta) anos e para as professoras após 25  
(vinte e cinco) anos de trabalho. 
Justificativa: 
A redução do tempo de serviço para aposentadoria de professores é uma conquista da classe, obtida 
ainda sob a vigência do texto de 1967. É de justiça que a nova Carta constitucional preserve as 
conquistas das classes trabalhadoras. Este o sentido desta proposição.  
Parecer:   
   O Substitutivo prevê, de forma genérica, as hipóteses de concessão de aposentadoria com tempo 
inferior ao normal. Entendemos que a especificação de cada caso deva ser objeto de lei ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27601 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 265.  
TÍTILO IX  
DA ORDEM SOCIAL .......................  
CAPÍTILO II ............................  
DA SEGURIDADE SOCIAL  
SEÇÃO II  
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL  
Inclua-se no artigo 265 do substitutivo do  
relator da comissão de sistematização a seguinte  
alínea "e":  
Art. 265..................................  
..................................................  
e) - com cinquenta anos de idade, por invalide,  
com qualquer idade, ou com trinta anos de serviço,  
para a mulher camponesa, trabalhadora rural  
assalariada ou que exerça atividade laborial em  
regime de propriedade família ou de economia  
familiar. 
Justificativa: 
A mulher, esposa ou companheira, bem como filha maior de agricultor, que com ele trabalha na 
mesma propriedade rural, não pode ficar excluída dos benefícios da Previdência Social, pois de fato e 
de direito exerce atividade laboral no mesmo conjunto familiar.  
Na verdade, a inclusão da mulher trabalhadora rural ou camponesa no sistema de seguridade social, 
como direito inerente à sua condição de participante no processo de desenvolvimento e geração da 
riqueza nacional, constitui uma antiga reivindicação das trabalhadoras rurais do meu Estado, o Rio 
Grande do Sul, como de todo o País.  
É, assim, uma questão de justiça que se inclua no novo texto constitucional um dispositivo que 
assegure à trabalhadora rural os benefícios previdenciários, inclusive a aposentadoria, tal como 
ocorre com as demais categorias de trabalhadores.  
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Consideramos muito elevada a idade de 65 anos prevista no PRORURAL para a concessão da 
aposentadoria por velhice, isto que no campo começa-se a trabalhar precocemente aos sete, oito, 
nove anos de idade, de sorte que o cansaço também chega mais cedo.  
Dadas essas razoes, propomos para camponesa o direito a aposentadoria aos cinquenta anos de 
idade, por invalidez com qualquer idade, ou aos 30 anos de serviço.  
Parecer:   
   A emenda pretende reduzir o limite de idade estabelecido para a concessão da aposentadoria por 
velhice dos trabalhadores.  
A respeito, cumpre assinalar que, indiscutivelmente, a média de vida do brasileiro aumentou 
consideravelmente nas últimas décadas, como se pode comprovar por recentes dados  
fornecidos pelo IBGE, sobre o assunto.  
Diante desse fato e das dificuldades financeiras enfrentadas pelo nosso País, consideramos inviável 
a diminuição de idade para a concessão da aposentadoria por velhice.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27602 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 265 do Substitutivo do Relator  
da Comissão de Sistematização a redação seguinte:  
"Art. 265. É assegurada aposentadoria com  
proventos de valor igual à maior remuneração dos  
últimos dize meses de atividade, 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:" 
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 o valor dos reajustes 
concedidos à categoria a que pertenciam os segurados, e sorte que, à proporção que os anos 
avançam, mais se acentua a defasagem entre os salários, vencimentos e proventos.  
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:27740 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL CASTRO (PFL/BA) 
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Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se a letra a) do art. 265 a seguinte redação:  
a) após 35 anos de trabalho para o homem e  
trinta anos para a mulher, com benefícios  
integrais, ou após 30 anos de trabalho para o  
homem e vinte e cinco anos para mulher, com  
obtenção de 80% (oitenta por cento) dos benefícios.  
Ao trabalhador que optar pela permanência na  
atividade após o período legal previsto para  
aposentadoria fará jus a um adicional de 5% (cinco  
por cento) ao ano, no valor dos benefícios  
previstos para aposentadoria. 
Justificativa: 
Entendo deva ser adotado regime de flexibilidade para as aposentadorias, estabelecendo-se a nível 
Constitucional os parâmetros básicos de disciplinamento do assunto. Considero um direito individual 
a ser respeitado a opção voluntária para a aposentadoria respeitadas as disposições legais. 
Igualmente opino favoravelmente pelo estabelecimento de estímulo, aqueles que decidirem continuar 
trabalhando após o prazo legal estabelecido para sua aposentadoria.  
Parecer:   
   A emenda pretende reduzir o tempo exigido para a aposentadoria por tempo de serviço. É 
necessário salientar, todavia, que a expectativa de vida do brasileiro, segundo recentes dados do 
IBGE, aumentou consideravelmente nas últimas décadas.  
Em vista disso e da crise financeira por que passamos, nada justifica a concessão de benefício de 
forma precoce.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27759 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO CÂMARA (PMDB/RN) 
Texto:   
   Altera redação de dispositivo do artigo 265 e acrescenta alínea "e".  
Art. 265 - ..................................  
..................................................  
a) ..........................................  
..................................................  
b) com tempo inferior, pelo exercício de  
trabalho noturno, de revezamento, penoso,  
insalubre ou perigoso.  
c) ..........................................  
d) ..........................................  
e) aos 53 anos de idade para o homem e 48  
para a mulher, independente do tempo de serviço,  
para o trabalhador rural. 
Justificativa: 
A aposentadoria independente do tempo de serviço para o trabalhador rural faz justiça à natureza em 
si desta espécie de atividade produtiva, atendendo-se à dificuldade de comprovação do tempo de 
serviço.  
Começando mais cedo, o trabalhador rural aos 53 anos já terá muitas vezes 40 de serviço, embora 
não regulamentado.  
O atendimento a esta realidade será sinal, na Nova Constituição, de atendimento justo da lei ao fato 
jurídico.  
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Parecer:   
   A primeira parte da emenda está prejudicada, por limitar-se a repetir o contido no Substitutivo. A 
segunda parte utiliza-se de redação inadequada que de forma alguma, reflete o pretendido pelo autor. 
   
   EMENDA:27769 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ GUSHIKEN (PT/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao caput do artigo 265 do substitutivo  
do relator da Comissão de Sistematização a  
seguinte redação:  
Art. 265 - É assegurada aposentadoria com  
proventos de valor igual 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. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
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:27779 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao artigo 265 a seguinte redação:  
"É assegurada aposentadoria com proventos de  
valor igual 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." 
Justificativa: 
Estamos propondo esta emenda, resgatando a conquista dos trabalhadores consagrada no projeto da 
Comissão de Sistematização, que resultou do trabalho das Comissões Temáticas. A Aposentadoria é 
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um direito legítimo do trabalhador e deve ser vista como um prêmio, uma recompensa aos anos de 
trabalho e esforço.  
É portanto fundamental garantir condições dignas para que o trabalhador possa se aposentar, sem o 
temor de enfrentar desgaste nos seus vencimentos e redução do seu padrão de vida.  
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:27812 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Título IX - capítulo II - SEÇÃO II  
Art. 265 - Alínea B  
Sugere-se a seguinte redação à citada Alínea "B":  
B) Com tempo inferior, pelo exercício de  
trabalho rural, noturno, de revezamento, penoso,  
de comprovado desgaste físico e emocional,  
insalubre ou perigoso. 
Justificativa: 
Justifica-se a adição de “COMPROVAÇÃO DESGASTE FÍSICO E EMOCIONAL”, na redação da 
mencionada alínea B, no sentido de garantir também aos BAILARINOS CIRCENSES e ATORES 
LÍRICOS, a justa aposentadoria por tempo de serviço reduzido, considerando-se que: 
- os BAILARINOS, clássicos e modernos, como os artistas de inúmeras funções CIRCENSES, iniciam 
a aprendizagem da profissão, assim como na grande maioria das vezes começam a exercê-la a mais 
tenra idade e, a preparação técnica e artística para o exercício da mesma exige extenuante trabalho 
diário; 
- pelas peculiaridades dessas profissões cênicas, esses artistas são trabalhadores os quais sofrem 
inusitado desgaste físico e emocional, quando não risco de vida; 
- os referidos artistas, como igualmente os ATORES LÍRICOS (cantores de ópera), por força da 
necessidade de se manterem em plenas condições para apresentação em cena, isto é, ao público, 
mesmo nos períodos de férias, obrigam-se a realizar exaustivos exercícios diários; 
- os trabalhadores acima nominados obrigam-se ainda, no intuito de conservarem em forma ideal seu 
organismo (músculos, cordas vocais, memória ativa, etc.) a cuidados especiais com alimentação, 
vestuário e outros, tendo inclusive que adotar hábitos de vida, os quais exigem grandes sacrifícios 
pessoais; 
- esses trabalhadores têm ainda limitado tempo para o exercício de sua carreira profissional, quando 
a elasticidade dos músculos, flexibilidade e leveza do corpo ficam prejudicadas; o enriquecimento das 
articulações; o envelhecimento e a calosidade das cordas vocais entre inúmeros outros sérios 
problemas acentuados pelo avanço dos anos, dificultam e até impedem a atuação em espetáculos, 
consequentemente, comprometendo a atividade profissional. 
Assim sendo, necessário se faz garantir a aposentadoria 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 condições de prosseguir no exercício de sua 
profissão. 
Parecer:   
   A expressão "de comprovado desgaste físico e emocional" descreve situação já compreendida no 
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termo "penoso" utilizado no texto da alínea "b" do art. 265 do Substitutivo do Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27824 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se, à alínea "a", do artigo 265, do  
Substitutivo do Relator, a seguinte redação:  
a) Após trinta e cinco anos de trabalho para  
o homem e trinta anos para a mulher. 
Justificativa: 
Objetiva-se tornar a norma consentânea com a realidade de fato e dar-lhe a conformidade com o 
direito, pois, na redação vigente, atenta, frontalmente, contra o direito adquirido.  
Com efeito, a pessoa pode começar a trabalhar aos catorze e até doze anos de idade.  
Com trinta e cinco anos de serviço, ou seja, aos 47 ou 49 anos de idade adquire o direito de se 
aposentar. Se trabalhar em atividade perigosa, penosa ou insalubre, terá que iniciá-la, pelo menos, 
aos dezoito anos de idade, mas, sendo de 25 anos de serviço o tempo para aposentadoria, adquire 
direito a esta aos 43 anos de idade.  
Daí se contrário ao direito adquirido exigir que essas pessoas completem 48 ou 53 anos de idade 
para se aposentar por tempo de serviço.  
É necessário ressaltar que previdência social baseia-se na ideia de seguro, isto é, paga-se o prêmio 
do seguro, no caso a contribuição previdenciária, para ter direito à prestação completadas as 
exigências da lei ou do contrato. Ora, se para se aposentar por tempo de serviço, deverá completar 
53 anos de contribuição, nada justifica aguardar mais certo período de tempo.  
Na sistemática adotada pelo texto constitucional chega-se ao absurdo de ter o direito adquirido e não 
poder gozá-lo.  
Indaga-se, ainda, como ficará a situação do homem que completou 35 anos de serviço? Ele 
continuará contribuindo para a previdência social ou ficará isento de contribuição até completar o 
limite de idade (53 anos)? 
Se continuar contribuindo dar-se-á a injustiça da norma legal, pois teria que contribuir por 39, ou 
mais, anos para se aposentar, enquanto que outros se aposentadoria com os 35 anos de serviço, por 
ter começado a trabalhar mais tarde.  
Como o cidadão tico é o que começa a trabalhar mais tarde, teríamos a conclusão de que a norma 
constitucional protegeria o rico e penalizaria os pobres, o que é absurdo em termos de direito atual.  
O certo é não fixar o limite mínimo de idade, deixando a matéria ser resolvida em termos 
previdenciários, completado o tempo de serviço surge o direito aposentaria; quem começou a 
trabalhar mais cedo deve-se aposentar mais cedo.  
Não é admissível a norma constitucional com dispositivos comprovadamente equitativos.  
Daí, portanto, a nossa proposição, excluir, por juridicamente necessária a inconcebível ante a 
situação de fato a parte final da norma, exatamente a que fixa limitações de idade.  
Parecer:   
   O autor do projeto propõe a supressão dos limites de 48  
e 53 anos de idade para concessão da aposentadoria por tempo  
de serviço.  
Concordamos com o autor e opinamos pela aprovação. 
   
   EMENDA:28130 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB/SP) 
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Texto:   
   Suprima-se da letra "a" do Art. 265, o seguinte:  
Art. 265 - .................... 
a) ......, desde que contém pelo menos,  
respectivamente, cinquenta e três e quarenta e  
oito anos de idade. 
Justificativa: 
Comprova a nossa realidade, que muitos trabalhadores, iniciam no mercado de trabalho antes de 
dezoito anos de idade, e, essa idade limitativa, torna-se uma punição.  
Parecer:   
   O autor do projeto propõe a supressão dos limites de 48 e 53 anos de idade para concessão da 
aposentadoria por tempo de serviço.  
Concordamos com o autor e opinamos pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:28131 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 265, a letra "e", com o seguinte dispositivo:  
e) O direito à pensão, será comum a ambos os sexos. 
Justificativa: 
Quando ambos os cônjuges trabalham, e a mulher falece, o orçamento familiar fica prejudicado, pois, 
ao homem não é dado o direito à percepção da pensão. 
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:28134 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 265, onde couber:  
"a aposentadoria para o professor após 30  
(trinta) anos e, para a professora, após 25 (vinte  
e cinco) anos de efetivo exercício em funções de  
magistério; com salário integral". 
Justificativa: 
Trata-se de direito adquirido pela Emenda Constitucional n° 18, de 30 de junho de 1981. 
Parecer:   
   O Substitutivo prevê, de forma genérica, as hipóteses de concessão de aposentadoria com tempo 
inferior ao normal. Entendemos que a especificação de cada caso deva ser objeto de lei ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28135 APROVADA 
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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 n° 2.351, de 07 de agosto de 1987, em seu art. 4°.  
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 
mínimo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28138 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 265, o seguinte parágrafo:  
§ 3o. - O benefício da pensão por morte,  
corresponderá a totalidade dos vencimentos do  
trabalhador falecido. 
Justificativa: 
Estender aos trabalhadores sujeitos a Previdência Social, os mesmos benefícios previstos no artigo 
68, dos Servidores Públicos Civis. 
Parecer:   
   A fixação do valor da pensão por morte, como de resto de qualquer benefício, deve ser tratada em 
lei ordinária, reservado no texto constitucional apenas a previsão do princípio.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28142 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 a letra "c" do Art. 265, o seguinte:  
Art. 265 - ................ 
c) por velhice aos sessenta e cinco anos de  
idade ao homem, e, aos sessenta aos de idade para a mulher. 
Justificativa: 
Garantir à mulher, um direito já adquirido anteriormente, e que o Substitutivo acabou suprimindo.  
É sabido que o desgaste físico da mulher é maior que do homem.  
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Parecer:   
   A emenda pretende reduzir o limite de idade estabelecido para a concessão da aposentadoria por 
velhice dos trabalhadores.  
A respeito, cumpre assinalar que, indiscutivelmente, a média de vida do brasileiro aumentou 
consideravelmente nas últimas décadas, como se pode comprovar por recentes dados fornecidos 
pelo IBGE, sobre o assunto.  
Diante desse fato e das dificuldades financeiras enfrentadas pelo nosso País, consideramos inviável 
a diminuição de idade para a concessão da aposentadoria por velhice.  
Pela rejeição. 
   
 
   EMENDA:28143 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao Artigo 265:  
"Art. 265 - É assegurada aposentadoria, nos  
termos da lei, garantindo o reajustamento para  
preservação de seu valor real, calculando-se o  
valor do benefício, sobre a média dos DOZE últimos  
salários do trabalhador, corrigidos, mês a mês, de  
acordo com a lei, respeitando a progressão  
salarial nos últimos 36 meses de forma regular,  
obedecidas as seguintes condições:". 
Justificativa: 
Não podemos continuar com apuração dos benefícios da forma como é feita atualmente com base na 
média dos últimos 36 meses, o que tem prejudicado altamente o beneficiário, pois, as tabelas de 
correção do segundo e terceiro ano, baixadas pela Previdência, reduzem o salário médio em até 50% 
(cinquenta por cento). 
A diferença entre o texto do atual projeto, e, o anterior, é altamente gritante. 
Parecer:   
   O sistema de cálculo de benefício proposto pelo autor da emenda promoveria verdadeira sangria 
nos cofres da Previdência Social, principalmente se se levar em conta que, atualmente, há benefícios 
cujo valor é calculado com base na média dos últimos 48 meses de contribuição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28304 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Altere-se a redação da alínea A do art. 265, Da Previdência Social:  
Art. 265 - ..................... 
a) Após trinta anos de trabalho para o homem  
e vinte e cinco para a mulher, desde que contem  
pelo menos, respectivamente, cinquenta e três anos  
e quarenta e oito anos de idade; 
Justificativa: 
Considerando que grande parte do contingente de trabalhadores do País ingressa muito cedo na 
força de trabalho e tendo em vista a grande diversidade de atividades que exigem grandes esforços e 
provocam desgaste físico e mental, julgamos justo que seja reduzido o tempo de trabalho para 30 e 
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25 anos para homens e mulheres, respectivamente, para que possam, em pleno vigor, gozar os 
benefícios da aposentadoria e usufruir os frutos do seu trabalho.  
Parecer:   
   A emenda pretende reduzir o tempo exigido para a aposentadoria por tempo de serviço. É 
necessário salientar, todavia, que a expectativa de vida do brasileiro, segundo recentes dados do 
IBGE, aumentou consideravelmente nas últimas décadas.  
Em vista disso e da crise financeira por que passamos, nada justifica a concessão de benefício de 
forma precoce.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28307 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Acrescente-se a seguinte Alínea ao art. 265,  
Da Previdência Social:  
e) com vinte e cinco anos de trabalho para o  
professor e vinte anos de trabalho para a professora. 
Justificativa: 
Em outra Emenda ao Substitutivo propusemos a redução do tempo de serviço para a aposentadoria 
do trabalhador em geral, limitando-o em 30 anos para o homem e 25 anos para a mulher.  
Nunca é demais justificar, ou melhor, reiterar os motivos que levaram o legislador a incluir no texto da 
vigente Constituição a aposentadoria especial para o professor. As razões, bastante conhecidas e 
plenamente aceitas pela sociedade, dizem respeitado ao desgaste sofrido em virtude do exercício de 
uma atividade intelectual estafante e ao mesmo tempo exposta a enfermidades profissionais 
características como laringite e faringite crônicas, alergias, perda gradativa da visão e audição.  
Assim, para manter a proporcionalidade atualmente existente entre a aposentadoria comum e a dos 
professores, a presente proposta, a exemplo da outra citada, também reduz em igual tempo o prazo 
para aquisição do direito a esse benefício.  
Parecer:   
   O Substitutivo prevê, de forma genérica, as hipóteses de concessão de aposentadoria com tempo 
inferior ao normal. Entendemos que a especificação de cada caso deva ser objeto de lei ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28338 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   KOYU IHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dá-se nova redação a alínea "a" do artigo 265  
- suprima-se a segunda parte do dispositivo.  
Art. 265 - ..................... 
a) após trinta e cinco anos de trabalho para  
o homem e trinta anos para a mulher. 
Justificativa: 
Entendemos pela supressão da segunda parte do dispositivo pois é frontalmente contrária a tradição 
brasileira que dispõe sobre a aposentadoria por tempo de serviço e não por idade.  
Parecer:   
   O autor do projeto propõe a supressão dos limites de 48 e 53 anos de idade para concessão da 
aposentadoria por tempo de serviço.  
Concordamos com o autor e opinamos pela aprovação. 
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   EMENDA:28366 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO KUSTER (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título IX - Capítulo II - Seção II  
Art. 265 - Alínea "b"  
Sugere-se a seguinte redação a citada alínea "b"  
b) com tempo inferior, pelo exercício de  
trabalho rural, noturno, de revezamento, penoso,  
de comprovado desgaste físico e emocional,  
insalubre ou perigoso. 
Justificativa: 
Justifica-se a adição de “COMPROVADO DESGASTE FÍSICO E EMOCIONAL”, na redação de 
mencionada alínea C, no sentido de garantir também aos BAILARINOS, ARTISTAS CIRCENSES e 
ATORES LÍRICOS, a justa aposentadoria por tempo de serviço reduzido, considerando-se que: 
- os BAILARINOS, clássicos e modernos, como os artistas de inúmeras funções CIRCENSES, iniciam 
a aprendizagem da profissão, assim como na grande maioria das vezes começam a exercê-la a mais 
tenra idade e, a preparação técnica e artística para o exercício da mesma exige extenuante trabalho 
diário; 
- pelas peculiaridades dessas profissões cênicas, esses artistas são trabalhadores os quais sofrem 
inusitado desgaste físico e emocional, quando não risco de vida; 
- os referidos artistas, como igualmente os ATORES LÍRICOS (cantores de ópera), por força da 
necessidade de se manterem em plenas condições para apresentação em cena, isto é, ao público, 
mesmo nos períodos de férias, obrigam-se a realizar exaustivos exercícios diários; 
- os trabalhadores acima nominados obrigam-se ainda, no intuito de conservarem em forma ideal seu 
organismo (músculos, cordas vocais, memória ativa, etc.) a cuidados especiais com alimentação, 
vestuário e outros, tendo inclusive que adotar hábitos de vida, os quais exigem grandes sacrifícios 
pessoais; 
- esses trabalhadores têm ainda limitado tempo para o exercício de sua carreira profissional, quando 
a elasticidade dos músculos, flexibilidade e leveza do corpo ficam prejudicadas; o enriquecimento das 
articulações; o envelhecimento e a calosidade das cordas vocais entre inúmeros outros sérios 
problemas acentuados pelo avanço dos anos, dificultam e até impedem a atuação em espetáculos, 
consequentemente, comprometendo a atividade profissional. 
Assim sendo, necessário se faz garantir a aposentadoria 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 condições de prosseguir no exercício de sua 
profissão. 
Parecer:   
   A expressão "de comprovado desgaste físico e emocional" descreve situação já compreendida no 
termo "penoso" utilizado no texto da alínea "b" do art. 265 do Substitutivo do Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28549 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDME TAVARES (PFL/PB) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão de Sistematização  
Dispõe sobre o valor da aposentadoria do  
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trabalhador rural.  
Acrescente-se ao art. 265 o seguinte  
parágrafo:  
Art. 265. ...................................  
§ 3o. A aposentadoria por velhice do  
trabalhador rural terá valor correspondente ao do  
salário mínimo e será devida ao homem e à mulher,  
respectivamente, aos 55 e aos 50 anos de idade." 
Justificativa: 
Há anos, venho lutando, pela promoção socioeconômica do trabalhador rural que, apesar de sua 
inestimável contribuição ao desenvolvimento do País, sempre foi injustiçado. Agora, quando se 
elaborava a nova Constituição Federal, não se poderá esquecer desses bravos concidadãos, 
máxime, das condições exigidas para sua aposentadoria. Isto porque, atualmente, a lei discrimina o 
trabalhador rural, negando-lhe direito à aposentadoria por tempo de serviço, e deixando de 
estabelecer, em termos de idade, a devida diferenciação entre o homem e a mulher, nos casos de 
aposentadoria por velhice.  
Com efeito, a Lei Complementar n° 11 dispõe que a aposentadoria por velhice é devida ao homem do 
campo que tiver completado 65 anos de idade, não fazendo qualquer distinção entre o trabalhador 
dos sexos masculino e feminino. Trata-se de injustiça, vez que, para o segurado da previdência 
urbana, a lei, atendendo à natureza específica da mulher, confere-lhe o direto de se aposentar cinco 
anos antes do homem.  
De outra parte, não deveria a legislação do PRORURAL considerar a idade de 65 anos como básica 
para a concessão do benefício da aposentadoria por velhice, já que nas atividades rurais, ao contrário 
do que ocorre nas urbanas, começa a trabalhar muito mais cedo – aos sete ou oito anos de idade -, o 
que provoca desgaste físico prematuro.  
Por tais razoes, é aconselhável a diminuição do limite de idade para obtenção da aposentadoria por 
velhice no meio rural, bem como o estabelecimento de uma diferença de idade entre o homem e a 
mulher.  
Parecer:   
   O autor da emenda propõe aposentadoria aos 55 anos para o trabalhador rural.  
Não vemos em que o autor se fundamenta, vez que, no campo, a média de vida é mais elevada do 
que a das cidades.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28615 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Acrescente-se uma letra "b" ao art. 265  
passando a "b" para "c" com nova redação e  
renumerando-se as demais.  
Art. 265 ....................... 
b - O trabalhador rural aposentar-se-á ao 60  
anos de idade;  
c - Com tempo inferior pelo trabalho  
noturno, de revezamento, penoso, insalubre ou  
perigoso; 
Justificativa: 
O trabalhador rural é uma categoria profissional que tem que ser tratado de forma excepcional ao se 
fixar normas para a sua aposentadoria.  
Por que esta diferenciação de tratamento? 
Todos sabem que o trabalhador rural não contribui diretamente para a Previdência Social. Isto 
acarreta, por via de consequência, a impossibilidade de se estabelecer tempo de serviço para sua 
aposentadoria. Esta dificuldade seria superada através de atestados fornecidos pelos proprietários 
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rurais, o que poderia ocasionar o fornecimento gracioso de atestados, além de não resolver o 
problema do trabalhador autônomo ou, do campesino, sem qualquer vínculo empregatício, mas 
vivendo e tirando o seu sustento do campo.  
Ora, se o Ilustre Relator já se comprometeu, em Plenário, a reduzir para 25 anos de trabalho a 
aposentadoria da mulher e, consequentemente, para 30 anos, a aposentadoria para o sexo 
masculino, desde que contem, pelo menos, respectivamente, 48 e 53 anos de idade, por que o 
trabalhador rural só pode se aposentadoria aos 65 anos de idade? Este tratamento com o homem do 
campo é extremamente odioso, lima vez que, o trata diferencialmente para penalizá-lo, ao invés de 
beneficiá-lo.  
Só quem não conhece a vida do campo é que não sabe que o trabalhador rural começa a trabalhar 
ao 08 ou 10 anos no máximo. Assim, na prática, o homem do campo ao se aposentar, atualmente, 
com 65 anos de trabalho, significa que trabalhou 55 a 57 anos, enquanto o trabalhador urbano ou 
funcionário público poderão aposentar-se com menos da metade deste tempo, isto é, com 25 ou 30 
anos, dependendo do sexo.  
Quando propomos, portanto, a redução da aposentadoria do trabalhador rural que, hoje, é de 65 anos 
para 60 anos, não estamos lhe fazendo a justiça que merece, mas, apenas, tentando diminuir o seu 
tempo de trabalho para meio século! 
Se os constituintes negarem este benefício mínimo ao homem do campo estarão revelando extrema 
insensibilidade com esta categoria profissional. 
Parecer:   
   Propõe o autor da emenda que a aposentadoria por velhice do trabalhador rural ocorra aos 60 anos 
de idade, reduzindo-a, portanto, em cinco anos.  
Entendemos que o limite de 65 anos de idade, previsto para a concessão desse benefício, deve ser 
mantido, em vista da melhoria das condições da vida do brasileiro e, consequentemente, do aumento 
de sua expectativa de vida.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28634 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUREO MELLO (PMDB/AM) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação à alínea "d" do art.  
265, do Substitutivo do Relator ao Projeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização:  
"Art. 265 - ................... 
d) O trabalhador será aposentado por  
invalidez com proventos integrais correspondentes  
a 30 anos de contribuição previdenciária nos casos  
de mutilação, moléstia profissional, doença grave,  
contagiosa, especificada em lei, ou enfermidade  
incurável, comprovada pela medicina". 
Justificativa: 
O trabalhador brasileiro, ao longo dos anos, tem sido o mais sacrificado, quer nos salários, ou nas 
aposentadorias. Nada mais justo do que equipará-lo ao funcionalismo da União em todos os seus 
benefícios. No caso da inclusão de enfermidade incurável comprovada pela medicina é ampliar o 
leque de doenças de que é vítima hoje o trabalhador, além daquelas que a lei específica.  
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:28717 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JESUS TAJRA (PFL/PI) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo do Relator  
Dê-se ao caput do art. 265 a seguinte redação:  
Art. 265 - É assegurado aposentadoria, nos  
termos da lei, garantido o reajustamento para  
preservação de seu valor real, calculando-se a  
concessão do benefício sobre a média dos 24  
últimos salários do trabalhador, corrigidos mês a  
mês, de acordo com a lei, obedecidas as seguintes condições. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   O sistema de cálculo de benefício proposto pelo autor da emenda promoveria verdadeira sangria 
nos cofres da Previdência Social, principalmente se se levar em conta que, atualmente, há benefícios 
cujo valor é calculado com base na média dos últimos 48 meses de contribuição.  
Pela rejeição. 
   
   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 da 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:28735 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
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DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 265, ALÍNEA C  
Dê-se à alínea c do artigo 265 do  
Substitutivo a seguinte redação:  
Art. 265 - ..................................  
c) por velhice aos sessenta e cinco anos de  
idade para o homem e aos sessenta anos para a mulher; 
Justificativa: 
Seria um retrocesso aumentar-se em cinco anos a idade da mulher para obtenção de aposentadoria 
por velhice. A legislação ordinária já consagra essa modalidade de aposentadoria aos sessenta anos 
de idade para a mulher.  
Parecer:   
   A emenda pretende reduzir o limite de idade estabelecido para a concessão da aposentadoria por 
velhice dos trabalhadores.  
A respeito, cumpre assinalar que, indiscutivelmente, a média de vida do brasileiro aumentou 
consideravelmente nas últimas décadas, como se pode comprovar por recentes dados  
fornecidos pelo IBGE, sobre o assunto.  
Diante desse fato e das dificuldades financeiras enfrentadas pelo nosso País, consideramos inviável 
a diminuição de idade para a concessão da aposentadoria por velhice.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28823 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 265  
Dê-se ao "caput" do artigo 265 do Projeto de  
Constituição (Substitutivo do Relator) a seguinte redação:  
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 doze  
últimos salários do trabalhador, corrigidos mês a  
mês, obedecidas as seguintes condições: 
Justificativa: 
Se os servidores públicos já têm garantida a revisão periódica para a atualização dos valores de seus 
proventos de inatividade – tanto civis como militares – por que é que os trabalhadores são 
discriminados em relação às suas aposentadorias? Para reparar essa histórica injustiça é que 
estamos propondo a emenda. E mais a proposição aqui feita reduz para 12 o número de meses para 
o cálculo do benefício, o que, na prática, representa aposentar o trabalhador com valor menor que o 
seu salário no dia da aposentadoria, mas é mais justo que os propostos 36 meses, conforme o 
substitutivo do Relator. Principalmente, diante da conquista dos servidores públicos civis e militares, 
que percebem proventos iguais aos do dia da aposentadoria ou reforma, sem qualquer média de 
últimos meses. 
Parecer:   
   O sistema de cálculo de benefício proposto pelo autor da emenda promoveria verdadeira sangria 
nos cofres da Previdência Social, principalmente se se levar em conta que, atualmente, há benefícios 
cujo valor é calculado com base na média dos últimos 48 meses de contribuição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28847 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   -EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 265  
Dê-se à alínea "c" do art. 265 a seguinte redação;  
Art. 265 ....................................  
c) por velhice aos 65 anos para o homem e aos  
60 anos para a mulher na área urbana, e aos 55  
anos para o homem e aos 50 anos para mulher, se rural. 
Justificativa: 
É notória a concepção de que a atividade rural envolve desgaste físico muito maior do que o trabalho 
exercido no meio urbano pelas dificuldades de proteção e assistência que o rurícola encontra.  
A medida, aliás, representa uma das mais sentidas reivindicações do trabalhador rural, que há muitos 
anos vem lutando por sua aposentadoria com tempo e idade reduzidas, pelas características próprias 
de sua atividade.  
Parecer:   
   O autor da emenda propõe aposentadoria aos 55 anos para o trabalhador rural.  
Não vemos em que o autor se fundamenta, vez que, no campo, a média de vida é mais elevada do 
que a das cidades.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28850 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao "caput" do art. 265 a seguinte redação:  
"Art. 265. - É assegurada aposentadoria com  
salário integral desde que verificada a  
regularidade dos reajustes salariais nos últimos  
trinta e seis meses de acordo com os índices  
oficiais, garantido o reajustamento para a  
preservação, em caráter permanente, de seu valor  
real, obedecidas as seguintes condições". 
Justificativa: 
O valor da aposentadoria do trabalhador deve figurar no texto constitucional, e não adiada para 
legislação ordinária, que pode tardar. Haja vista a regulamentação do preceito inscrito nas 
Constituições, desde a de 1946, que consagra o direito de o trabalhador participar nos lucros da 
empresa, e que até agora não saiu. 
O texto proposto pela emenda, salvo melhor juízo, é o que mais atende ao interesse dos 
trabalhadores, que há decênios aspiram a aposentadoria com salário integral. 
O substitutivo, por outro lado, abandonou a ideia inserida no artigo 356 do projeto anterior, de se 
garantir a preservação do valor real dos proventos em termos de “salários-mínimos”. Talvez porque 
se fale, atualmente, muito em dois tipos de salários-mínimos, e isso poderia gerar confusão e 
penalização aos segurados da previdência. Daí o texto que propomos. 
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. 
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   EMENDA:28927 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação à alínea c do Artigo  
265, Título IX, Capítulo II, Seção II:  
"Art. 265....................................  
............................................  
c) por velhice aos sessenta e cinco anos de  
idade para o homem e aos sessenta para a mulher". 
Justificativa: 
A aposentadoria para a mulher trabalhadora aos 60 anos de idade complementa o critério já 
proposto, quando estabelece o requisito de 35 anos de serviço para o homem e 30 para a mulher se 
aposentar, desde que ontem, pelo menos, respectivamente, 53 e 48 anos de idade.  
Este critério beneficiaria, principalmente, a mulher do campo, um segmento da população que, talvez, 
seja o mais desassistido em termos previdenciários, pois adiciona ao trabalho do lar, na criação de 
novas gerações de trabalhadores, a labuta na terra, em conjunto com o homem. Este trabalho 
acumulado não logrou ainda reconhecimento social que se expresse em norma previdenciária, vez 
que, hoje, apenas o chefe ou arrimo de família rural pode fazer jus ao benefício da aposentadoria.  
A aprovação da presente emenda implicará nesse reconhecimento a nível da previdência, para o 
trabalho feminino. Desta forma, toda mulher trabalhadora do campo, independentemente e seu 
estado civil, poderá aposentar-se após completar 60 anos de idade.  
Parecer:   
   A emenda pretende reduzir o limite de idade estabelecido para a concessão da aposentadoria por 
velhice dos trabalhadores.  
A respeito, cumpre assinalar que, indiscutivelmente, a média de vida do brasileiro aumentou 
consideravelmente nas últimas décadas, como se pode comprovar por recentes dados  
fornecidos pelo IBGE, sobre o assunto.  
Diante desse fato e das dificuldades financeiras enfrentadas pelo nosso País, consideramos inviável 
a diminuição de idade para a concessão da aposentadoria por velhice.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29001 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
TÍTULO IX - CAPÍTULO II - SEÇÃO II  
ART. 265 - ALÍNEA B  
SUGERE-SE A SEGUINTE REDAÇÃO A CITADA ALÍNEA B:  
B) COM TEMPO INFERIOR, PELO EXERCÍCIO DE  
TRABALHO RURAL NORTURNO, DE REVEZAMENTO, PENOSO,  
DE COMPROVADO DESGASTE FÍSICO E EMOCIONAL,  
INSALUBRE OU PERIGOSO. 
Justificativa: 
JUSTIFICA-SE a adição de “COMPROVADO DESGASTE FÍSICO E EMOCIONAL”, na redação de 
mencionada alínea C, no sentido de garantir também aos BAILARINOS, ARTISTAS CIRCENSES e 
ATORES LÍRICOS, a justa aposentadoria por tempo de serviço reduzido, considerando-se que: 
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- os BAILARINOS, clássicos e modernos, como os artistas de inúmeras funções CIRCENSES, iniciam 
a aprendizagem da profissão, assim como na grande maioria das vezes começam a exercê-la a mais 
tenra idade e, a preparação técnica e artística para o exercício da mesma exige extenuante trabalho 
diário; 
- pelas peculiaridades dessas profissões cênicas, esses artistas são trabalhadores os quais sofrem 
inusitado desgaste físico e emocional, quando não risco de vida; 
- os referidos artistas, como igualmente os ATORES LÍRICOS (cantores de ópera), por força da 
necessidade de se manterem em plenas condições para apresentação em cena, isto é, ao público, 
mesmo nos períodos de férias, obrigam-se a realizar exaustivos exercícios diários; 
- os trabalhadores acima nominados obrigam-se ainda, no intuito de conservarem em forma ideal seu 
organismo (músculos, cordas vocais, memória ativa, etc.) a cuidados especiais com alimentação, 
vestuário e outros, tendo inclusive que adotar hábitos de vida, os quais exigem grandes sacrifícios 
pessoais; 
- esses trabalhadores têm ainda limitado tempo para o exercício de sua carreira profissional, quando 
a elasticidade dos músculos, flexibilidade e leveza do corpo ficam prejudicadas; o enriquecimento das 
articulações; o envelhecimento e a calosidade das cordas vocais entre inúmeros outros sérios 
problemas acentuados pelo avanço dos anos, dificultam e até impedem a atuação em espetáculos, 
consequentemente, comprometendo a atividade profissional. 
Assim sendo, necessário se faz garantir a aposentadoria 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 condições de prosseguir no exercício de sua 
profissão. 
Parecer:   
   A expressão "de comprovado desgaste físico e emocional" descreve situação já compreendida no 
termo "penoso" utilizado no texto da alínea "b" do art. 265 do Substitutivo do Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29020 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO : ARTIGO 265  
Seja dada ao Art. 265 a seguinte redação:  
Art. 265 É assegurada a aposentadoria, nos  
termos da lei, garantido o reajustamento para a  
preservação de seu valor real, sendo a concessão  
do benefício de valor igual ao maior salário  
percebido durante o último ano de prestação do  
trabalho ou recolhimento da contribuição, corrigido  
mês a mês, de acordo com a lei, 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 e cinco anos de idade;  
d) por invalidez. 
Justificativa: 
Não é justo reduzir o poder aquisitivo do trabalhador na inatividade, exatamente quando ele precisa 
de tranquilidade para desfrutar da justa aposentadoria, após a conclusão de prestação do tempo de 
serviço.  
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Por outro lado, a fixação de idade não promove a devida igualdade, posto que há os que, por razoes 
imperiosas, começam a trabalhar mais cedo.  
A fixação do tempo de serviço é um critério justo, posto que a aposentadoria é decorrente da 
contribuição, é uma espécie de seguro.  
A fixação em 30 anos para o homem e 25 para a mulher é mais do que razoável, principalmente 
como meio para a redução do desemprego.  
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:29063 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO SANTANA (PCB/BA) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substitua-se a redação do art. 265 pela que  
constava do art. 356 do Anteprojeto, sem quaisquer  
modificações.  
Art. 265 - É assegurada aposentadoria com  
proventos de valor igual 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 a concessão dos  
benefício:  
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. 
Justificativa: 
O Projeto eliminou do Anteprojeto a garantia de que a pensão nunca viesse a ser “inferior ao número 
de salários mínimos percebidos pelo aposentado, quando da concessão do benefício”.  
Houve um retrocesso lamentável por parte do eminente Relator ao subtrair esse direito elementar dos 
contribuintes. Quando o trabalhador se aposenta encontrasse sem mais saúde e, portanto, 
necessitando de cuidados médicos especiais, por vezes, de transporte em taxis, medicamentos e 
exames não proporcionados pelo Instituto, conhecidamente desprovidos de recursos. Sua 
manutenção é, portanto, mais dispendiosa. Será uma vergonha esta Assembleia Constituinte não 
atender as promessas eleitorais e manter a odiosa discriminação contra o aposentado, nos termos da 
legislação da Ditadura.  
Recusa-se a examinar a legitimidade da dívida externa, os privilégios dos bancos estrangeiros que 
coletam a poupança do povo brasileiro, carreando os lucros para o exterior e tantos outros benefícios 
injustos e esmaga os aposentados que recebem as mais baixas pensões da América Latina.  
Parecer:   
   Com o objetivo de democratizar o seguro social inclusive promovendo a melhor distribuição de seus 
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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:29422 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JÚLIO COSTAMILAN (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 265  
O Art. 265 do Projeto de Constituição 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, 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;  
b) com vinte e cinco 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 para o homem e sessenta para a mulher;  
e) por invalidez. 
Justificativa: 
A emenda ora apresentada tem por finalidade corrigir uma injustiça que vem ocorrendo há muito 
tempo e que prejudica a todos aqueles que se acham vinculados à previdência social brasileira. 
Enquanto funcionários civis e militares, justificadamente, ao se aposentarem percebem seus 
proventos integrais e até em valor superior a remuneração quando em atividade, os contribuintes 
segurados da previdência social têm suas aposentadorias calculadas sobre a média dos últimos três 
anos de trabalho, ou trinta e seus meses conforme a legislação vigente.  
Não tem cabimento a manutenção de tais critérios, por se constituírem, inclusive, numa discriminação 
em relação aos incluídos no regime da previdência social, por estes desde o cálculo da aposentadoria 
sofrem a perda de considerável parcela da remuneração.  
Por ocasião dos reajustes também são prejudicados, uma vez que a defasagem sofrida quando da 
estipulação da aposentadoria é agravada pelos valores nem sempre compatíveis com os valores 
concedidos aos empregados em atividade. Por isso, além de assegurar aposentadoria integral a 
emenda também garante a preservação do valor real da aposentadoria, estabelecendo que o 
resultado do reajuste nunca será inferior ao número de salários mínimos percebidos quando da 
concessão do benefício.  
A fixação da aposentadoria considerando o tempo de serviço, bem como consideração especial para 
modalidades definidas de trabalho, com a estipulação de tempo menor de atividade se constitui em 
direito que deve ser soberanamente reconhecido. O fator idade é levado em conta, apenas, na 
aposentadoria por velhice, que se pretende ver aprovada aos sessenta e cinco anos para o homem e 
sessenta para a mulher. Conclui a emenda prevendo a aposentadoria por invalidez.  
A esperança do autor é ver acolhida a proposta que faz através da presente emenda, pela qual 
pretende corrigir uma situação injusta e discriminatória, que vem ocorrendo através dos anos e que 
urge ser eliminada.  
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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:29424 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JÚLIO COSTAMILAN (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 265  
O Art. 265 do Projeto de Constituição passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 265 - É assegurada aposentadoria, na  
forma da lei, com proventos integrais e de valor  
igual à remuneração percebida em serviço,  
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. 
Justificativa: 
Enquanto funcionários civis e militares, justificadamente, ao se aposentarem percebem seus 
proventos integrais e até em valor superior a remuneração quando em atividade, os contribuintes 
segurados da previdência social têm suas aposentadorias calculadas sobre a média dos últimos três 
anos de trabalho, ou trinta e seus meses conforme a legislação vigente.  
A esperança do autor é ver acolhida a proposta que faz através da presente emenda, pela qual 
pretende corrigir uma situação injusta e discriminatória, que vem ocorrendo através dos anos e que 
urge ser eliminada.  
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:29500 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FAUSTO ROCHA (PFL/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA E SUPRESSIVA  
- Modifique-se as Letras "a" e "c", do Artigo  
265, para o seguinte:  
a) "trinta anos de trabalho para o homem e  
vinte e cinco para a mulher;  
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c) por velhice aos sessenta anos de idade;2  
- Suprima-se a expressão: "desde que contem  
pelo menos, respectivamente, cinquenta e três e  
quarenta e oito anos de idade;" 
Justificativa: 
Diversas categorias profissionais já contam com o benefício da aposentadoria aos 25 anos de 
serviços para as mulheres e de 30 anos para os homens, como por exemplo os professores, os 
magistrados, os policiais civis, miliares e outros. Com a maioria das mulheres são, além de 
trabalhadores, donas de casa, isso se constitui em grande desgaste para elas. Com relação à 
aposentadoria por idade aos 55 (cinquenta e cinco) anos, nada mais justo, pelo fato da expectativa de 
vida da mulher brasileira girar em torno dos sessenta e cinco anos.  
Quanto aos homens, a maioria ainda necessita trabalhar 35 anos para obter a aposentadoria. Permitir 
que se aposente por idade aos 60 (sessenta) anos é mais do que justo, visto que, quem começa a 
trabalhar com 15 anos, aos 60 já teria trabalhado 45.  
Parecer:   
   A emenda pretende reduzir o limite de idade estabelecido para a concessão da aposentadoria por 
velhice dos trabalhadores.  
A respeito, cumpre assinalar que, indiscutivelmente, a média de vida do brasileiro aumentou 
consideravelmente nas últimas décadas, como se pode comprovar por recentes dados  
fornecidos pelo IBGE, sobre o assunto.  
Diante desse fato e das dificuldades financeiras enfrentadas pelo nosso País, consideramos inviável 
a diminuição de idade para a concessão da aposentadoria por velhice.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29583 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título IX - Capítulo II - Seção II  
Art. 265 - Alínea B  
Sugere-se a seguinte redação à citada alínea "b":  
b) com tempo inferior, pelo exercício de  
trabalho rural, noturno, de revezamento, penoso,  
de comprovado desgaste físico e emocional,  
insalubre ou perigoso." 
Justificativa: 
Justifica-se a adição de “COMPROVADO DESGASTE FÍSICO E EMOCIONAL”, na redação de 
mencionada alínea C, no sentido de garantir também aos BAILARINOS, ARTISTAS CIRCENSES e 
ATORES LÍRICOS, a justa aposentadoria por tempo de serviço reduzido, considerando-se que: 
- os BAILARINOS, clássicos e modernos, como os artistas de inúmeras funções CIRCENSES, iniciam 
a aprendizagem da profissão, assim como na grande maioria das vezes começam a exercê-la a mais 
tenra idade e, a preparação técnica e artística para o exercício da mesma exige extenuante trabalho 
diário; 
- pelas peculiaridades dessas profissões cênicas, esses artistas são trabalhadores os quais sofrem 
inusitado desgaste físico e emocional, quando não risco de vida; 
- os referidos artistas, como igualmente os ATORES LÍRICOS (cantores de ópera), por força da 
necessidade de se manterem em plenas condições para apresentação em cena, isto é, ao público, 
mesmo nos períodos de férias, obrigam-se a realizar exaustivos exercícios diários; 
- os trabalhadores acima nominados obrigam-se ainda, no intuito de conservarem em forma ideal seu 
organismo (músculos, cordas vocais, memória ativa, etc.) a cuidados especiais com alimentação, 
vestuário e outros, tendo inclusive que adotar hábitos de vida, os quais exigem grandes sacrifícios 
pessoais; 
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- esses trabalhadores têm ainda limitado tempo para o exercício de sua carreira profissional, quando 
a elasticidade dos músculos, flexibilidade e leveza do corpo ficam prejudicadas; o enriquecimento das 
articulações; o envelhecimento e a calosidade das cordas vocais entre inúmeros outros sérios 
problemas acentuados pelo avanço dos anos, dificultam e até impedem a atuação em espetáculos, 
consequentemente, comprometendo a atividade profissional. 
Assim sendo, necessário se faz garantir a aposentadoria 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 condições de prosseguir no exercício de sua 
profissão. 
Parecer:   
   A expressão "de comprovado desgaste físico e emocional" descreve situação já compreendida no 
termo "penoso" utilizado no texto da alínea "b" do art. 265 do Substitutivo do Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29700 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA/ ADITIVA  
Modifique-se a redação do "caput" do artigo  
265 do Projeto de Constituição e adite-se a ele  
mais a alínea "e", com a seguinte redação:  
"Art. 265 - É assegurada aposentadoria, nos  
termos da lei, garantido o reajustamento para  
preservação de seu valor real, calculando-se o  
benefício sobre o último salário do trabalhador e  
obedecidas as seguintes normas:  
a) ..........................................  
e) após trinta anos de trabalho para o homem  
e vinte e cinco para a mulher, quando prestados a  
estabelecimentos de crédito." 
Justificativa: 
A presente emenda visa suprimir, do texto do dispositivo de que se trata, a expressão “SOBRE A 
MÉDIA DOS TRINTA E SEIS ÚLTIMOS SALÁRIOS”, por uma questão de justiça que se deve praticar 
ao trabalhador, no momento em que, depois de longos anos de serviço penoso e sofrido, se preparar 
para o final da vida. 
Não posso compreender como, nesse momento derradeiro de sua vida no trabalho, se possa pensar 
em apenas um cidadão ou uma cidadã trabalhadora, com a redução da renda que ele possuía 
quando ainda em atividade. Será que esse trabalhador, depois de aposentado, vai comer menos? 
Será que as suas necessidades serão menores? Creio que não. Porque então calcular-se a 
concessão do benefício de sua aposentadoria com base na média dos últimos trinta e seis salários 
que percebeu quando no trabalho, que fatalmente vai diminuir a sua renda mensal? Isso é absurdo, 
injusto, cruel e anticristão. Por isso é que apresento a presente emenda, que visa o cálculo do 
benefício da aposentadoria com base no último salário percebido no seu emprego, justamente para 
que o trabalhador, ao se aposentar, continue auferindo a mesma renda e não seja constrangido a 
mudar, para menor, o seu padrão de vida. 
Com o acréscimo da aliena “e” ao dispositivo ora enfocado, a emenda que submeto à consideração 
de seus nobres pares visa a concessão de aposentadoria aos que labutam nos estabelecimentos de 
crédito. Isto é, aos bancários, após trinta anos de trabalho, quando homens, e após vinte e cinco 
anos, quando mulher. Não se pense que esta proposta é graciosa. Ao contrário, ela tem enorme 
significação, porque se arrima em dados científicos que reconhecem a atividade bancária como uma 
das que mais produz desgaste no cérebro do trabalhador. Tanto assim que as estatísticas 
demonstram e provam o alto índice de loucura que verifica no seio da classe bancária brasileira. 
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O dispositivo ora sob exame, na sua alínea “b”, ao estabelecer um tempo menor para as 
aposentadorias decorrentes do trabalho rural, noturno, de revezamento, insalubre ou perigo, já admite 
a diferença que existe entre as várias atividades laborais. E, em sendo assim, e se considerando que 
a atividade bancária é profundamente destruidora das faculdades cerebrais e, por via de 
consequência, do próprio físico, é que apresento a presente emenda, na esperança de que ela possa 
merecer a aprovação de meus eminentes colegas, já que, para os bancários, não pode prevalecer a 
aposentadoria aos trinta e cinco anos para o homem e trinta para a mulher, como está proposto no 
Projeto de Constituição ora sob análise. 
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:29718 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MATHEUS IENSEN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se, ao artigo 265, o seguinte parágrafo terceiro:  
§ 3o. - Fica assegurada aos Ministros de  
Confissão Religiosa direito a aposentadoria depois  
de 30 anos de comprovada atividade Pastoral. 
Justificativa: 
É sabido que os Ministros de Confissão Religiosa, tem, em sua função Pastoral uma dedicação 
intensa e exaustiva, decorrente da complexidade de suas atividades, o que os leva a uma verdadeira 
exaustão física e psicológica, quando não pelas distâncias percorridas para o atendimento ás famílias 
integrantes de sua comunidade. Igualmente pela quantidade de atividades desenvolvidas através de 
atendimento direto confessional, casamentos e outras cerimonias, igualmente pela 
transcendentalidade de sua missão espiritual. Razão porque advogar-se essa excepcionalidade é de 
inteira justiça.  
Acrescente-se, ao artigo 265, o seguinte parágrafo terceiro. 
Parecer:   
   O Substitutivo prevê, de forma genérica, as hipóteses de concessão de aposentadoria com tempo 
inferior ao normal. Entendemos que a especificação de cada caso deva ser objeto de lei ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29983 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   Acrescente-se ao final da letra "c", ao art.  
265 do substitutivo ao Projeto de Constituição, o seguinte:  
"observadas as peculiaridades de cada Região,  
conforme dispuser a lei." 
Justificativa: 
Todos nós sabemos que a expectativa de vida não é a mesma nas diversas regiões do Brasil. No 
Nordeste, por exemplo, vive-se, em média, dez anos a menos do que no Sul. É inegável que o sulista 
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chega aos 65 anos de idade normalmente hígido e lúcido, enquanto o Nordestino, quando consegue 
alcançar essa idade, já se encontra física e mentalmente bastante combalido. Se compararmos a 
mortalidade infantil no Nordeste e no Sudeste, vamos verificar que, na primeira Região, ela chega a 
20%, enquanto que no Sudeste, no Rio de Janeiro, por exemplo, ela é de apenas 4,5 por cento. 
Do exposto, depreende-se que a concessão da aposentadoria não pode continuar a obedecer ao 
critério de uniformização vigorante até hoje no País, sob pena de darmos prosseguimento a uma 
grave injustiça que se vem perpetrando ao longo de todos esses anos.  
Parecer:   
   Ao dispositivo que fixa, em 65 anos, a idade para aposentadoria por velhice, o autor da emenda 
propõe que se acrescente "observadas as peculiaridades de cada região".  
Da forma como foi redigida, a emenda não esclarece o real objetivo do autor. 
   
   EMENDA:30397 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO VELASCO (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivos Suprimidos - Art. 265 - Alíneas  
a); b); c); d) do Título IX - Da ordem social.  
Art. 43 - Do Título X das Disposições Transitórias. 
Justificativa: 
Além da matéria não ser Constitucional, como redigido está, fere o direito adquirido de algumas 
categorias de trabalhadores como, dentre outras, bancários e professores, estes últimos até com 
expressa citação no inciso XX do artigo 165 do Título III – DA ORDEM ECONOMICA E SOCIAL, da 
atual Constituição.  
A supressão do artigo 265 e suas alíneas do Texto do Substitutivo do Relator, remeteria a matéria 
para a legislação ordinária, assegurando os direitos, duramente conseguidos, hoje vigente.  
De outro modo o artigo 43 das Disposições Transitórias, estabelece limite ao direito adquirido 
expresso no § 3 do artigo 6° do Substitutivo e assim, injusto pelas mesmas razoes expostas acima.  
Parecer:   
   A Emenda em exame objetiva a supressão do Art. 265, que regula hipóteses de aposentadorias 
pela Previdência Social e o Art. 43 das Disposições Transitórias, o qual assegura o direito à 
aposentadoria aos servidores que, à data promulgação da nova Constituição, tiverem preenchido as 
condições estabelecidas no texto Constitucional vigente.  
Quanto ao primeiro dispositivo, é de se ressaltar a conveniência de sua manutenção no corpo da 
Constituição, como de resto acontece com a Lei Maior em vigor.  
No que concerne ao segundo, justifica-se a sua exclusão do texto em elaboração.  
Pela aprovação parcial da Emenda. 
   
   EMENDA:30415 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AMARAL NETTO (PDS/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 265  
O caput do Artigo 265 do Substitutivo, passa  
a ter a seguinte redação:  
Art. 265 - É assegurada aposentadoria, nos  
termos da lei, garantido o reajustamento para  
preservação de seu valor real, calculando-se a  
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concessão do benefício sobre a média dos vinte e  
quatro últimos salários do trabalhador corrigidos  
mês a mês, de acordo com a lei, obedecidas as  
seguintes condições: 
Justificativa: 
A prevalecer o período constante do substitutivo, é certo que o trabalhador, ao se aposentar, terá 
seus proventos defasados, situação que tende a se agravar com a inflação quase permanente que 
assola o nosso País. 
Parecer:   
   O sistema de cálculo de benefício proposto pelo autor da emenda promoveria verdadeira sangria 
nos cofres da Previdência Social, principalmente se se levar em conta que, atualmente, há benefícios 
cujo valor é calculado com base na média dos últimos 48 meses de contribuição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30429 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 265, alínea "c"  
Dê-se á alínea "c" do Art. 265 do Projeto de  
Constituição a seguinte redação.  
"por velhice aos sessenta anos de idade" 
Justificativa: 
A vida média do brasileiro não permite que se estabeleça o limite para aposentadoria somente aos 
sessenta e cinco anos de idade. A presente emenda visa dar um cunho mais justo ao trabalhador, 
que aos sessenta anos já merece ser aposentado.  
Parecer:   
   A emenda pretende reduzir o limite de idade estabelecido para a concessão da aposentadoria por 
velhice dos trabalhadores.  
A respeito, cumpre assinalar que, indiscutivelmente, a média de vida do brasileiro aumentou 
consideravelmente nas últimas décadas, como se pode comprovar por recentes dados  
fornecidos pelo IBGE, sobre o assunto.  
Diante desse fato e das dificuldades financeiras enfrentadas pelo nosso País, consideramos inviável 
a diminuição de idade para a concessão da aposentadoria por velhice.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:31603 PARCIALMENTE 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: caput do art. 265  
Substitua-se o caput do art. 265 pelo  
seguinte:  
"Art. 265 - É assegurado aposentadoria, nos  
termos da lei, garantida a preservação de seu  
valor real, obedecidas as seguintes condições:". 
Justificativa: 
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A redação, segundo princípios de técnica legislativa e de Direito Constitucional, deve ser a mais 
enxuta possível. É em obediência a esse desiderato que estamos propondo nova redação ao caput 
do art. Sob exame, permanecendo o conteúdo de fundo inalterado. 
Parecer:   
   A emenda visa a aperfeiçoar a redação do "caput" do art. 265 do projeto. Embora concordemos 
com o autor ENTENDENDO que o referido dispositivo acha-se, realmente, mal formulado, não  
adotaremos integralmente sua proposta.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:30636 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Ao art. 265, alínea "a",  
Dê-se à alínea, a seguinte redação:  
a) após trinta anos de trabalho para o homem  
e vinte e cinco para a mulher, ou,  
respectivamente, por velhice, desde que contém,  
pelo menos, cinquenta e cinco e cinquenta anos de idade. 
Justificativa: 
O trabalhador e a trabalhadora em geral, percebem baixos salários no Brasil, têm alimentação 
deficiente, moram em barracos e não recebem a devida assistência sanitária e educacional. Por isso, 
merecem ter a aposentadoria sugerida. A professora já se aposenta após 25 anos de efetivo 
exercício com salário integral. 
Parecer:   
   A emenda pretende reduzir o tempo exigido para a aposentadoria por tempo de serviço. É 
necessário salientar, todavia, que a expectativa de vida do brasileiro, segundo recentes dados do 
IBGE, aumentou consideravelmente nas últimas décadas.  
Em vista disso e da crise financeira por que passamos, nada justifica a concessão de benefício de 
forma precoce.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30675 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título IX - Capítulo II - Seção II  
Art. 265 - Alínea b  
Sugere-se a seguinte redação a citada alínea ‘b’  
b) com tempo inferior, pelo exercício de  
trabalho rural, noturno, de revezamento, penoso,  
de comprovado desgaste físico e emocional,  
insalubre ou perigoso. 
Justificativa: 
Justifica-se a adição de “COMPROVADO DESGASTE FÍSICO E EMOCIONAL”, na redação de 
mencionada alínea C, no sentido de garantir também aos BAILARINOS, ARTISTAS CIRCENSES e 
ATORES LÍRICOS, a justa aposentadoria por tempo de serviço reduzido, considerando-se que: 
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- os BAILARINOS, clássicos e modernos, como os artistas de inúmeras funções CIRCENSES, iniciam 
a aprendizagem da profissão, assim como na grande maioria das vezes começam a exercê-la a mais 
tenra idade e, a preparação técnica e artística para o exercício da mesma exige extenuante trabalho 
diário; 
- pelas peculiaridades dessas profissões cênicas, esses artistas são trabalhadores os quais sofrem 
inusitado desgaste físico e emocional, quando não risco de vida; 
- os referidos artistas, como igualmente os ATORES LÍRICOS (cantores de ópera), por força da 
necessidade de se manterem em plenas condições para apresentação em cena, isto é, ao público, 
mesmo nos períodos de férias, obrigam-se a realizar exaustivos exercícios diários; 
- os trabalhadores acima nominados obrigam-se ainda, no intuito de conservarem em forma ideal seu 
organismo (músculos, cordas vocais, memória ativa, etc.) a cuidados especiais com alimentação, 
vestuário e outros, tendo inclusive que adotar hábitos de vida, os quais exigem grandes sacrifícios 
pessoais; 
- esses trabalhadores têm ainda limitado tempo para o exercício de sua carreira profissional, quando 
a elasticidade dos músculos, flexibilidade e leveza do corpo ficam prejudicadas; o enriquecimento das 
articulações; o envelhecimento e a calosidade das cordas vocais entre inúmeros outros sérios 
problemas acentuados pelo avanço dos anos, dificultam e até impedem a atuação em espetáculos, 
consequentemente, comprometendo a atividade profissional. 
Assim sendo, necessário se faz garantir a aposentadoria 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 condições de prosseguir no exercício de sua 
profissão. 
Parecer:   
   A expressão "de comprovado desgaste físico e emocional" descreve situação já compreendida no 
termo "penoso" utilizado no texto da alínea "b" do art. 265 do Substitutivo do Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30781 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRCIA KUBITSCHEK (PMDB/DF) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 265  
Adite-se ao Artigo 265 do Projeto, o seguinte parágrafo:  
§ 3o. - Os proventos de aposentadoria e  
pensões pagos pela Previdência Oficial e  
Complementar, serão reajustados na mesma proporção  
e na mesma época dos reajustes concedidos aos  
salários dos que estão em atividade, não sofrendo  
incidência de imposto sobre a renda." 
Justificativa: 
Diz o projeto em seu artigo 6° § 1° “Todos são iguais perante a Constituição, a Lei e o Estado, sem 
distinção de qualquer natureza”.  
O mesmo Projeto, em seu artigo 67, diz: “Os proventos da inatividade serão revistos, na mesma 
proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, 
bem como sempre que for transformado ou reclassificado o cargo ou função em que se deu a 
aposentadoria ou a reforma”.  
O que se deseja, o que se quer, o que se pleiteia, é que esse princípio reconhecido pelo Projeto aos 
servidores públicos, seja extensivo aos aposentados e pensionistas vinculados à Previdência Oficial, 
a fim de evitar que empregados celetista das grandes empresas públicas, com salários até superior 
ao do funcionalismo público, ao se aposentar tenham um sensível diminuição em seus proventos 
pagos pelo INPS e que mesmo somados à suplementação complementar, não atingem à metade dos 
que ganhariam se na ativa estivessem.  
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Além disso, é indiscutível que a isenção tributária referida envolve matéria constitucional, pois 
pretende assegurar definitivamente um direito social adquirido por aqueles que concorreram, no 
passado, com o seu trabalho para o desenvolvimento da comunidade e reservaram, através de 
contribuições previdenciárias, um pecúlio para o futuro.  
Vale acentuar, por outro lado, que somente com o resguardo constitucional, ficarão os aposentados e 
seus dependentes – tão esquecidos por esta Constituinte – a salvo de eventual veto aplicável na 
hipótese da matéria ser transferida para a legislação ordinária.  
Parecer:   
   A matéria versada na emenda em apreço é típica de legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30800 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 265  
Inclua-se o seguinte parágrafo no Art. 265.  
Art. 265 - ....................... 
§ 3o. - O Imposto de Renda sobre proventos da  
aposentadoria só incidirá a partir do montante  
correspondente a vinte salários mínimos. 
Justificativa: 
Proventos os há de muitas espécies. Com a mesma designação, as mais variadas fontes de 
proventos de valores os mais díspares. A aposentadoria não é mais, em nossos dias, um mero favor. 
É necessário, imprescindível mesmo, que se poupe o aposentado a um empobrecimento progressivo 
inexorável que lhe tire os últimos dias da existência. Sem a indexação presa por sua natureza ao 
salário mínimo de cada região e sem a preservação dos quantitativos com o que o aposentado possa 
regularmente contar, gera-se em torno da velhice o desespero de quem gastou toda a sua 
maturidade em proveito da coletividade, da geração de riquezas e do engrandecimento do seu País.  
Parecer:   
   A isenção tributária é matéria complexa que requer disciplinamento pormenorizado, devendo, 
portanto, ser remetida à legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30807 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 265, Título IX,  
Capítulo II, Seção II  
Dê-se ao Artigo 265, alínea "a" do Título IX,  
Capítulo II, Seção II, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, a  
seguinte redação:  
a) após trinta e cinco anos de trabalho para  
o homem e trinta para a mulher; 
Justificativa: 
Objetiva-se tornar a norma consentânea com a realidade de fato e dar-lhe a conformidade com o 
direito, pois, na redação vigente, atenta, frontalmente, contra o direito adquirido.  
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Com efeito, a pessoa pode começar a trabalhar aos catorze e até doze anos de idade.  
Com trinta e cinco anos de serviço, ou seja, aos 47 ou 49 anos de idade adquire o direito de se 
aposentar. Se trabalhar em atividade perigosa, penosa ou insalubre, terá que iniciá-la, pelo menos, 
aos dezoito anos de idade, mas, sendo de 25 anos de serviço o tempo para aposentadoria, adquire 
direito a esta aos 43 anos de idade.  
Daí se contrário ao direito adquirido exigir que essas pessoas completem 48 ou 53 anos de idade 
para se aposentar por tempo de serviço.  
Parecer:   
   O autor do projeto propõe a supressão dos limites de 48 e 53 anos de idade para concessão da 
aposentadoria por tempo de serviço.  
Concordamos com o autor e opinamos pela aprovação. 
   
   EMENDA:30920 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Modifique-se o item "C" do Art. 265, dando ao  
mesmo a seguinte redação:  
Art. 265 - ...................... 
"C" - Por velhice aos 50 e 55 anos de idade  
respectivamente ás trabalhadores e aos  
trabalhadores rurais e 65 anos aos demais. 
Justificativa: 
Nossa proposta baseia-se em três razões fundamentais.  
Primeiro o fato dos trabalhadores rurais começarem a trabalhar muito mais cedo do que a maioria dos 
trabalhadores e não raro enfrentam trabalhos pesados e exaustivos.  
Em segundo lugar, a jornada de trabalho é inigualavelmente superior as características das tarefas, 
não permitindo nem mesmo o gozo de feriados, dias santos, férias, etc.  
A situação da mulher, trabalhadora rural, é pior na medida que sofre a consequência da dupla jornada 
de trabalho: na roça e nas tarefas domésticas.  
Estas duas razões já bastariam para justificar nossa emenda, pois seria uma incoerência aposentar-
se com a mesma idade, duas categorias (urbana e rural) com tempo afetivo de trabalho tão distinto.  
Mas a nossa terceira razão não deixa dúvida sobre a justeza da proposta aqui apresentada. O limite 
único de 65 anos, proposta pelo projeto de relator Bernardo Cabral, na prática, seria usufruindo por 
um reduzidíssimo número de trabalhadores rurais. Vivendo em condições de vida ainda piores que 
nas cidades, e com jornadas intensivas de trabalho, o nosso trabalhador rural dificilmente chegará 
aos 65 anos de idade, conforme demostram as estatísticas oficiais pelas quais a expectativa de vida 
gira em torno dos 50 anos.  
Parecer:   
   A emenda pretende reduzir o limite de idade estabelecido para a concessão da aposentadoria por 
velhice dos trabalhadores.  
A respeito, cumpre assinalar que, indiscutivelmente, a média de vida do brasileiro aumentou 
consideravelmente nas últimas décadas, como se pode comprovar por recentes dados  
fornecidos pelo IBGE, sobre o assunto.  
Diante desse fato e das dificuldades financeiras enfrentadas pelo nosso País, consideramos inviável 
a diminuição de idade para a concessão da aposentadoria por velhice.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30929 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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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:31016 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se a alínea "c" do Art. 265 do  
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Substitutivo do Relator, a seguinte redação:  
Art. 265 - ........................ 
c) - por velhice aos sessenta anos de idade; 
Justificativa: 
O limite de idade proposto para a percepção do benefício é compatível com a média expectativa de 
vida do brasileiro.  
Parecer:   
   A emenda pretende reduzir o limite de idade estabelecido para a concessão da aposentadoria por 
velhice dos trabalhadores.  
A respeito, cumpre assinalar que, indiscutivelmente, a média de vida do brasileiro aumentou 
consideravelmente nas últimas décadas, como se pode comprovar por recentes dados  
fornecidos pelo IBGE, sobre o assunto.  
Diante desse fato e das dificuldades financeiras enfrentadas pelo nosso País, consideramos inviável 
a diminuição de idade para a concessão da aposentadoria por velhice.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31017 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao Art. 265, Alínea "a":  
Art. 265 - ........................ 
a) após trinta anos de trabalho, assegurada a  
redução de cinco anos na hipótese de dupla  
jornada, quando uma delas for exercida nos  
serviços domésticos e familiares de forma não  
remunerada. 
Justificativa: 
O critério que justifica a redução do tempo de serviço para fins de aposentadoria deve estar 
vinculado, ao exercício de uma dupla jornada de trabalho, por razoes obvias de desgaste físico. 
Há de se assegurar tal direito aos que efetivamente exerçam trabalhos domésticos e familiares de 
forma não remunerada, sem necessariamente restringir essa situação à condição feminina.  
Parecer:   
   A emenda pretende reduzir o tempo exigido para a aposentadoria por tempo de serviço. É 
necessário salientar, todavia, que a expectativa de vida do brasileiro, segundo recentes dados do 
IBGE, aumentou consideravelmente nas últimas décadas.  
Em vista disso e da crise financeira por que passamos, nada justifica a concessão de benefício de 
forma precoce.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31018 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 265 do Substitutivo do  
Relator, a seguinte redação:  
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 doze  
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últimos salários do trabalhador corrigidos mês a  
mês, obedecidas as seguintes condições: 
Justificativa: 
Estamos propondo a redução do tempo médio para cálculo da aposentadoria, passando para os 
últimos doze meses, ao invés dos trinta e seus oferecidos pelo Relator. 
Sabemos que a inflação galopante que aflige nosso país, se fora e seis meses, o valor da 
aposentadoria será sempre inferior ao real e condizente para uma vida aceitável ao trabalhador que 
já cumpriu sua obrigação social com o País. 
Parecer:   
   O sistema de cálculo de benefício proposto pelo autor da emenda promoveria verdadeira sangria 
nos cofres da Previdência Social, principalmente se se levar em conta que, atualmente, há benefícios 
cujo valor é calculado com base na média dos últimos 48 meses de contribuição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31024 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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 apresento 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 
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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: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. - 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, prejudica direitos adquiridos e 
consagrados em nossa legislação ordinária, representando por isso grave 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:31134 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   HUMBERTO SOUTO (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO A SER MODIFICADO: Letra "a" do art. 265  
O item "a" do art. 265 passa a ter a seguinte redação:  
"a) após trinta e cinco anos de trabalho para  
o homem e trinta anos para a mulher". 
Justificativa: 
Pela redação proposta no substitutivo, cria-se verdadeiros óbices para a absorção da mão-de-obra 
mais jovem do País, cuja realidade mostra a necessidade de criação de mais de um milhão e 
setecentos mil empregos anuais.  
Tais óbices seriam originários da própria juventude, com idade inferior a 18 anos, que, diante da 
premissa de somente poder se apresentar após os 53 anos de idade ou 48, se do sexo feminino, não 
encontraria razoes e nem benefícios para se empregar mais cedo.  
Como então falar-se em absorver a mão-de-obra ociosa dos jovens brasileiros? 
Como falar-se em extinguir o minimizar os problemas do menor abandonado? 
Como concretizar efetivamente recente programa do “Bom Menino”, lançado pelo Governo Federal e 
de alcance social sumamente relevante? 
Ademais, criar-se limite de idade mínima para aposentadoria é causar injustiça aos que hoje já 
trabalham no País, e que, se começaram alguns anos depois.  
Parecer:   
   O autor do projeto propõe a supressão dos limites de 48 e 53 anos de idade para concessão da 
aposentadoria por tempo de serviço.  
Concordamos com o autor e opinamos pela aprovação. 
   
   EMENDA:31274 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título IX - Da Ordem Social  
Capítulo II - Da Seguridade Social, art. 265:  
Aposentadoria com proventos de valor igual à  
maior remuneração dos últimos 12 meses de serviço. 
Justificativa: 
Na forma do § 2°, do Art. 26, do Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte, propomos 
EMENDA ADITIVA, para figurar logo após o Art. 260, do substitutivo do Relator ao PROJETO DE 
CONSTITUIÇÃO, de 26 de agosto de 1987, e cujo teor não se transcreve por economia no processo 
legislativo constitucional. 
Quem se aposentou há 4 anos com o valor de uma aposentadoria de 5 salários mínimos, recebe, 
hoje, em face aos cálculos manipulados do I NPS, apenas 2,4 (dois inteiros e quatro décimos). O país 
está cansado de tabelas exibidas por Ministros de Estado, falsificação de estatísticas, etc.  
Se a atual Previdência Social é mantida na Constituição Federal de 1969, Art. 165, item XVI, por 
“contribuição da União, do empregador e do empregado; e a primeira, a da União, com contribuições 
previstas no Art. 21 § 2°, item I (contribuições para atender diretamente à parte da União no custeio 
dos encargos da previdência social”), o texto proposto no Substitutivo do Relator, de 26 de agosto de 
1987, em seu Art. 259, fala nas tradicionais contribuições dos empregadores sobre da folha de 
salários (já existente); faturamento / nova modalidade); lucro / nova modalidade); e “outras 
contribuições em lei” / § 2° do Art. 259) O Senador José Ignácio Ferreira, ilustre Representante do 
Estado do Espírito Santo, propôs até um “Imposto Único sobre as Folhas de Pagamento”.  
E o Ministro do MPAS veio ao Congresso, infelizmente, para falar na cediça tese da falência da 
Previdência Social. E para o trabalhador que continue a gemer com as miseráveis vantagens do 
“salário benefício”. Apelo para que S. Exa. à vista de tantas novas e lucrativas contribuições sociais, 
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retorne ao Relator Deputado Bernardo Cabral e revendo sua posição, concorde com o antigo Artigo 
356 do Projeto, em posição politicamente correta, humana e justa, para alívio dos milhões de pátria 
que sustentam o INPS/INAMPS/IAPAS.  
Parecer:   
   Intenta o autor da emenda garantir ao segurado a aposentadoria com proventos de valor igual à 
maior remuneração percebida nos últimos 12 meses de serviço.  
Em que pesem tais argumentos, o nosso ponto de vista é no sentido de que o cálculo do benefício 
incida sobre a média dos 36 últimos salários do trabalhador, corrigidos mês a mês.  
A forma de cálculo que estamos propondo é mais sensata e suportável aos cofres da Presidência 
Social.  
Pela rejeição. 
   
   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 simplificar 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:31512 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENAN CALHEIROS (PMDB/AL) 
Texto:   
   Dê-se à alínea "a" do Artigo 265 do Projeto  
de Constituição a seguinte redação:  
Art. 265 - ..................................  
"a) após trinta anos de trabalho para o homem  
e vinte e cinco anos para a mulher;" 
Justificativa: 
A maior parte da população economicamente ativa (PEA) no Brasil ocupa os estratos mais baixos de 
renda, onde a expectativa de vida oscila, em média, entre os 52 e os 57 anos. Nas regiões mais 
atrasadas, como o Nordeste, a média de vida não ultrapassa os 55 anos e, nas regiões mais 
desenvolvidas, como o Sudeste, apresenta-se ligeiramente superior.  
Acrescente-se a isto o fato de que, em virtude do desemprego e subemprego estruturais no país, o 
tempo de serviço contado em carteira raramente reflete a verdadeira trajetória do trabalhador, em 
geral bem mais longa.  
Parecer:   
   A emenda pretende reduzir o tempo exigido para a aposentadoria por tempo de serviço. É 
necessário salientar, todavia, que a expectativa de vida do brasileiro, segundo recentes dados do 
IBGE, aumentou consideravelmente nas últimas décadas.  
Em vista disso e da crise financeira por que passamos, nada justifica a concessão de benefício de 
forma precoce.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31603 PARCIALMENTE 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: caput do art. 265  
Substitua-se o caput do art. 265 pelo seguinte:  
"Art. 265 - É assegurado aposentadoria, nos  
termos da lei, garantida a preservação de seu  
valor real, obedecidas as seguintes condições:". 
Justificativa: 
A redação, segundo princípios de técnica legislativa e de Direito Constitucional deve ser a mais 
enxuta possível. É em obediência a esse desiderato que estamos propondo nova redação ao caput 
do art. sob exame, permanecendo o conteúdo de fundo inalterado. 
Parecer:   
   A emenda visa a aperfeiçoar a redação do "caput" do art. 265 do projeto. Embora concordemos 
com o autor ENTENDENDO que o referido dispositivo acha-se, realmente, mal formulado, 
não adotaremos integralmente sua proposta.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:31614 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: art. 265  
Acrescente-se uma alínea "e" ao art. 265, com  
a seguinte redação:  
"e) pensão por morte do segurado, aos  
dependentes, na forma da lei". 
Justificativa: 
O Substitutivo omitiu a previsão da pensão por morte, a ser concedida aos dependentes do segurado. 
Agora, procura-se preencher essa lacuna com a presente alínea “e”.  
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 exististe no texto proposto pelo relator.  
Em verdade, a redação original deste parágrafo, restringindo a acumulação de aposentadorias, em 
que se pese fazer ressalva ao disposto 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 da legislação atual, vêm contribuindo para órgão oficial da 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 da 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, no 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 contingencia de 
engajarem-se novamente no trabalho, como forma de superar as limitações que lhes impõem os 
proventos da aposentadoria.  
Convém atentar que, nas atuais circunstancias, 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, de qualquer origem, empenharem-se no 
exercício de nova atividade, sujeitando-se às exigências de uma legislação que lhes dá todo o 
amparo.  
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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 espirito de ampla 
tutela aos direitos individuais tão bem expresso no indiscutivelmente democrático capitulo 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:31832 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda substitutiva  
Dispositivo emendado - art. 265  
Dê-se ao art. 265 do Substitutivo do Relator  
a seguinte redação:  
"Art. 265 - É assegurada aposentadoria com  
proventos de valor igual à maior remuneração dos  
últimos doze meses de serviço, garantido o  
reajustamento para preservação de seu valor real,  
cujo resultado nunca será inferior ao mínimo de  
salários mínimos percebidos quando da concessão do  
benefício, verificada a regularidade dos reajustes  
salariais nos 36 (trinta e seis) meses anteriores  
ao pedido". 
Justificativa: 
O Substitutivo do Relator em anda inovou quanto à forma de proceder aos cálculos de aposentadoria. 
Na emenda ora proposta procedemos a modificações com o objetivo melhor garantir aqueles que, 
com seu esforço contribuem para o crescimento e o desenvolvimento da Nação.  
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:31841 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO LIMA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 265 a seguinte redação:  
Art. 265 - É assegurada aposentadoria com  
proventos do valor igual à maior remuneração dos  
últimos doze meses de serviços, verificada a  
regularidade dos reajustes salariais nos trinta e  
seis meses anteriores ao pedido, garantindo o  
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reajustamento para preservação de seu valor real,  
cujo resultado nunca será inferior ao número de  
salários mínimos percebidos quanto da concessão do  
benefício:  
a) aos 35 anos de trabalho, para o homem  
b) aos 30 anos de trabalho para a mulher;  
c) com tempo inferior ao das modalidades  
acima, pelo exercício do trabalho noturno, de  
revezamento, penoso, insalubre, ou perigoso;  
d) por velhice aos 65 anos de idade;  
e) por invalidez.  
No projeto anterior não havia a vinculação da  
aposentadoria para homem e mulher à idade. Ao  
analisarmos o art. 265 surpreendem-nos a regressão  
em termos de valores dos futuros benefícios bem  
como de vinculação da idade ao tempo para  
aposentadoria homem/mulher, onde a trabalhadora  
tem assegurada, na Emenda Constitucional no. 1, de  
17-10-79, art. 165, inciso XIX, promulgada pela  
Junta Militar, a aposentadoria com a vigência da  
idade cronológica. Não compreendemos o cerceamento  
dos direitos dos trabalhadores, quando o problema  
maior da Constituinte é redemocratizar o País,  
fazendo prevalecer, dentro do espírito da justiça,  
os direitos adquiridos. Assim, pedimos o  
restabelecimento do art. 356 que resguarda os  
direitos dos trabalhadores e a supressão do art.  
265 que é prejudicial à classe, pelas razões acima  
enumeradas. Afirmamos que o art. 265 é pior que a  
Lei Ordinária vigente. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
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:31892 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RODRIGUES PALMA (PMDB/MT) 
Texto:   
   Seção II  
Da Previdência Social  
Dê-se ao artigo 265 a seguinte redação:  
Artigo 265 - "É assegurado, ao trabalhador  
urbano e rural, aposentadora, com proventos de  
valor igual à maior remuneração dos últimos 12  
(doze) meses de serviço garantido o reajustamento  
para preservação de seu valor real. 
Justificativa: 
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Os funcionários públicos estatuários da União, dos Estados e dos Municípios, assim como os 
funcionários do Poder Judiciário, os juízes, os desembargadores, os militares percebem na 
aposentadoria a mesma remuneração da atividade. 
Não é justo que o trabalhador celetista não tenha o mesmo benefício após 33 anos de contribuição 
para a previdência social. 
A garantia da aposentadoria integral ao trabalhador brasileiro é uma questão de justiça. 
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:31979 APROVADA 
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 - Art. 265 - letra "a"  
Suprima-se no capítulo do art. 265, alínea  
"a" a expressão "desde que contem pelo menos,  
respectivamente, cinquenta e três, e quarenta e  
oito anos de idade. 
Justificativa: 
Não há fundamento ético ou social para a restrição colocada na norma.  
Representa a exigência de idade mínima, que se quer suprimir, grotesco retrocesso nos direitos 
sociais dos brasileiros.  
Considerando, inclusive, a vida média de nossa população, o dispositivo que ora se condena, 
constitui mesmo, violento escarnio.  
Transforma-se a aposentadoria, não em uma abertura para a vida, mas tão somente, na véspera da 
morte.  
Não! não é esta a sociedade solidária a que aspiram os brasileiros.  
Parecer:   
   O autor do projeto propõe a supressão dos limites de 48 e 53 anos de idade para concessão da 
aposentadoria por tempo de serviço.  
Concordamos com o autor e opinamos 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,  
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ressalvado o disposto no Artigo 64 e o direito  
adquirido." 
Justificativa: 
Trata-se de matéria de legislação infra-constitucional.  
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.  
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:32151 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substitutivo Emendado: Artigo 265, item "C"  
do Projeto de Constituição.  
Dê-se ao item "C" do art. 265 a seguinte  
redação:  
Art. 265 - ..................................  
a - ........................................  
b - ........................................  
c - Por velhice aos 50 e 55 anos de idade,  
respectivamente, às trabalhadoras rurais e 65 anos  
aos demais.  
d - ........................................  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - .................................... 
Justificativa: 
Nossa proposta baseia-se em três razões fundamentais.  
Primeiro o fato dos trabalhadores rurais começarem a trabalhar muito mais cedo do que a maioria dos 
trabalhadores e não raro enfrentam trabalhos pesados e exaustivos.  
Em segundo lugar, a jornada de trabalho é inigualavelmente superior as características das tarefas, 
não permitindo nem mesmo o gozo de feriados, dias santos, férias, etc.  
A situação da mulher, trabalhadora rural, é pior na medida que sofre a consequência da dupla jornada 
de trabalho: na roça e nas tarefas domésticas.  
Estas duas razões já bastariam para justificar nossa emenda, pois seria uma incoerência aposentar-
se com a mesma idade, duas categorias (urbana e rural) com tempo afetivo de trabalho tão distinto.  
Mas a nossa terceira razão não deixa dúvida sobre a justeza da proposta aqui apresentada. O limite 
único de 65 anos, proposta pelo projeto de relator Bernardo Cabral, na prática, seria usufruindo por 
um reduzidíssimo número de trabalhadores rurais. Vivendo em condições de vida ainda piores que 
nas cidades, e com jornadas intensivas de trabalho, o nosso trabalhador rural dificilmente chegará 
aos 65 anos de idade, conforme demostram as estatísticas oficiais pelas quais a expectativa de vida 
gira em torno dos 50 anos.  
Parecer:   
   A emenda pretende reduzir o limite de idade estabelecido para a concessão da aposentadoria por 
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velhice dos trabalhadores.  
A respeito, cumpre assinalar que, indiscutivelmente, a média de vida do brasileiro aumentou 
consideravelmente nas últimas décadas, como se pode comprovar por recentes dados  
fornecidos pelo IBGE, sobre o assunto.  
Diante desse fato e das dificuldades financeiras enfrentadas pelo nosso País, consideramos inviável 
a diminuição de idade para a concessão da aposentadoria por velhice.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32161 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprimir o parágrafo segundo do artigo 265. 
Justificativa: 
É inegável o mérito da matéria definida do dispositivo que ora propomos seja suprimido do projeto de 
constituição.  
É uma questão de justiça social estabelecer benefício mínimo de prestação continuada equivalente 
ao piso salarial.  
Entretanto, entendemos que o assunto seria mais adequadamente tratado na legislação ordinária, 
tendo em vista que é necessário considerar as consequências da medida no orçamento da 
previdência social. A medida é justa, mas teria que ser examinada a necessidade de redução de 
outras despesas para viabiliza-la financeiramente.  
Por outro lado, a ampliação da pensão vitalícia, devida a quem nunca contribuiu para a previdência, 
de 0,5 para 1 salário mínimo, é encargo que poderá ser agravado pela queda na contribuição 
previdenciária nos setores de menores rendimentos, devido à desistência de contribuição pela 
garantia de benefício gratuito.  
Parecer:   
   O estabelecimento de um piso para os valores dos benefícios previdenciários é uma das mais 
reiteradas propostas dos constituintes. Assim vemo-nos impossibilitados de atender a proposta do 
autor da emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32167 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   -Emenda Supressiva  
Suprima-se da alínea "c" do art. 265 do  
Substitutivo do Relator, a seguinte expressão:  
"aos sessenta e cinco anos de idade". 
Justificativa: 
A Constituição sempre se limitou, no que tange à aposentadoria, a fixar o tempo mínimo de trabalho 
para a inatividade por tempo de serviço.  
Não há razão para que a matéria, sempre objeto de lei ordinária, passe a figurar no texto 
constitucional. 
Por outro lado, vale lembrar que o expressivo aumento da expectativa média de vida para o brasileiro, 
ocorrida nos últimos anos, torna indispensável a conveniência de eliminar o afastamento compulsório 
aos sessenta e cinco anos, principalmente no que tange a tarefas de natureza intelectual.  
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Nesta Constituinte aí estão os Senadores Afonso Arinos e Nelson Carneiro, assim como os 
Deputados Moisés Pimenta, o Presidente Ulysses Guimarães e o próprio signatário dando 
demonstrações de eficiência no desempenho dos mandatos constituintes.  
Melhor será, portanto, cometeria a disciplinamento legal mais compatível com a real capacidade de 
trabalho dos brasileiros.  
Parecer:   
   A fixação, no texto constitucional, de limite mínimo de idade para a concessão da aposentadoria por 
velhice constitui-se, no fundo, em mais uma garantia para o trabalhador.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32390 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 265 como inciso e, o seguinte dispositivo:  
e) aposentadoria para o professor e  
jornalista após 30 (trinta) anos e para a  
professora e jornalista, após 25 (vinte e cinco)  
anos de efetivo exercício, com salário integral. 
Justificativa: 
A Emenda Constitucional n° 18, de 1981, já garantia a aposentadoria especial aos professores, direito 
também assegurado aos jornalistas, cuja profissão embora não possa ser definida como penosa é 
extremamente desgastante. Não há porque subtrair essa conquista dos trabalhadores. 
Parecer:   
   O Substitutivo prevê, de forma genérica, as hipóteses de concessão de aposentadoria com tempo 
inferior ao normal. Entendemos que a especificação de cada caso deva ser objeto de lei ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:32452 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Título IX - Capítulo II-  
Seção II - Artigo 265.  
Substitua-se a redação do caput do artigo  
265, que passa a ser a seguinte:  
"É assegurada a aposentadoria, nos termos da  
lei, garantido o reajustamento para a preservação  
do seu valor real, estabelecendo-se o valor  
mensal do benefício, com base na média dos doze  
últimos salários." 
Justificativa: 
O valor da aposentadoria não pode representar para o cidadão, um aviltamento de sua qualidade de 
vida. 
A problemática econômica do custeio dos encargos da aposentadoria, não pode ser equacionado 
com o sacrifício do aposentado. 
Impõe-se uma visão solidaria da sociedade econômica ativa, e, através do planejamento atuarial a 
fixação das alíquotas, suficientes para viabilizar o processo. 
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Parecer:   
   O sistema de cálculo de benefício proposto pelo autor da emenda promoveria verdadeira sangria 
nos cofres da Presidência Social, principalmente se se levar em conta que, atualmente, há benefícios 
cujo valor é calculado com base na média dos últimos 48 meses de contribuição.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:32553 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IBERÊ FERREIRA (PFL/RN) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA, SUPRESSIVA E ADITIVA  
Dê-se ao artigo 265 do Substitutivo do  
Relator, assim às suas alíneas "a" e "c", a  
seguinte redação:  
"Art. 265. É assegurada aposentadoria, nos  
termos da lei, garantido o reajustamento dos  
proventos na mesma proporção do reajuste salarial  
da categoria a que pertenceu o inativo, quando em  
atividade, 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;  
c) por velhice aos sessenta e cinco anos de  
idade para o homem e sessenta para a mulher; 
Justificativa: 
Aquele trabalhador que, durante toda a sua vida, dedicou-se à construção da riqueza do país e que, 
por méritos e justiça, conquistou o direito à aposentadoria, não deve ser tratado de maneira diversa 
dos seus companheiros de jornada de trabalho por diversos anos. As pensões, proventos e demais 
benefícios advindos da aposentadoria ou reforma devem respeitar os reajustes concedidos e/ou 
conquistados pela categoria pela qual se aposentou. A justiça para com aqueles que já deram sua 
contribuição para a construção da riqueza do País é fator preponderante para que a justiça social 
passe da retórica vazia e sem fundamento. A igualdade de reajustes entre inativos e ativos é fator 
determinante para o reconhecimento do trabalho e da valorização do homem. 
Por outro lado, a retirada da expressão “desde que contem pelo menos, respectivamente, cinquenta e 
três e quarenta e oito anos” é uma imposição de justiça para com o trabalho do adolescente a partir 
dos quatorze anos (parágrafo 2° do artigo 7° do substitutivo do Relator). Se for determinado, como 
pretende a proposta do Relator, uma idade mínima para a aposentadoria por tempo de serviço, esta 
nunca poderia considerar o ingresso no mercado de serviço, esta nunca poderia considerar o 
ingresso no mercado de trabalho na idade de dezoito anos. Primeiro, porque o próprio texto 
constitucional admite o trabalho a partir dos quatorze anos. Segundo, por tratar-se de uma 
irrealidade. As desigualdades sociais e a necessidade de suplementação da renda familiar, empurra o 
menor hoje ao trabalho produtivo em busca de salário, na maioria dos casos, indispensável à 
sobrevivência própria e de sua família. Desconhecer este fato e, como elemento mais agravante, 
negar ao adolescente a contagem deste tempo para a aposentadoria por tempo de serviço, é 
consumar injustiça inominável e penalizá-lo duplamente: pela falta da segurança no adolescente e 
pelo retardamento do gozo do merecido descanso após dar sua contribuição à riqueza do País.  
As diferenças biológicas entre homens e mulheres são reconhecidas pelo próprio Relator ao 
determinar, na alínea “a” deste mesmo artigo, tempo de trabalho diferente para a aposentadoria por 
tempo de serviço. A proposição, portanto, somente estende o mesmo princípio para a aposentadoria 
por velhice.  
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Esses são os objetivos e argumentos para alterações propostas no Artigo 265 e duas de suas 
alíneas.   
Parecer:   
   O texto proposto pelo Substitutivo é mais consentâneo com a realidade nacional, seja em termos de 
média de vida da população, seja em termos de situação financeira da Previdência Social.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32603 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERICO PEGORARO (PFL/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao "caput" do Art. 265 do Substitutivo  
do Relator da Comissão de Sistematização a  
seguinte redação:  
"Art. 265 - É assegurada aposentadoria, nos  
termos da lei, garantindo o reajustamento para  
preservação do seu valor real, calculando-se a  
concessão do benefício sobre a média dos doze  
últimos salários do trabalhador, corrigidos mês a  
mês, de acordo com a lei, obedecidas as seguintes condições": 
Justificativa: 
Se permanecer a forma da redação do atual substitutivo do relator da Comissão de Sistematização, 
teremos uma defasagem no valor da aposentadoria do trabalho, pois com a instabilidade da taxa 
inflacionaria de nosso País, ela (aposentadoria) alcançaria no máximo 70% do valor real do salário 
dos últimos 36 meses. 
Portanto, nada mais justo do que se fazer uma média com os últimos doze meses de contribuição, 
pois seria aí que realmente se teria um valor mais real para a aposentadoria do trabalhador. 
Parecer:   
   O sistema de cálculo de benefício proposto pelo autor da emenda promoveria verdadeira sangria 
nos cofres da Presidência Social, principalmente se se levar em conta que, atualmente, há benefícios 
cujo valor é calculado com base na média dos últimos 48 meses de contribuição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32609 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ TAVARES (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda supressiva à letra a) do Art. 265 do Projeto de Constituição:  
Suprimir da letra a) do Art. 265 do Projeto  
de Constituição os seguintes dizeres:  
- desde que contem pelo menos,  
respectivamente, cinquenta e três e quarenta e  
oito anos de idade. 
Justificativa: 
A aposentadoria por tempo de serviço já é um direito adquirido pelo trabalhador brasileiro, 
independente de sua idade cronológica, o texto acima que desejamos suprimir é uma incoerência, na 
nossa sociedade onde a maioria dos indivíduos é obrigado a lançar-se no trabalho muito cedo.  
É uma questão de justiça social, a aposentadoria por tempo de serviço que consta na Constituição 
vigente é justa, com base na realidade brasileira. Valer-se da idade cronológica, seria tolher um 
direito de todos, seria simplesmente regredir.  
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Parecer:   
   O autor do projeto propõe a supressão dos limites de 48 e 53 anos de idade para concessão da 
aposentadoria por tempo de serviço.  
Concordamos com o autor e opinamos pela aprovação. 
   
   EMENDA:32713 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo a ser modificado: Letra "a" do Art. 265  
O item "a" do Art. 265 passa a ter a seguinte redação:  
"a) após trinta e cinco anos de trabalho para  
o homem e trinta anos para a mulher". 
Justificativa: 
Pela redação proposta no substitutivo, cria-se verdadeiros óbices para a absorção da mão-de-obra 
mais jovem do País, cuja realidade mostra a necessidade de criação de mais de um milhão e 
setecentos mil empregos anuais.  
Tais óbices seriam originários da própria juventude, com idade inferior a 18 anos, que, diante da 
premissa de somente poder se apresentar após os 53 anos de idade ou 48, se do sexo feminino, não 
encontraria razoes e nem benefícios para se empregar mais cedo.  
Como então falar-se em absorver a mão-de-obra ociosa dos jovens brasileiros? 
Como falar-se em extinguir o minimizar os problemas do menor abandonado? 
Como concretizar efetivamente recente programa do “Bom Menino”, lançado pelo Governo Federal e 
de alcance social sumamente relevante? 
Ademais, criar-se limite de idade mínima para aposentadoria é causar injustiça aos que hoje já 
trabalham no País, e que, se começaram alguns anos depois.  
Parecer:   
   O autor do projeto propõe a supressão dos limites de 48 e 53 anos de idade para concessão da 
aposentadoria por tempo de serviço.  
Concordamos com o autor e opinamos pela aprovação. 
   
   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,  
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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  
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:32847 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO ROSSI (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dê-se nova redação ao art. 265:  
"Art. 265 - É assegurada aposentadoria, nos  
termos da lei, 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,  
calculando-se o seu valor sobre a média dos doze  
últimos salários do trabalhador, corrigidos mês a  
mês, de acordo com a lei". 
Justificativa: 
A nação tem uma dívida com o aposentado que poderá ser agora resgatada com a Assembleia 
Nacional Constituinte. O aposentado é indiscutivelmente o grande injustiçado deste país, eis que, 
quando deveria receber a contrapartida justa por tudo que ofereceu à pátria, por toda uma vida, se vê 
diante de uma aposentadoria que tem levado milhões de brasileiros ao desespero. A aposentadoria 
em nosso País tem tido mais o gosto de um castigo que um prêmio para o aposentado. O Brasil é o 
país onde o aposentado tem que procurar emprego para não passar necessidade. Uma ironia. A 
defasagem da aposentadoria é uma realidade e há que se buscar mecanismos urgentes no sentido 
de resguardar os interesses dos futuros aposentados, como também para corrigir as injustiças de que 
são vítimas os atuais aposentados. É uma enorme injustiça que tem que ser corrigida. 
Parecer:   
   O sistema de cálculo de benefício proposto pelo autor da emenda promoveria verdadeira sangria 
nos cofres da Previdência Social, principalmente se se levar em conta que, atualmente, há benefícios 
cujo valor é calculado com base na média dos últimos 48 meses de contribuição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32853 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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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 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:   
   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:32854 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO ROSSI (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dê-se nova redação a alínea "a" do art. 265:  
"Art. 265 - ...................... 
a) após trinta e cinco anos de trabalho para  
o homem e vinte e cinco anos para a mulher,  
facultado ao homem requerer, nos termos da lei,  
aposentadoria proporcional aos trinta anos". 
Justificativa: 
Tentamos novamente a aposentadoria da mulher aos vinte e cinco anos, por entendermos ser 
medida de inteira justiça. Ninguém nega que a mulher exerce atividade física e considerada de cunho 
econômico no âmbito do lar, paralelamente à atividade profissional que exerce em empresa privada. 
E é a mulher também professora dos seus filhos no acampamento de suas tarefas escolares. É um 
trabalho belíssimo, lindo mesmo, mas, lamentavelmente pouco reconhecido. O trabalho de dona-de-
casa é extenuante e precisa ser levado em conta a nível de tempo de aposentadoria. É grande o 
desgaste físico e mental da mulher e sua aposentadoria aos vinte e cinco anos de trabalho é algo 
absolutamente justo. 
Parecer:   
   Objetiva a presente emenda dar nova redação à alínea "a" do Art. 265 do Substitutivo, para 
estabelecer que a aposentadoria por tempo de serviço será concedida aos trinta e  
cinco anos de trabalho para o homem e 25 anos para a mulher.  
Nada temos a objetar quanto à primeira parte, eis que o limite de aposentadoria exigido para o 
homem tem apoio doutrinário e está consagrado no Substitutivo. Todavia, com relação à  
mulher, o tempo de serviço, de apenas 25 anos, parece-nos demasiadamente curto, mormente 
quando sabemos que a expectativa de vida do brasileiro tem aumentado nos últimos anos, e  
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a mulher, comprovadamente, vive mais tempo que o homem.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32983 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HERMES ZANETI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa e Aditiva  
Acrescente-se ao art. 65, inciso III, do  
Substitutivo do Relator, a seguinte expressão:  
"... ressalvado o disposto no art. 265, § 3o...."  
Acrescente-se ao art. 265, um § 3o., com a  
seguinte redação:  
"Art. 265, § 3o. - É assegurada aposentadoria  
aos professores após 25 anos de exercício em  
funções do magistério, com proventos integrais,  
equivalentes aos vencimentos que, em qualquer  
época, venha a perceber os profissionais de  
Educação, da mesma categoria, padrões, postos ou  
graduação." 
Justificativa: 
   A proposição visa manter, agora em condições de igualdade entre homem e mulher, uma conquista 
histórica do magistério brasileiro. 
   É sabido que a atividade exercida pelo pessoal de magistério é profundamente desgastante e exige 
o esforço máximo permanente, pela consciência que têm esses profissionais, a fim de garantirem o 
melhor preparo para as futuras gerações. 
   Pelo desgaste profissional, pela exigência de atualização e qualificação permanente e pelo limite 
humano; no tempo, de se exigir isso a quem exerce esta profissão, a aposentadoria especial não 
pode ser vista só como um benefício para a categoria, mas como uma exigência para o melhor 
desempenho do trabalho. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda assegurar aos professores, após 25 anos de ensino do magistério, e direito de 
aposentar-se com proventos integrais.  
A providência estabelece tratamento diferenciado, destoando da sistemática a ser adotada no texto 
do Substitutivo que apresentaremos.  
Pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:33029 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARIA DE LOURDES ABADIA (PFL/DF) 
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 3° ao Art. 265 do Substitutivo do Relator, de forma a 
ordenar a contribuição previdenciária das donas-de-casa, que será regulada por lei complementar.  
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Parecer:   
   A proposição contém grande alcance social, o que nos leva a opinar pela sua aprovação. 
   
   EMENDA:33031 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARLUCE PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 265, alínea "a":  
Art. 265 - ........................ 
a) após trinta anos de trabalho, assegurada a  
redução de cinco anos na hipótese de dupla  
jornada, quando uma delas for exercida nos  
serviços domésticos e familiares de forma não  
remunerada. 
Justificativa: 
O critério que justifica a redução do tempo de serviço para fins de aposentadoria deve estar 
vinculado, ao exercício de uma dupla jornada de trabalho, por razoes obvias de desgaste físico. 
Há de se assegurar tal direito aos que efetivamente exerçam trabalhos domésticos e familiares de 
forma não remunerada, sem necessariamente restringir essa situação à condição feminina.  
Parecer:   
   A emenda pretende reduzir o tempo exigido para a aposentadoria por tempo de serviço. É 
necessário salientar, todavia, que a expectativa de vida do brasileiro, segundo recentes dados do 
IBGE, aumentou consideravelmente nas últimas décadas.  
Em vista disso e da crise financeira por que passamos, nada justifica a concessão de benefício de 
forma precoce.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33032 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BETH AZIZE (PSB/AM) 
Texto:   
   Dê-se à alínea "c" do art. 265 do  
Substitutivo do Relator, a seguinte redação:  
Art. 265 - ......................... 
c) por velhice aos sessenta anos de idade; 
Justificativa: 
O limite de idade proposto para a percepção do benefício é compatível com a média expectativa de 
vida do brasileiro.  
Parecer:   
   A emenda pretende reduzir o limite de idade estabelecido para a concessão da aposentadoria por 
velhice dos trabalhadores.  
A respeito, cumpre assinalar que, indiscutivelmente, a média de vida do brasileiro aumentou 
consideravelmente nas últimas décadas, como se pode comprovar por recentes dados  
fornecidos pelo IBGE, sobre o assunto.  
Diante desse fato e das dificuldades financeiras enfrentadas pelo nosso País, consideramos inviável 
a diminuição de idade para a concessão da aposentadoria por velhice.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33057 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUCIA BRAGA (PFL/PB) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescenta o seguinte parágrafo ao art. 265 do Projeto:  
"O tempo de serviço extraordinário ou  
suplementar inclui-se na contagem de tempo para  
efeito de aposentadoria." 
Justificativa: 
Visa a emenda incluir, na contagem de tempo de serviço para aposentadoria, o tempo com serviço 
extraordinário ou suplementar à jornada normal de trabalho, a fim de que não fique inaproveitado 
esse tempo.  
Parecer:   
   Contagem e classificação de tempo de serviço para aposentadoria. Matéria típica de lei ordinária.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33058 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Ao art. 265, acrescentar o seguinte parágrafo:  
"É assegurada aposentadoria voluntária e  
proporcional ao tempo de serviço, após vinte e  
cinco anos de trabalho, independentemente do  
limite mínimo de idade." 
Justificativa: 
A emenda visa restabelecer a aposentadoria proporcional ao tempo de serviço, tradicionalmente 
assegurada na Constituição. A eliminação dessa prerrogativa para os empregados, além de constituir 
um retrocesso no direito previdenciário, representaria critério discriminatório, uma vez que o Projeto, 
no inciso II, do Artigo 66, assegura aposentadoria proporcional para os serviços públicos.  
Parecer:   
   A emenda pretende reduzir o tempo exigido para a aposentadoria por tempo de serviço. É 
necessário salientar, todavia, que a expectativa de vida do brasileiro, segundo recentes dados do 
IBGE, aumentou consideravelmente nas últimas décadas.  
Em vista disso e da crise financeira por que passamos, nada justifica a concessão de benefício de 
forma precoce.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33118 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARTUR DA TÁVOLA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título IX - Capítulo II - Seção II  
Art. 265 - Alínea b  
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Sugere-se a seguinte redação a citada Alínea "b":  
b) Com tempo inferior, pelo exercício de  
trabalho rural, noturno, de revezamento, penoso,  
de comprovado desgaste físico e emocional,  
insalubre ou perigoso. 
Justificativa: 
Justifica-se a adição de “COMPROVADO DESGASTE FÍSICO E EMOCIONAL”, na redação de 
mencionada alínea C, no sentido de garantir também aos BAILARINOS, ARTISTAS CIRCENSES e 
ATORES LÍRICOS, a justa aposentadoria por tempo de serviço reduzido, considerando-se que: 
- os BAILARINOS, clássicos e modernos, como os artistas de inúmeras funções CIRCENSES, iniciam 
a aprendizagem da profissão, assim como na grande maioria das vezes começam a exercê-la a mais 
tenra idade e, a preparação técnica e artística para o exercício da mesma exige extenuante trabalho 
diário; 
- pelas peculiaridades dessas profissões cênicas, esses artistas são trabalhadores os quais sofrem 
inusitado desgaste físico e emocional, quando não risco de vida; 
- os referidos artistas, como igualmente os ATORES LÍRICOS (cantores de ópera), por força da 
necessidade de se manterem em plenas condições para apresentação em cena, isto é, ao público, 
mesmo nos períodos de férias, obrigam-se a realizar exaustivos exercícios diários; 
- os trabalhadores acima nominados obrigam-se ainda, no intuito de conservarem em forma ideal seu 
organismo (músculos, cordas vocais, memória ativa, etc.) a cuidados especiais com alimentação, 
vestuário e outros, tendo inclusive que adotar hábitos de vida, os quais exigem grandes sacrifícios 
pessoais; 
- esses trabalhadores têm ainda limitado tempo para o exercício de sua carreira profissional, quando 
a elasticidade dos músculos, flexibilidade e leveza do corpo ficam prejudicadas; o enriquecimento das 
articulações; o envelhecimento e a calosidade das cordas vocais entre inúmeros outros sérios 
problemas acentuados pelo avanço dos anos, dificultam e até impedem a atuação em espetáculos, 
consequentemente, comprometendo a atividade profissional. 
Assim sendo, necessário se faz garantir a aposentadoria 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 condições de prosseguir no exercício de sua 
profissão. 
Parecer:   
   A expressão "de comprovado desgaste físico e emocional" descreve situação já compreendida no 
termo "penoso" utilizado no texto da alínea "b" do art. 265 do Substitutivo do Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33188 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se § 3o. no artigo 265:  
§ 3o. A aposentadoria na forma do item C  
deste artigo é garantida a todo cidadão, que não  
tendo contribuído, ou não contribuído suficiente,  
e não tendo outra remuneração, a requerer. 
Justificativa: 
Com este parágrafo se busca dar proteção aos idosos que conseguiram viver apenas através do 
subemprego, fato que, afeta parcela significativa da força de trabalho.  
Esta seria uma despesa decrescente na medida que a economia fosse incorporando ao mercado 
formal, parcelas crescentes da população.  
Parecer:   
   Concessão de aposentadoria a pessoas carentes, independente de contribuição.  
A matéria já se acha contemplada pelo projeto, quando mantém o princípio da universalidade da 
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cobertura previdenciária.  
Pela prejudicialidade. 
   
 
   EMENDA:33273 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BETH AZIZE (PSB/AM) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 265 Do Substitutivo Do Relator, a Seguinte Redação:  
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 doze  
últimos salários do trabalhador corrigidos mês a  
mês, obedecidas as seguintes condições: 
Justificativa: 
Estamos propondo a redução do tempo médio para cálculo da aposentadoria, passando para os 
últimos doze meses, ao invés dos trinta e seis oferecidos pelo Relator. 
Sabemos que a inflação galopante que aflige nosso país, se for mantida a média de trinta e seis 
meses, o valor da aposentadoria será sempre inferior ao real e condizente para uma vida aceitável ao 
trabalhador que já cumpriu sua obrigação com o País. 
Parecer:   
   O sistema de cálculo de benefício proposto pelo autor da emenda promoveria verdadeira sangria 
nos cofres da Previdência Social, principalmente se se levar em conta que, atualmente, há benefícios 
cujo valor é calculado com base na média dos últimos 48 meses de contribuição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33297 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VÍTOR BUAIZ (PT/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
TÍTULO IX - CAPÍTULO II - SEÇÃO II  
ART. 265 - ALÍNEA B  
SUGERE-SE A SEGUINTE REDAÇÃO A CITADA ALÍNEA B:....  
b) COM TEMPO INFERIOR, PELO EXERCÍCIO DE  
TRABALHO RURAL, NOTURNO, DE REVEZAMENTO, PENOSO,  
DE COMPROVADO DESGASTE FÍSICO E EMOCIONAL,  
INSALUBRE OU PERIGOSO. 
Justificativa: 
Justifica-se a adição de “COMPROVADO DESGASTE FÍSICO E EMOCIONAL”, na redação de 
mencionada alínea C, no sentido de garantir também aos BAILARINOS, ARTISTAS CIRCENSES e 
ATORES LÍRICOS, a justa aposentadoria por tempo de serviço reduzido, considerando-se que: 
- os BAILARINOS, clássicos e modernos, como os artistas de inúmeras funções CIRCENSES, iniciam 
a aprendizagem da profissão, assim como na grande maioria das vezes começam a exercê-la a mais 
tenra idade e, a preparação técnica e artística para o exercício da mesma exige extenuante trabalho 
diário; 
- pelas peculiaridades dessas profissões cênicas, esses artistas são trabalhadores os quais sofrem 
inusitado desgaste físico e emocional, quando não risco de vida; 
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- os referidos artistas, como igualmente os ATORES LÍRICOS (cantores de ópera), por força da 
necessidade de se manterem em plenas condições para apresentação em cena, isto é, ao público, 
mesmo nos períodos de férias, obrigam-se a realizar exaustivos exercícios diários; 
- os trabalhadores acima nominados obrigam-se ainda, no intuito de conservarem em forma ideal seu 
organismo (músculos, cordas vocais, memória ativa, etc.) a cuidados especiais com alimentação, 
vestuário e outros, tendo inclusive que adotar hábitos de vida, os quais exigem grandes sacrifícios 
pessoais; 
- esses trabalhadores têm ainda limitado tempo para o exercício de sua carreira profissional, quando 
a elasticidade dos músculos, flexibilidade e leveza do corpo ficam prejudicadas; o enriquecimento das 
articulações; o envelhecimento e a calosidade das cordas vocais entre inúmeros outros sérios 
problemas acentuados pelo avanço dos anos, dificultam e até impedem a atuação em espetáculos, 
consequentemente, comprometendo a atividade profissional. 
Assim sendo, necessário se faz garantir a aposentadoria 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 condições de prosseguir no exercício de sua 
profissão. 
Parecer:   
   A expressão "de comprovado desgaste físico e emocional" descreve situação já compreendida no 
termo "penoso" utilizado no texto da alínea "b" do art. 265 do Substitutivo do Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33490 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se a seguinte redação à alínea b) do art.  
265 do Projeto de Constituição:  
"b) com tempo inferior, na forma da lei, pelo  
exercício de trabalho penoso, insalubre ou  
perigoso;' 
Justificativa: 
Não há razão para privilegiar-se, para fins de aposentadoria, o trabalho rural, que não é 
obrigatoriamente penoso, nem o executado à noite ou por revezamento, condições que não estão 
ligadas, por si só, a sacrifício consideravelmente maior do trabalho.  
Parecer:   
   O texto da alínea "b" do art. 265 do Substitutivo é mais abrangente do que o da emenda. 
   
   EMENDA:33491 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 265  
Dê-se a seguinte redação a alínea "c" do art.  
265 do Projeto de Constituição.  
"c - por velhice aos 70 anos de idade  
independente de sexo.' 
Justificativa: 
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Não há razão de manter-se o privilégio das mulheres de obterem aposentadoria com idade inferior a 
dos homens quando está provado que têm vida mais longa do que os próprios homens.  
Parecer:   
   Estabelecimento da idade de 70 anos como referencial para a aposentadoria por velhice, para 
homens e mulheres.  
A nosso ver, trata-se de limite excessivamente alto, não devendo, portanto, ser adotado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33492 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se a seguinte redação à alínea a) do art. 265 do Projeto de Constituição:  
"a) após trinta e cinco anos de trabalho,  
desde que conte o trabalhador pelo menos cinquenta  
e cinco anos de idade;' 
Justificativa: 
Não há razão para fazer-se diferença de sexo par fins de aposentadoria, visto que está comprovada 
até, a maior longevidade das mulheres, em relação aos homens.  
Ademais, até 55 anos, o trabalhador, em geral, detém suficiente capacidade produtiva para manter-se 
no trabalho, dando sua parcela de esforço para o desenvolvimento nacional e evitando que, com sua 
retirada prematura, se sobrecarregue a Previdência e se aumente a exigência de contribuições das 
gerações mais jovens.  
Parecer:   
   Razões de ordem fisiológica justificam a concessão de uma aposentadoria com idade e tempo de 
serviço inferiores ao do homem.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33660 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao artigo 265 - Seção II - da  
Previdência social, mais em parágrafo, o de  
número 3, com a seguinte redação:  
"3o. - É assegurada aposentadoria especial,  
por tempo de serviço, com proventos de valor igual  
a maior remuneração dos últimos 12 meses, aos  
vinte e cinco anos de serviços para os empregados  
em estabelecimentos de crédito e os securitários,  
por exercerem atividades penosas." 
Justificativa: 
O substitutivo do ilustre Relator, Deputado Bernardo Cabral, elimina diversos direitos já adquiridos e 
consagrados em nossa legislação ordinária. – Mantida a redação como está seria um terrível 
retrocesso, que não atende aos anseios da Nação brasileira. A redação proposta, reconhecendo um 
direito líquido dos empregados em estabelecimentos de crédito e os securitários, procura criar os 
caminhos naturais para que a legislação ordinária, a ser elaborada mediante debate mais profundo, 
estabeleça as condições necessárias e um verdadeiro pacto social para a Nação.  
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Parecer:   
   Não se nos afigura de boa técnica legislativa que a Constituição regule, caso a caso, as hipóteses 
de concessão de aposentadoria especial. O mais correto é que a matéria seja objeto de lei ordinária, 
porquanto diversas são as categorias alcançadas pelo benefício e variável o tempo de serviço  
relativo a cada uma.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33700 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALMIR GABRIEL (PMDB/PA) 
Texto:   
   Dê-se ao "caput" do art. 265, do Substitutivo, renumerado, a seguinte redação:  
"Art. 265 - É assegurada aposentadoria,  
garantido o reajustamento para preservação de seu  
valor real, calculando-se o valor do benefício  
pela média dos trinta e seis últimos salários do  
trabalhador, de acordo com a lei, obedecidas as  
seguintes condições: 
Justificativa: 
A alteração proposta na redação do artigo consiste em deslocar a remissão à lei ordinária, do início 
do texto para o seu final. Quanto ao seu mérito, a alteração se faz necessária para que fique 
condicionada às disposições da lei ordinária apenas a regulamentação da concessão do benefício da 
aposentadoria e não o próprio direito a ela, que, por esta nova redação, está assegurado pela norma 
constitucional. 
As alíneas e parágrafos do artigo permanecem com sua redação constante do Projeto. 
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:33962 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao "caput" do art. 265 esta redação:  
Art. 265. - É assegurada aposentadoria com  
proventos de valor igual à maior remuneração dos  
últimos doze meses de trabalho, 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 e cinco anos de trabalho, para o homem;  
b) com trinta anos para a mulher;  
c) com tempo inferior ao das modalidades  
acima, pelo exercício de trabalho noturno, de  
revezamento, penoso, insalubre ou perigoso;  
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d) por velhice aos sessenta e cinco anos de idade;  
e) por invalidez. 
Justificativa: 
A redação ora oferecida é a mesma que constava do art. 356 do primeiro substitutivo. A que consta 
do texto atual significa um tiro de morte nos valores da aposentadoria e contra ele têm se 
manifestado a totalidade das associações de aposentados deste País. Devemos dedicar ao 
aposentado uma atenção toda especial pelo muito do trabalho que desenvolveram pelo 
engrandecimento desta Pátria. 
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: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 Assembléia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título IX a seguinte  
redação, procedendo-se às alterações que se  
fizerem necessárias, no Substitutivo do Relator:  
Título IX  
Da Ordem Social  
Capítulo I  
Disposição Geral  
Art. 257 - A ordem social fundamenta-se no  
primado do trabalho, em busca da justiça social.  
Capítulo II  
Da seguridade 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  
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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.  
[...] 
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 
tendo em vista o Substitutivo do ilustre Relator.  
Parecer:   
   Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:34042 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  
(SUBSTITUITIVA DO RELATOR)  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 265  
Acrescer ao art. 265, § 3o. com a seguinte  
redação:  
"Art. 265. ..................................  
............................................  
§ 3o. - A lei determinará o valor máximo dos  
proventos de inatividade consideradas todas as  
fontes oficiais, federais, estaduais e  
municipais." 
Justificativa: 
O mais importante e o que deve ser moralizado é o valor total de proventos.  
Um trabalhador que teria direito a receber, por exemplo, um total de 3 ou 4 salários-mínimos de duas 
fontes teria seus proventos reduzidos. Entretanto, um marajá que se aposenta com 50 ou mais 
salários-mínimos de uma única fonte continuaria a desfrutar do ócio privilegiado.  
Por essa razão propomos que a lei venha determinar um teto sobre o valor do pagamento de 
inatividade computados para esse cálculo, todas as fontes oficiais, quer federais, estaduais e 
municipais.  
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Parecer:   
   Valor máximo de proventos, O autor da emenda propõe que a Constituição determine ao legislador 
ordinário o trato da questão.  
Entendemos que não há necessidade desse procedimento, porque, em verdade, o legislador 
ordinário não necessitará de tal determinação para dispor o assunto.  
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 exististe no texto proposto pelo relator.  
Em verdade, a redação original deste parágrafo, restringindo a acumulação de aposentadorias, em 
que se pese fazer ressalva ao disposto 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 da legislação atual, vêm contribuindo para órgão oficial da 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 da 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, no 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 contingencia de 
engajarem-se novamente no trabalho, como forma de superar as limitações que lhes impõem os 
proventos da aposentadoria.  
Convém atentar que, nas atuais circunstancias, 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, de 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 espirito de ampla 
tutela aos direitos individuais tão bem expresso no indiscutivelmente democrático capitulo 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. 
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   EMENDA:34066 REJEITADA 
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. 265 - Alínea "c"  
Acrescer à alínea "c" do Art. 265 a expressão  
"e sessenta anos de idade para a mulher". 
Justificativa: 
Coerente com o dispositivo que prevê 35 anos para o homem e 30 anos para a mulher no caso de 
aposentadoria por tempo de serviço.  
Parecer:   
   A emenda pretende reduzir o limite de idade estabelecido para a concessão da aposentadoria por 
velhice dos trabalhadores.  
A respeito, cumpre assinalar que, indiscutivelmente, a média de vida do brasileiro aumentou 
consideravelmente nas últimas décadas, como se pode comprovar por recentes dados  
fornecidos pelo IBGE, sobre o assunto.  
Diante desse fato e das dificuldades financeiras enfrentadas pelo nosso País, consideramos inviável 
a diminuição de idade para a concessão da aposentadoria por velhice.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34073 APROVADA 
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:34192 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo do Relatório  
da Comissão de Sistematização  
O Caput do artigo 265 passa a ter a seguinte  
redação: "Art. 265 é assegurada a aposentadoria,  
nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:..." 
Justificativa: 
A emenda visa corrigir distorção no artigo, que considera como base de cálculo o último salário do 
trabalhador, ignorando a existência de um teto para o salário de contribuição. Além disso, os critérios 
de cálculo do valor de benefícios não são matéria constitucional. 
Parecer:   
   O autor da emenda propõe nova redação ao "caput" do art. 265, por entender que ali se estabelece, 
como base de cálculo dos benefícios previdenciários, o último salário do trabalhador.  
Tal não acontece, vez que o referido dispositivo, fala em "média dos 36 últimos salários" E, é claro, 
estes deverão ser os salários de contribuição, já que existe um limite para a contribuição do 
segurado. 
 
   
   EMENDA:34271 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. 265 - "caput"  
Dá nova Redação ao "caput" do art. 265:  
"Art. 265. É assegurada aposentadoria, nos  
termos da lei, garantido o reajustamento para  
preservação do seu valor real, até o limite máximo  
de salários referência fixados na lei,  
calculando-se a concessão do benefício sobre a  
média dos doze últimos salários do trabalhador,  
corrigidos mês a mês, verificada a regularidade  
dos reajustes nos últimos trinta e seis meses, de  
acordo com a lei, obedecidas as seguintes condições: 
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 sistema de cálculo de benefício proposto pelo autor da emenda promoveria verdadeira sangria 
nos cofres da Previdência Social, principalmente se se levar em conta que, atualmente, há benefícios 
cujo valor é calculado com base na média dos últimos 48 meses de contribuição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34272 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
SUBSTITUTIVO DO RELATOR  
Dispositivo Emendado: Art. 265 - alínea "a"  
Suprimir da alínea "a" do artigo 265, a  
expressão "desde que contem pelo menos,  
respectivamente, cinquenta e três e quarenta e  
oito anos de idade." 
Justificativa: 
Com esta emenda pretendemos evitar que seja roubada da classe trabalhadora uma conquista antiga 
e importante.  
Parecer:   
   O autor do projeto propõe a supressão dos limites de 48 e 53 anos de idade para concessão da 
aposentadoria por tempo de serviço.  
Concordamos com o autor e opinamos pela aprovação. 
   
   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.  
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:34321 PREJUDICADA 
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. 265  
Acrescer alínea "e" ao art. 265, com a  
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seguinte redação:  
Art. 265 - ......................  
e) - A preservação do valor real implica que  
o benefício nunca será inferior ao número de  
salários mínimos correspondente ao benefício da  
época de sua concessão. 
Justificativa: 
Impedir o achatamento das aposentadorias.  
Parecer:   
   O projeto, através do princípio da irredutibilidade dos benefícios, já atende ao pretendido pela 
emenda.  
Pela rejeição. 
   
   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 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, prejudica direitos adquiridos e 
consagrados em nossa legislação ordinária, representando por isso grave 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:34795 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se a expressão corrigido mês a mês, no caput do art. 265. 
Justificativa: 
O reajustamento deve ser feito de acordo com o estabelecido em lei complementar. 
Parecer:   
   O autor da emenda propõe modificação à redação do art. 265, onde se diz que os salários 
utilizados no cálculo do benefício serão corrigidos "mês a mês". A emenda propõe a supressão desta 
expressão.  
Entendemos que a manutenção dessa expressão é importante, porque a legislação ordinária, como já 
ocorreu anteriormente, poderia criar formula de cálculo dos benefícios que produziria grande 
defasagem entre o salário do trabalhador e o valor de seu benefício.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34797 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se à letra "a" do art. 265, a seguinte redação:  
"a) após trinta e cinco anos de trabalho para  
o homem e trinta para a mulher. 
Justificativa: 
A emenda visa a fazer justiça para com aqueles que iniciam mais cedo o seu trabalho e a sua 
contribuição.  
Parecer:   
   O autor do projeto propõe a supressão dos limites de 48 e 53 anos de idade para concessão da 
aposentadoria por tempo de serviço.  
Concordamos com o autor e opinamos pela aprovação. 
   
   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:  
"§ 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. 
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   EMENDA:34799 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se, na letra "b" in fine, do art. 265,  
a seguinte expressão: "conforme definido em lei". 
Justificativa: 
A regulamentação das aposentadorias previstas no presente dispositivo é da competência da 
legislação complementar.  
Parecer:   
   O autor da emenda deseja que se explicite que a lei disporá sobre as aposentadorias especiais.  
O "caput" do artigo que trata do assunto já prevê tal procedimento.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:34800 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se a letra "c" do art. 265, a seguinte redação:  
"c) - aos sessenta e cinco anos de idade;" 
Justificativa: 
Redação aprimorada.  
Parecer:   
   Segundo o autor da emenda, seu objetivo é aprimorar a redação do projeto, suprimindo do texto da 
alínea "C" do art. 265 a expressão "por velhice".  
Concordamos com a proposta, vez que se diz o segurado terá direito a aposentar-se aos 65 anos de 
idade, não é necessário explicar que se trata de aposentadoria por velhice.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:34986 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Art. 265  
No "caput", após o termo "reajustamento"  
inclua-se "dos proventos". 
Justificativa: 
Emenda de redação, sem alteração do mérito. 
Parecer:   
   O autor da emenda propõe a inclusão, no dispositivo que prevê a revisão monetária dos benefícios 
previdenciários, do termo proventos.  
Consideramos desaconselhável a proposta, vez que, na especialização de sentido que os termos 
adquiriram no âmbito da previdência social, "proventos" referem-se apenas às prestações da 
aposentadoria, não incluindo, portanto, auxílio-doença, pensões, etc.  
Pela rejeição. 
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___________________________________________________________________ 

FASE S 

   
   EMENDA:00052 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUAREZ ANTUNES (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA -  
Modifique-se o caput do Art. 237 do Projeto de  
Constituição, que passará a ter a seguinte redação.  
Art. 237 É assegurada a aposentadoria com valor  
integral do Salário de contribuição  
correspondente, garantido o reajustamento para  
preservação, em caráter permanente, do seu valor  
real, obedecidos as seguintes condições: 
Justificativa: 
A redação do artigo, como conste do projeto, é irreal e inoperante, pois seria incongruente exigir da 
Previdência Social, o valor de benefício, em desacordo com o montante sobre o qual tem o segurado 
contribuído, quando se sabe que o salário de contribuição obedece um teto máximo. Prevalece o 
princípio Previdenciário de correlatividade e da proporcionalidade entre a prestação e a contribuição. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do Parecer oferecido à Emenda no. 2p01818-1. 
   
   EMENDA:00066 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO BALESTRA (PDC/GO) 
Texto:   
   Adite-se ao artigo 237 o seguinte parágrafo:  
Art. 237  
Parágrafo: A aposentadoria rural dar-se-á  
voluntariamente aos cinquenta e cinco anos de  
idade, de modo que o trabalhador não tenha menos  
de vinte anos de trabalho, sendo-lhe assegurado o  
piso mínimo regulamentado em lei. 
Justificativa: 
O trabalhador rural é o elemento que mais se sacrifica no exercício de sua profissão, no entanto, a 
legislação não o protege como se devia. Pretendemos que as injustiças por ele até aqui vividas sejam 
extintas. Assim é que propomos-lhe benefícios mais condignos.  
Parecer:   
   Trata-se de Emenda que pretende acrescentar parágrafo ao art. 237 do Projeto de Constituição 
com o objetivo de estabelecer que a aposentadoria do trabalhador rural ocorrerá aos cinquenta e 
cinco anos de idade, sendo-lhe assegurado o piso mínimo regulamentado em lei.  
Ao emitirmos parecer à emenda de no. 2P01815-7, aprovamos a redução do limite de idade para a 
aposentadoria por velhice do trabalhador rural, que está previsto pelo Projeto de Constituição em 
sessenta e cinco anos de idade, para o homem, e, sessenta, para a mulher, fixando-o, pois, em  
sessenta e cinquenta cinco anos de idade, respectivamente.  
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A redução ora pretendida pela presente emenda para cinquenta e cinco anos de idade, extensiva a 
ambos os sexos, parece-nos demasiada e descabida.  
Pela rejeição da emenda. 
   
   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, tenham 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: 
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É 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.  
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 a 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 reapresenta-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:00241 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO KUSTER (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda modificativa dos incisos I e IV do Art. 237  
do Projeto de Constituição.  
Art. 237 - .................................  
I - Após trinta e dois anos de trabalho, ao  
homem, e após vinte e sete, à mulher, facultado  
aqueles requerer, nos termos da lei aposentadoria  
proporcional aos vinte e sete anos de trabalho e a  
esta, aos vinte e dois anos;  
II - .......................................  
III - .....................................  
IV - Aos sessenta e dois anos de idade, ao  
homem e, aos cinquenta e sete, à mulher;  
V - ....................................... 
Justificativa: 
A faixa etária de vida do trabalhador brasileiro tem diminuindo sensivelmente nos últimos anos, seja 
pela penosidade de suas atividades laborais, ou seja, pelas próprias transformações ambientais, 
principalmente nas grandes cidades.  
Segundo dados do IBGE a maioria dos trabalhadores morrem entre 56 e 62 anos de idade. Estes 
dados foram levantados analisando o número de viúvas existentes no país. 
Pergunta-se então: QUANTO IRÁ O TRABALHADOR GOZAR A SUA APOSENTADORIA? 
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda no. 2P00257-9. 
   
   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,  
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mesmo as sem caráter de habitualidade, desde que  
recolhida a respectiva contribuição aos órgãos  
previdenciários. 
Justificativa: 
Ilegível 
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 corresponde 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:00257 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUCIA BRAGA (PFL/PB) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Inciso I, do artigo 237  
- Título VIII, Capítulo II, Seção II  
Substitua-se a redação do inciso I, do artigo  
237, Título VIII, Capítulo II, Seção II, do  
Projeto de Constituição pela seguinte redação:  
I - após trinta anos de trabalho, ao homem,  
e, após vinte e cinco, à mulher. 
Justificativa: 
A aposentadoria deve ser garantida no texto constitucional a todos os trabalhadores brasileiros. 
Trata-se de um direito básico da cidadania: é dever da sociedade amparar seus membros que já 
contribuíram produtivamente para o engrandecimento da Nação. 
Por outro lado, de um ponto de vista pragmática, a aposentadoria de um trabalhador significa a 
abertura de mais uma vaga no mercado de trabalho. 
A ampliação do mercado de trabalho se torna cada vez mais urgente, diante do quadro recessivo que 
se verifica, sem perspectiva de solução a curto e médio prazo, no mundo em geral e, particularmente, 
nos países em desenvolvimento, em consequência da loucura irresponsável reinante nos meios 
dirigentes dos países industrializados. 
As condições de trabalho vigentes no Brasil, sem um mínimo de segurança e salubridade, física e 
psicológica, aliadas ao tempo que o trabalhador desnutrido e doente gasta em conduções superlotas 
são responsáveis pelo desgaste prematuro da população ativa. 
Esse desgaste se faz sentir maior em relação à mulher, pela sua dupla carga de trabalho, em relação 
ao lar, aos filhos e ao trabalho fora de casa. 
É forçoso considerar, ademais, que o salário pago à grande maioria dos trabalhadores brasileiros não 
justifica que ninguém exerça suas funções durante a totalidade do tempo previsto pela legislação 
atual. 
Mas é, sobretudo, a necessidade premente de se afastar, de forma eficaz, o espectro do desemprego 
que dá respaldo à medida que preconizamos. 
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Quanto aos recursos financeiros indispensáveis à implantação de tal medida, sua obtenção depende, 
evidentemente, de uma melhor distribuição da riqueza que, sem dúvida, existe no Brasil. 
Parecer:   
   É objetivo da presente Emenda reduzir o tempo de trabalho exigido para a concessão da 
aposentadoria por tempo de serviço com salário integral, que está fixado pelo Projeto  
de Constituição em trinta e cinco anos, para o homem, e, em trinta, para a mulher.  
A nosso ver, é inviável a pretensão da Emenda de reduzir o tempo estabelecido para a concessão da 
aposentadoria por tempo de serviço, porquanto o nosso país, como todos nós  
sabemos, atravessa uma séria crise econômico-financeira e, por isso mesmo, está necessitando de 
aumentar, cada vez mais, sua força ativa de trabalho. Não é possível, pois, permitir-se que um 
contingente considerável de trabalhadores seja aposentado precocemente, passando mesmo a 
constituir verdadeira força de trabalho ociosa.  
Pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:00274 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO MOREIRA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva ao caput do art. 237  
Título VIII - Capítulo II - Seção II - Da Previdência Social  
Art. 237:  
É assegurada a aposentadoria com salário  
integral obedecida a regularidade de aumento da  
contribuição previdenciária nos últimos 36 meses,  
de acordo com Lei complementar, garantido o seu  
reajustamento para preservação, em caráter  
permanente, de seu valor real, obedecidas as  
seguintes condições: 
Justificativa: 
Esta emenda tem por finalidade evitar a situação de penúria de mais de 10 milhões de aposentados 
no Brasil que são obrigados, muitos sem condições, a continuar exercendo algum tipo de atividade, 
para manter a si próprio e à sua família com dignidade. Como Constituintes temos o compromisso 
com o povo brasileiro de lutar pela justiça social e resgatar estas distorções. 
A adição contida na emenda, de que a Lei definirá a regularidade de aumento da contribuição 
previdenciária nos últimos 36 meses, é importante para que não tenhamos fraudes ou desvios da 
intenção de darmos os direitos mais justos principalmente aos assalariados. 
Parecer:   
   Com a redação dada ao caput do art. 237 do Projeto de Constituição (A), pretende o ilustre 
Constituinte Eduardo Moreira assegurar a aposentadoria, com salário integral, obedecida a 
regularidade de aumento da contribuição previdenciária nos últimos trinta e seis meses, de acordo 
com a lei complementar, garantido o reajustamento para preservação, em caráter permanente, de 
seu valor real.  
Da mesma forma que o dispositivo aprovado pela Comissão de Sistematização, a proposição em 
exame, por não estabelecer o valor do salário-de-contribuição para efeito do cálculo da  
aposentadoria integral, permite que os segurados percebam proventos muito acima do valor do 
salário sobre o qual efetivamente contribuíram.  
O acréscimo feito pela emenda, de só permitir a concessão do benefício se constatada a regularidade 
de aumento da contribuição nos Últimos trinta e seis meses, a nosso ver, não diminui o risco de 
fraudes ou desvios na fixação dos proventos.  
Tenha-se em mente que o fato de se permitir a toda pessoa se aposentar com seu Último salário, só 
pode criar um estado de insolvência para o órgão previdenciário, de vez que toda a sua rede de 
serviços está baseada na compressão das aposentadorias pagas às faixas mais altas.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:00275 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO MOREIRA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva ao art. 237  
Título VIII - da ordem social - Capítulo II -  
Seção II - da Previdência Social  
Art. 237................................:  
"É assegurada a aposentadoria com salário  
integral, garantido o reajustamento para  
preservação, em caráter permanente, de seu valor  
real, obedecidas as seguintes condições:" 
VI - O Limite máximo de contribuição será de  
25 salários mínimos. 
Justificativa: 
Esta emenda tem a intenção de preservar o poder aquisitivo, após concessão da aposentadoria, das 
classes de baixo e médio poder aquisitivo. É necessário estabelecer um limite de contribuição que 
atenda à quase totalidade da população brasileira, impedindo que um número reduzido de Brasileiros 
possa se beneficiar de aposentadorias muito altas que viriam a inviabilizar a própria Previdência 
Social. 
Parecer:   
Pretende o Constituinte Eduardo Moreira assegurar a aposentadoria com salário integral, garantido 
o reajustamento para preservação, em caráter permanente, do seu valor real, e obedecido o limite 
máximo de contribuição de vinte e cinco salários-mínimos.  
Inobstante a salutar intenção do autor de preservar o poder de compra das classes de baixo e médio 
poder aquisitivo, entendemos que o assunto em foco melhor estará disciplinado na legislação 
ordinária ou complementar que lá poderá fixar, sem restrições de qualquer espécie, o real valor da 
prestação previdenciária.  
Somos, assim, pela sua rejeição. 
   
   EMENDA:00296 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   TÍTULO VIII - CAPÍTULO II - SEÇÃO II  
(Artigo 237, "Caput"  
Acrescentar após os termos "salário integral", do  
"caput" do art. 237, as expressões "conceituado  
como tal a média dos trinta e seis últimos  
salários-contribuição do trabalhador, para a  
concessão do benefício com correção mês a mês, de  
acordo com a lei, e sempre, etc.  
O art. 237 passará assim, a ter a seguinte redação:  
Art. 237 - É assegurada aposentadoria com salário  
integral, conceituado como tal a média dos trinta  
e seis últimos salários-contribuição do  
trabalhador, sempre calculada para a concessão do  
benefício com correção mês a mês, de acordo com a  
lei, e garantido o reajustamento para a  
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preservação, em caráter permanente, de seu valor  
real, obedecidas as seguinte condições: 
Justificativa: 
Prescrever-se o salário integral como base de aferição da aposentadoria, é possibilitar ao trabalhador 
melhor concessão. 
Parecer:   
   Pela rejeição, face à aprovação das Emendas nºs 2p01815-7 e 2p01818-1. 
   
   EMENDA:00318 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO BENDER (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 237  
Acrescente-se ao art. 237 um inciso com a  
seguinte redação:  
"Art. 237 - ................................  
VI - todos os deficientes físicos, com total  
incapacidade, independente de contribuição." 
Justificativa: 
Ter na família uma pessoa deficiente é muito comum, e sabe-se o que representa sua manutenção, 
uma vez que é um ser humano e tem direito à vida. O que ocorre constantemente com famílias 
pobres que não tem condição de dar um atendimento digno aos deficientes. Sabemos que no País 
existem 13 milhões de deficientes, a metade com incapacidade total. Por isso achamos justo a 
pensão para estas pessoas, como responsáveis pelos deficientes, e um auxílio para manter sua 
subsistência. 
Parecer:   
   Com o acréscimo de item VI ao art. 237 do Projeto de Constituição (A), intenta o nobre Constituinte 
Osvaldo Bender assegurar aposentadoria, com salário integral, aos deficientes físicos com total 
incapacidade, independentemente de contribuição.  
Na justificação da matéria, lembra S. Exa. existirem no Brasil cerca de seis milhões e meio de 
deficientes com incapacidade total, entendendo ser justa a concessão de um benefício previdenciário 
para as famílias responsáveis pela sua manutenção.  
São inegáveis os bons propósitos do autor. Acresce, porém, que o assunto está atendido pelo 
disposto no item V do art. 238, que estabelece expressamente ser objetivo da assistência social a 
garantia do benefício mensal de um salário mínimo a toda pessoa portadora de deficiência que  
comprove não possuir meios de prover à própria manutenção.  
Face ao exposto, opinamos pela sua rejeição. 
   
   
   EMENDA:00338 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LUIZ DE SÁ (PL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 237 do Projeto de Constituição  
- Seção II do Título VIII da ordem Social, a  
seguinte redação:  
"É assegurada aposentadoria de acordo com  
salário-contribuição integral, garantindo o  
reajustamento para preservação, em caráter  
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permanente, de seu valor real, retroagindo os seus  
efeitos a todos os aposentados após o ano de 1980,  
obedecidas as seguintes condições:  
I ..........................................  
II ..............................................  
III ..............................................  
IV ..............................................  
V ................................................ 
Justificativa: 
A aprovação do art. 237 em sua redação de origem geraria a falência do sistema previdenciário por 
premiar os detentores de altos salários quando não se refere ao salário-contribuição para efeito da 
aposentadoria integral, e não beneficiará em nada os assalariados de menor renda. 
Para efeito de contribuição junto à Previdência Social, o teto máximo hoje é de 20 (vinte) salários 
mínimos. Caso aprovado o art. 237 em sua redação de origem, quem se aposentar com salário de 
Cz$ 500.000,00 e durante toda sua vida tiver contribuído com o teto máximo irá receber a diferença 
de mais de Cz$ 400.000,00 indevidamente pois não contribui para isso gerando, consequentemente, 
a falência do sistema previdenciário chamado distorções gritantes entre os aposentados de menor e 
maior renda, beneficiando estes. 
A extensão do benefício de que trata o art. 237 aos previdenciários aposentados antes de sua 
aprovação, trata-se de uma questão de justiça, não se pode ignorar a defasagem dos proventos dos 
atuais aposentados e esta Emenda visa corrigir estas distorções existentes. 
Parecer:   
   Pela rejeição, face à aprovação da Emenda no. 2P00339-7. 
   
 
   EMENDA:00339 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LUIZ DE SÁ (PL/RJ) 
Texto:   
   O art. 237 do Projeto de Constituição - Seção  
II do Título VIII da Ordem Social, passa a vigorar  
com a seguinte redação:  
"É assegurada aposentadoria de acordo com  
salário-contribuição integral, garantindo o  
reajustamento para preservação, em caráter  
permanente, de seu valor real, com a extensão de  
seus efeitos a todos os aposentados, obedecidas as  
seguintes condições:  
I ..........................................  
II ..............................................  
III ..............................................  
IV ..............................................  
V ................................................ 
Justificativa: 
A aprovação do art. 237 em sua redação de origem geraria a falência do sistema previdenciário por 
premiar os detentores de altos salários quando não se refere ao salário-contribuição para efeito de 
aposentadoria integral, e não beneficiará em nada os assalariados de menor renda. 
Para efeito de contribuição junto à Previdência Social, o teto máximo hoje é de 20 (vinte) salários 
mínimos. Caso aprovado o art. 237 em sua redação de origem, quem ao se aposentar estiver 
recebendo um salário de Cz$ 500.000.00 e durante toda sua vida de trabalho contribuído com o teto 
máximo de 20 salários mínimos, irá receber a diferença de mais de Cz$ 400.000.00 indevidamente, 
pois não contribuiu para isso gerando, consequentemente, a falência do sistema previdenciário, 
criando distorções gritantes entre os aposentados de menor e maior renda, com a evidente 
concessão de vantagens a estes. 
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A extensão do benefício de que trata o art. 237 aos previdenciários aposentados antes de sua 
aprovação trata-se de uma questão de justiça. Não se pode ignorar a defasagem dos proventos dos 
atuais aposentados e esta Emenda visa corrigir as distorções existentes. 
Parecer:   
   Intenta o eminente Constituinte José Luiz de Sá dar nova redação ao caput do art. 237 do Projeto 
de Constituição (A) para assegurar aposentadoria, de acordo com o salário de contribuição integral, 
garantido o reajustamento para preservação, em caráter permanente, de seu valor real, com 
a extensão dos seus benefícios a todos os aposentados.  
A emenda em apreço é das mais salutares. Se prevalecesse o texto atual, os únicos beneficiados 
seriam os segurados de alta renda, que teriam os seus proventos equivalentes ao último salário.  
Prejudicados, em contrapartida, ficariam os segurados de baixa renda, estes, na verdade, 
responsáveis por mais de dois terços do dinheiro arrecadado pela Previdência Social com 
as contribuições individuais.  
Saliente-se, também, em desfavor da medida, o fato de que toda a rede previdenciária oficial está 
baseada na compressão das aposentadorias pagas às faixas mais altas.  
É de toda conveniência a ressalva feita aos previdenciários aposentados: com efeito, é preciso  
conceder-lhes proventos mais dignos que garantam a sua tranquila subsistência.  
Pela aprovação, devendo constar do Ato das Disposições Gerais e Transitórias. 
   
   EMENDA:00352 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICENTE BOGO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Acrescer ao art. 237, um sexto inciso com a seguinte redação:  
"Art. 237 - É assegurada aposentadoria (idem "caput"):  
VI - Aos que exerçam atividades em regime de  
economia familiar, assim definidos no art. 9o.  
desta Constituição, ao implemento dos 55 e 60 anos  
de idade, respectivamente às mulheres e aos homens.  
Dê-se ao Art. 90 a seguinte redação:  
Art. 90 - O Presidente da República é o Chefe  
do Poder Executivo, que o exercerá com auxílio dos  
Ministros de Estado. 
Justificativa: 
Apresento esta emenda levando pela posição pessoal favorável sobre o assunto e especialmente por 
ser uma reivindicação forte e antiga do movimento sindical dos trabalhadores rurais do Rio Grande do 
Sul, e também da CONTAG, entidade que representa o anseio nacional da categoria.  
De longa data os pequenos produtores rurais, que buscam sua sobrevivência na exploração da 
atividade agrícola em regime de economia familiar, sem empregados, lotam por uma aposentadoria 
ao implemento dos 55 e 60 anos de idade.  
Justificam, e com muito acerto, que por serem contribuintes pela via indireta à Previdência Social (é 
descontando percentagem sobre a comercialização do produto) sempre foram alijados nas tentativas 
de se criar uma aposentadoria por tempo de serviço. A Previdência Social não admite, até hoje, 
aposentadoria por tempo de serviço sem que o segurado tenha contribuição direta e mensal.  
Ora, estes pequenos agricultores não têm condições de contribuírem mensalmente para a 
Previdência Social. Por isso, justificam um limite inferior para a aposentadoria por idade como forma 
de compensar a alijamento que sempre foram objeto nas aposentadorias por tempo de serviço.  
Aos que ainda entendem que a atual redação do art. 237, do Projeto A, contempla aos trabalhadores 
em regime de economia familiar a aposentadoria por tempo de serviço, quero fazer um pequeno 
esclarecimento para restabelecer a verdade sobre o assunto: 
a) a aposentadoria do inciso I, do art. 237, (tempo de serviço) atinge só assalariados; 
b) O § 2°, do mesmo artigo, diz que os “autônomos” terão suas aposentadorias concedidas com base 
no salário de contribuição à Previdência Social.  
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Os pequenos agricultores, definidos no art. 9° do Projeto, não são assalariados nem têm salário de 
contribuição; ficando, portanto, excluídos dos dispostos no inciso I e § 2° do art. 237, do Projeto A.  
Na mesma esteira estão os pescadores artesanais, parceiros, meeiros e arrendatários. Assim, a 
presente emenda tem por base um critério de necessidade social, justiça e merecimento.  
Parecer:   
   Com a presente emenda, intenta o eminente Constituinte Vicente Bogo acrescentar, ao art. 237 do 
projeto de Constituição, inciso VI, para assegurar aposentadoria por idade aos que exerçam 
atividades em regime de economia familiar, ao implemento dos 55 e 60 anos de idade,  
respectivamente às mulheres e aos homens.  
Segundo salienta o autor, estão nessa situação os pequenos produtores rurais que, não podendo 
contribuir mensalmente para a Previdência Social, pleiteiam um limite inferior para a aposentadoria 
por idade, como forma de compensar o alijamento a que sempre foram submetidos nas  
aposentadorias por tempo de serviço.  
Ainda segundo o autor, na mesma esteira, estão os pescadores artesanais, parceiros, meeiros e 
arrendatários.  
De acordo com a Lei Complementar no. 11, de 25 de maio de 1971, somente é devida aposentadoria 
por velhice aos componentes da "unidade familiar". Vale dizer, não são todos  
os trabalhadores que recebem o benefício ao completar a referida idade, mas apenas o chefe do 
grupo.  
Há que se referir também que, no caso do trabalhador rural, não há contribuição individual, mas 
generalizada sobre a produção e folhas de salários pagos sobre um total.  
Em suma, diante da incapacidade financeira da Previdência Rural, impossível se torna conceder o 
benefício ao casal, mas, tão só ao cabeça do casal.  
Embora reconhecendo as boas intenções do autor, o nosso voto é pela rejeição da presente emenda. 
   
   
   EMENDA:00417 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO ROSSI (PTB/SP) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao artigo 237 do Projeto de Constituição (A):  
Art. 237 - É assegurada aposentadoria, nos  
termos da lei, garantido o reajustamento para  
preservação de seu valor real, calculando-se o seu  
valor sobre a média dos trinta e seis últimos  
salários do trabalhador, corrigidos mês a mês, de  
acordo com a lei. 
Justificativa: 
Da forma como foi aprovado o art. 237 na comissão de sistematização – evidentemente por engano – 
a Previdência Social ficaria totalmente inviabilizada em pouco tempo. Da forma propomos, fica 
garantida o valor real da aposentadoria, remetendo-se a legislação ordinária complementar a fixação 
dos limites dessa aposentadoria. 
Parecer:   
   Aprovada, com a redação da Emenda no. 2P00339-9. 
   
   EMENDA:00495 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOFRAN FREJAT (PFL/DF) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA - Acrescente-se o seguinte artigo à  
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Seção II, Capítulo II, Título VIII:  
É assegurada a aposentadoria, com proventos  
integrais, aos profissionais de saúde do sexo  
masculino e feminino, respectivamente, aos 30 e 25  
anos de efetivo exercício em funções de atenção  
direta à saúde. 
Justificativa: 
Aqueles que trabalham diretamente com doentes e doenças, desenvolvem atividade na qual expõem 
à risco a sua própria saúde.  
Não só é insalubre o contato permanente com pessoas e material contaminados, como o é o local de 
trabalho, hospitais, centros e postos de saúde, particularmente em País como o nosso, onde parcela 
substancial dos pacientes são portadores de moléstias infectocontagiosas, endêmicas e/ou 
epidêmicas, além de doenças tropicais.  
Por outro lado, não se desconhece que os hospitais brasileiros têm alta incidência de infecção 
hospitalar, causada geralmente por bactérias resistentes e antibióticos e quimioterápicos, resistência 
adquirida tanto pelo convívio desses micro-organismos com as armas terapêuticas usadas, como por 
outras mutações sofridas no habitat hospitalar. Também as radiações fazem parte do cotidiano 
hospitalar.  
Não fora suficiente, pela própria contingência de funcionamento permanente dos serviços de saúde, 
aqueles que lidam com doenças são submetidos a regime de trabalho, em sistema de plantão, parte 
deles noturno, de 12 horas, altamente desgastantes e compreensivamente limitantes da expectativa 
da vida.  
A aposentadoria especial é concedida a algumas categorias pelo risco de suas profissões, sob o 
entendimento de que o seu trabalho é considerado perigoso, insalubre ou penoso. Nela estão 
incluídos o aeronauta, o jornalista profissional e o professor. Sem nenhum desdouro para essas 
outras profissões, pode-se observar que em qualquer delas, podem estar evidenciadas, no máximo 
duas das premissas estabelecidas para concessão da aposentadoria especial. Enquanto no exercício 
do cuidado com doenças e doentes, trabalhando em hospitais ou serviço da saúde e em estado de 
permanente pressão psicológica, em regime de plantão, com responsabilidade sobre a vida e a 
morte, facilmente se identifica que o trabalho em saúde se enquadra nas três condições básicas: 
perigoso, insalubre e penoso. Nada portanto mais justo do que estender, aos profissionais de saúde, 
por sobejas razoes, a faculdade de aposentadoria especial, como proposto.  
Parecer:   
   É objetivo da emenda assegurar direito à aposentadoria por tempo de serviço, com proventos 
integrais, "aos profissionais de saúde do sexo masculino e feminino, respectivamente, aos 30 e 25 
anos de efetivo exercício em funções de atenção direta à saúde".  
O Projeto de Constituição, em seu art. 237, item III, assegura aposentadoria com salário integral e 
tempo inferior ao estabelecido no item I do mesmo artigo (35 e 30 anos) "pelo exercício de trabalho 
rural, noturno, de revezamento, penoso, insalubre ou perigoso, conforme definido em lei".  
Portanto, competirá à lei ordinária e, não, à Constituição Federal, estabelecer se os profissionais de  
saúde terão direito, ou não, à chamada aposentadoria especial e qual o tempo de serviço exigido 
para sua concessão.  
Pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:00572 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRCIA KUBITSCHEK (PMDB/DF) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título VIII - Capítulo II - Seção II – Art. 237 - Inciso III sugere-se à seguinte redação ao  
citado inciso III: -  
III - Com tempo inferior ao estabelecido no  
Inciso I, pelo exercício de trabalho rural,  
noturno, de revezamento, penoso, de comprovado  
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desgaste físico e emocional, insalubre ou  
perigoso, conforme definido em lei; 
Justificativa: 
Justifica-se a adição de “COMPROVADO DESGASTE FÍSICO E EMOCIONAL”, na redação de 
mencionada alínea C, no sentido de garantir também aos BAILARINOS, ARTISTAS CIRCENSES e 
ATORES LÍRICOS, a justa aposentadoria por tempo de serviço reduzido, considerando-se que: 
- os BAILARINOS, clássicos e modernos, como os artistas de inúmeras funções CIRCENSES, iniciam 
a aprendizagem da profissão, assim como na grande maioria das vezes começam a exercê-la a mais 
tenra idade e, a preparação técnica e artística para o exercício da mesma exige extenuante trabalho 
diário; 
- pelas peculiaridades dessas profissões cênicas, esses artistas são trabalhadores os quais sofrem 
inusitado desgaste físico e emocional, quando não risco de vida; 
- os referidos artistas, como igualmente os ATORES LÍRICOS (cantores de ópera), por força da 
necessidade de se manterem em plenas condições para apresentação em cena, isto é, ao público, 
mesmo nos períodos de férias, obrigam-se a realizar exaustivos exercícios diários; 
- os trabalhadores acima nominados obrigam-se ainda, no intuito de conservarem em forma ideal seu 
organismo (músculos, cordas vocais, memória ativa, etc.) a cuidados especiais com alimentação, 
vestuário e outros, tendo inclusive que adotar hábitos de vida, os quais exigem grandes sacrifícios 
pessoais; 
- esses trabalhadores têm ainda limitado tempo para o exercício de sua carreira profissional, quando 
a elasticidade dos músculos, flexibilidade e leveza do corpo ficam prejudicadas; o enriquecimento das 
articulações; o envelhecimento e a calosidade das cordas vocais entre inúmeros outros sérios 
problemas acentuados pelo avanço dos anos, dificultam e até impedem a atuação em espetáculos, 
consequentemente, comprometendo a atividade profissional. 
Assim sendo, necessário se faz garantir a aposentadoria 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 condições de prosseguir no exercício de sua 
profissão. 
Parecer:   
   Prevê o item III do art. 237 do Projeto de Constituição que a aposentadoria por tempo de serviço 
poderá ser concedida com tempo inferior ao estabelecido no item I do referido artigo (35 e 30 anos, 
respectivamente) "pelo exercício de trabalho rural, noturno, de revezamento, penoso, insalubre ou  
perigoso, conforme definido em lei."  
Ao citado elenco, a presente emenda pretende acrescentar, também, o exercício de trabalho 
realizado com "comprovado desgaste físico e emocional".  
Entendemos, todavia, que a hipótese de exercício de trabalho com "comprovado desgaste físico e 
emocional" já está prevista naquela do exercício de trabalho "penoso", a que se refere o mencionado 
item III do art. 237 do Projeto de Constituição.  
Pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:00573 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Art. 237 - É assegurada aposentadoria com  
salário integral, garantindo o reajustamento para  
preservação, em caráter permanente, de seu valor  
real, obedecidas as seguintes condições:  
IV - aos sessenta anos de idade, ao homem, e,  
aos cinquenta e cinco, a mulher; 
Justificativa: 
Oral, em plenário.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 367  

 

Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda no. 2p00677-9. 
   
   EMENDA:00594 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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 últimas 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 inflacionária 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 coo 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, percebida.  
Não bastante 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.  
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Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do parecer oferecido à Emenda No. 2p01818-1. 
   
   EMENDA:00677 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Modifica o inciso IV do art. 237 dando a seguinte  
redação.  
Art. 237 .......................................  
IV - Aos sessenta anos de idade ao home, e, aos  
cinquenta e cinco à mulher; 
Justificativa: 
A nossa proposta vem no sentido de atender os reclamos dos diversos seguimentos da sociedade e 
em particular das diversas categorias de trabalhadores, que depois de toda uma vida de luta e 
dedicação profissional querem ter o direito do poder aposentar-se em tempo hábil para gozar a 
aposentadoria.  
Além disto é de conhecimento público que a expectativa de vida média dos brasileiros é ainda, pelas 
nossas condições de vida, assistência à saúde e alimentação, inferior a 65 anos, sendo, portanto, 
inoperante e injusto propor, como o texto da Comissão de Sistematização, aposentadoria a partir de 
uma idade que infelizmente a maioria dos trabalhadores brasileiros não atinge.  
Portanto, 60 anos para o homem e 55 para a mulher é proposta que além de refletir a realidade de 
vida dos trabalhadores, avança no sentido das conquistas sociais.  
Parecer:   
   Ao modificar a redação do item IV do art. 237 do Projeto de Constituição, pretende a emenda 
estabelecer novo limite de idade para a aposentadoria por velhice, fixando-o em 60 anos, para o 
homem, e 55 anos, para a mulher. Inicialmente, devemos esclarecer que a expectativa de  
vida média dos brasileiros aumentou consideravelmente nas últimas décadas, como provam dados 
recentes fornecidos pelo IBGE.  
Diante desse fato e das dificuldades financeiras enfrentadas pelo nosso país, consideramos 
injustificável a diminuição do limite de idade exigido para a concessão da aposentadoria por velhice 
do homem e da mulher.  
Pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:00683 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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:  
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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;  
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  
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previdência social.  
Somos, por conseguinte, pela sua rejeição. 
   
   
   EMENDA:00707 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JONAS PINHEIRO (PFL/MT) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado - Artigo 237  
§ 6o. - O trabalhador rural e pescador, que  
exerçam atividades em regime de propriedade,  
economia familiar e não contribui para a  
Previdência Social, terão direito à aposentadoria  
aos 60 (sessenta) anos de idade para o homem e aos  
55 (cinquenta e cinco) anos para a mulher. 
Justificativa: 
O artigo 9° e parágrafo único da Comissão de Sistematização, constitui um avanço, quando integrou 
à Previdência Social o produtor rural e o pescador artesanal, bem como parceiro, meeiro, arrendatário 
e respectivos cônjuges. Por apenas 2 votos para caracterizar o “quórum” qualificado de 47 votos 
favoráveis à nossa Emenda ES 21105-6 – Destaque 3610, não logrou aprovação.  
Considerando que o artigo 237 em seu inciso III assegura a aposentadoria pelo trabalho rural, entre 
outros “com tempo inferior ao estabelecido no inciso I” e tendo em vista que: as famílias rurais e dos 
pescadores vêm-se obrigadas, desde tenra idade, a enfrentarem toda intempérie da natureza, além 
da atividade desgastante fisicamente que são impostas pela necessidade de sua sobrevivência;  
- que tanto o trabalhador rural como o da lide da pesca, ao chegarem nessa idade, já extrapolaram o 
tempo de serviço máximo obrigatório para a aposentadoria do trabalhador urbano;  
- que o período de vida dessas pessoas envolvidas nessas atividades, além de menor é sempre 
exposto a prejuízo de sua saúde que os levam a invalidez constante ou diminuição da atividade 
produtiva;  
- que a pensão remunerativa resume em apenas 01 (um) salário mínimo, portanto não causará, como 
querem alguns, abalo no sistema previdenciário do país;  
- que o agricultor ou pescador quando chega a essa idade, possui toda sua vida dedicada a essa 
atividade.  
Propomos novamente esta Emenda no sentido de fazer justiça a essas duas classes dos nossos 
irmãos menos favorecidos. Que o homem tenha o direito de se aposentar aos 60 (sessenta) anos e a 
mulher aos 55 (cinquenta e cinco) anos de idade.  
Parecer:   
   Pela rejeição, face à aprovação da Emenda no. 2p01815-7. 
   
   EMENDA:00747 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO BERNARDI (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADTIVA  
Título VIII - da Ordem Social - Capítulo II -  
Seção II - da Previdência Social.  
Acrescente-se ao Artigo 237 item VII, com a  
seguinte redação:  
Artigo 237 ..................................  
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"VII - É assegurada aposentadoria especial ao  
trabalhador rural, percebendo no mínimo 1 (um)  
salário mínimo, o trabalhador de sexo masculino ao  
completar 60 (sessenta) anos de idade e do sexo  
feminino aos 55 (cinquenta e cinco) anos'. 
Justificativa: 
A Legislação atual destina aos aposentados do trabalho rural apenas metade do salário mínimo 
vigente, além de o tempo de serviço ser maior, a presente emenda tem finalidade de corrigir tais 
injustiças, se falar que a média de vida do homem rural, do trabalhador é de, no máximo, 60 
(sessenta) anos.  
Parecer:   
   O projeto de Constituição contempla o que a presente Emenda pretende e, a nosso ver, de modo 
mais favorável ao trabalhador rural.  
A Emenda prevê para ele uma aposentadoria especial. Esta é exatamente a que lhe é concedida no 
inciso III, do art.237, do Projeto, com tempo inferior ao estabelecido, em caráter geral, no inciso I do 
mesmo artigo.  
E, aplicando-se também ao trabalhador rural a regra do "caput" do art. 237, fica assegurada a 
aposentadoria com salário integral.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:00748 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO BERNARDI (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado: Artigo 237 - Título VIII da  
Ordem Social, Seção II - Capítulo II da  
Previdência Social -  
Acrescente-se ao Artigo 237, item VI com a seguinte redação:  
Art. 237 ....................... 
VI - " Ao empregado em estabelecimento bancário e  
economiário que tenha completado 25 anos (vinte e  
cinco) anos de serviço, será assegurado o direito  
à aposentadoria especial com renda mensal  
correspondente a 95% do salário-de-benefício". 
Justificativa: 
Dados divulgados por lideranças classistas dessas categorias profissionais revelam o alto índice de 
utilização de sessões de análise a que são submetidos muitos profissionais da área. Explica-se: o 
desgaste físico, emocional e psíquico, provém de um trabalho de alta responsabilidades, geralmente 
não reconhecidos pelos banqueiros que, dos bancários, apenas exigem resultados, sem maior 
preocupação com remuneração e aspecto humanos.  
Parecer:   
   A emenda objetiva acrescentar o item VI, ao art. 237, dispositivo que "permite ao empregado em 
estabelecimento bancário e economiário que tenha completado 25 (vinte e cinco) anos de serviço, 
será assegurado o direito à aposentadoria especial com renda mensal correspondente a 95% do 
salário benefício".  
Em sua justificação, o autor afirma que dados divulgados por lideranças classistas dessas categorias 
profissionais revelam o alto índice de utilização de sessões de análises a que são submetidos muitos 
profissionais da área, vitimadas por desgaste físico, emocional e psíquico.  
Consideramos a proposta da maior importância social, porém, trata-se de matéria de normatização 
infra-constitucional.  
Ante o exposto, somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:00784 REJEITADA 
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Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDME TAVARES (PFL/PB) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 237 o seguinte parágrafo:  
"Art. 237 - ................................  
§ 6o. - A aposentadoria por velhice do  
trabalhador rural terá valor correspondente ao do  
salário mínimo e será devida ao homem e à mulher,  
respectivamente, aos 55 e aos 50 anos de idade." 
Justificativa: 
Há anos, venho lutando, pela promoção socioeconômica do trabalhador rural que, apesar de sua 
inestimável contribuição ao desenvolvimento do País, sempre foi injustiçado. Agora, quando se 
elaborava a nova Constituição Federal, não se poderá esquecer desses bravos concidadãos, 
máxime, das condições exigidas para sua aposentadoria. Isto porque, atualmente, a lei discrimina o 
trabalhador rural, negando-lhe direito à aposentadoria por tempo de serviço, e deixando de 
estabelecer, em termos de idade, a devida diferenciação entre o homem e a mulher, nos casos de 
aposentadoria por velhice.  
Com efeito, a Lei Complementar n° 11 dispõe que a aposentadoria por velhice é devida ao homem do 
campo que tiver completado 65 anos de idade, não fazendo qualquer distinção entre o trabalhador 
dos sexos masculino e feminino. Trata-se de injustiça, vez que, para o segurado da previdência 
urbana, a lei, atendendo à natureza específica da mulher, confere-lhe o direto de se aposentar cinco 
anos antes do homem.  
De outra parte, não deveria a legislação do PRORURAL considerar a idade de 65 anos como básica 
para a concessão do benefício da aposentadoria por velhice, já que nas atividades rurais, ao contrário 
do que ocorre nas urbanas, começa a trabalhar muito mais cedo – aos sete ou oito anos de idade -, o 
que provoca desgaste físico prematuro.  
Por tais razoes, é aconselhável a diminuição do limite de idade para obtenção da aposentadoria por 
velhice no meio rural, bem como o estabelecimento de uma diferença de idade entre o homem e a 
mulher.  
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda no. 2p 00066 - 5. 
   
   EMENDA:00804 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JÚLIO COSTAMILAN (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 237  
O caput do Art. 237 do Projeto de  
Constituição (A), passa a ter a seguinte redação:  
Art. 237 - É assegurada a aposentadoria com  
proventos de valor igual ao salário de  
contribuição do mês que antecede o pedido, nos  
limites da lei, garantido o reajustamento para  
preservação permanente do seu valor real, cujo  
resultado nunca será inferior à proporção  
representada pelo ganho fixado à época da  
concessão do benefício: 
Justificativa: 
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A redação proposta consagra o direito a aposentadoria integral, considerado o salário de 
contribuição. Do mesmo modo assegura que nos reajustamentos para preservação permanente do 
valor real das aposentadorias, o resultado nunca será inferior à proporção representada pelo ganho 
fixado à época da concessão do benefício. O exemplo é claro: ao se aposentar o titular do direito tem 
seu salário de contribuição correspondente a cinco Pisos Nacional de Salários; proporção que deverá 
ser garantida em qualquer reajuste futuro, com o que se estará impedindo a ocorrência de defasagem 
que ao passar do tempo vai corroendo o valor da aposentadoria, agravando as condições de vida do 
aposentado. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos dos pareceres oferecidos às Emendas nos. 2p01815-7 e 2p01904-8. 
   
   EMENDA:00957 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BETH AZIZE (PSB/AM) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
O inciso I, do artigo 237, do Projeto de  
Constituição; da Comissão de Sistematização; passa  
a ter a seguinte redação:  
Art. 237. ................... 
I. após trinta anos de trabalho ao homem, e,  
após vinte e cinco, à mulher, desde que tenham  
contribuindo pelo mesmo período, para a seguridade  
social, facultado àquele requerer, nos termos da  
lei, aposentadoria proporcional aos vinte e cinco  
anos de trabalho e a esta, aos vinte anos; 
Justificativa: 
A Comissão de Sistematização cometeu grave equívoco ao rejeitar emenda de minha autoria, 
propondo a aposentadoria em menor tempo para o trabalhador brasileiro, sob o argumento de que a 
Previdência Social não suportaria tamanho ônus. Ocorre que a referida aposentadoria é direito 
apenas de quem haja contribuindo, pelo mesmo período, para a seguridade social. O equívoco é 
maior quando se contrata que a mesma Comissão aprovou a aposentadoria aos magistrados por 
tempo de serviço aos trinta anjos, como o fez para os professores, discriminados o trabalhador, como 
se uma categoria profissional fosse superior ou inferior a outra. As professoras foi nada a 
aposentadoria especial aos vinte e cinco anos, direito justo e que precisa ser mantido. O que não se 
deve e permitir que uma Constituição que se quer moderna e justa estabeleça diferença de direto 
sem a adoção de critérios justos, porque um critério absurdamente injusto é admitir-se que um 
magistrado trabalha mais que outras categorias profissionais. E para confirmar isso basta que se 
tenha em conta a morosidade da tarefa judiciária e dos processos em juízo.  
Isto posto, volto a instituir na aposentadoria, nos termos expressos desta emenda.  
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda no. 2p00257-9. 
   
   EMENDA:00962 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO JOHNSSON (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao artigo 237 mais um  
parágrafo, com a seguinte redação:  
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"§ O órgão de previdência social, Estados, o  
Distrito Federal e Municípios indenizarão um ao  
outro, conforme for o que arcar com o ônus de  
pagar os salários ou os proventos da  
aposentadoria, observada a proporcionalidade do  
tempo de serviço que o trabalhador tenha prestado  
à iniciativa privada ou à administração pública." 
Justificativa: 
Tem sido um fato social corriqueiro as pessoas iniciarem sua vida profissional na iniciativa provada e, 
posteriormente, buscando estabilidade no emprego, ingressarem no serviço público, em caráter 
permanente. O limite de idade para tal fim, que até pouco tempo atrás era fixado rigidamente em 35 
anos, tende a se flexibilizar para maior, fato que, sob o aspecto democrático é salutar. Entretanto, as 
fazendas públicas vêm sofrendo prejuízos, pois estas pessoas contribuem para a previdência social 
e, ao se aposentarem, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios arcam integralmente com o 
ônus dos respectivos proventos, ou vice-versa.  
A proposição objetiva minimizar esta perda e, já que a contagem do tempo de serviço é recíproca, 
que o seja também o ônus da aposentadoria.  
Parecer:   
   O Constituinte Renato Johnsson apresenta Emenda que acrescenta parágrafo ao art. 237 do 
projeto de Constituição para estabelecer que "o órgão de previdência social, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios indenizarão um ao outro, conforme for o que arcar com o ônus de pagar os  
salários ou os proventos da aposentadoria, observada a proporcionalidade do tempo de serviço que o 
trabalhador tenha prestado à iniciativa privada ou à Administração Pública".  
As medidas propugnadas pelo autor exigiriam, de imediato a criação, em todo o País, de um serviço 
capaz de dar cumprimento às normas propostas.  
São evidentes, no caso, os enormes gastos com a implantação de um serviço dessa natureza.  
Em desfavor da medida, há que se levar em conta a grande diversidade entre as unidades 
federativas.  
Trata-se, também, a nosso ver, de matéria imprópria a texto constitucional, melhor se encartando no 
âmbito da legislação ordinária ou complementar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00979 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: Art. 237, incisos  
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 inciso V, renumerando-  
se o atual:  
Artigo 237. ................................  
............................................  
V - anos sessenta anos de idade, ao homem, e,  
aos cinquenta e cinco anos, à mulher, para as  
categorias a que se refere o artigo 9o. desta  
Constituição. 
Justificativa: 
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Considerando que o Projeto de Constituição (A), sem seu artigo 237, inciso III, assegura a 
aposentadoria pelo trabalho rural “com tempo inferior ao estabelecido no inciso I”, e que tanto o 
trabalhador rural como o pescador artesanal, categorias de trabalhadores a que se refere o art. 9°, 
assim como o parceiro, o meeiro, o arrendatário e respectivos cônjuges, começam a trabalhar com 
pouca idade, justifica-se plenamente a apresentação desta Emenda.  
Tal sugestão, apresentada em fases anteriores, deixou de ser aprovada pela Comissão de 
Sistematização pela falta de apenas dois votos que caracterizassem o quórum qualificado de 
quarenta e sete votos favoráveis. Eis porque voltamos a apresenta-la, esperando que o Plenário da 
Assembleia Nacional Constituinte a acolha, inserindo-a como princípio no texto da futura Carta 
Magna do País.  
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do parecer oferecido à Emenda no. 2p01815-7 
   
   EMENDA:00985 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Adite-se ao artigo 237 do Projeto de  
Constituição, o seguinte inciso:  
VI - Após trinta anos de trabalho para o  
homem e vinte e cinco anos para a mulher, quando  
prestados a estabelecimentos de crédito. 
Justificativa: 
Com o acréscimo da alínea “e” ao dispositivo ora enfocado, a emenda que submeto à consideração 
de meus nobres pares visa a concessão de aposentadoria aos que labutam nos estabelecimentos de 
crédito, isso e, aos bancários, após trinta anos de trabalho, quando homem, e após vinte e cinco 
anos, quando mulher. Não se pense que esta proposta é graciosa. Ao contrário, ela tem enormes 
significação, por que se arrima em dados científicos que reconhecem a atividade bancária como uma 
das que mais produz desgaste no cérebro do trabalhador. Tanto assim que as estatísticas 
demonstram e provam o alto índice de loucura que se verifica no seio da classe bancária brasileira.  
O dispositivo ora sob exame, na sua alínea “b”, ao estabelecer um tempo menor para as 
aposentadorias decorrentes do trabalho rural, noturno, de revezamento, insalubre ou perigo, já admite 
a diferença que existe entre as bárias atividades laborais. E, em sendo assim, e se considerando que 
a atividade bancária é profundamente destruidora das faculdades cerebrais e, por via de 
consequência, do próprio físico, é que apresento a presente emenda, na esperança de que ela possa 
merecer a aprovação de meus eminentes colegas, já que, para os bancários, não pode prevalecer a 
aposentadoria aos trinta e cinco anos para o homem e trinta para a mulher, como está proposto no 
Projeto de Constituição ora sob análise.  
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda no. 2p00257-9. 
   
   EMENDA:01030 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSE DE FREITAS (PMDB/ES) 
Texto:   
   Substitua-se os incisos I e II, do art. 237,  
do Projeto de Constituição, da Comissão de  
Sistematização, mantendo-se o artigo, com os  
demais dispositivos, nos demais pontos, pelo  
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seguinte teor:  
"I - com 30 (trinta) anos de trabalho, para o homem;  
II - com 25 (vinte e cinco) para a mulher;" 
Justificativa: 
A aposentadoria aos 35 anos par ao homem e aos 30 para a mulher representa período excessivo 
que não se compatibiliza com a média de vida do povo brasileiro e prejudica a juventude que precisa 
de espaço no mercado de trabalho.  
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda no. 2p00257-9. 
   
   EMENDA:01081 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 237  
Substitua-se o "caput" do art. 237, adotando-  
se a seguinte redação:  
"Art. 237 - É assegurada aposentadoria ao  
trabalhador, com base no salário integral  
percebido durante o seu último ano de trabalho,  
garantido o reajustamento, em caráter permanente,  
do valor real dos proventos, obedecidas as  
seguintes condições". 
Justificativa: 
Adotada a presente emenda, veremos superada deficiência existente nos critérios de fixação dos 
proventos do inativo. 
Num país como o Brasil, carente de uma melhor política econômica em todos os aspectos, cabe à 
Assembleia Nacional Constituinte reparar essa indesculpável injustiça cometida contra aqueles que 
deram muito de suas vidas em favor do relativo progresso experimentado pela nossa sociedade. 
Estabelecer a média, com base nos 12 últimos meses, vem em parte corrigir a defasagem dos 
rendimentos do trabalhador. 
Parecer:   
   Pela rejeição, face à aprovação da Emenda no. 2P00339-7. 
   
   EMENDA:01185 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo emendada: art., 137  
Acrescenta-se ao art. 237 o inciso IV  
renumerando-se os atuais incisos IV e V para V e  
VI, respectivamente.  
"IV - Aos cinquenta e cinco anos de idade, ao  
homem, e aos cinquenta, à mulher, quando exercerem  
atividades em regime de economia familiar,  
conforme definido no art. 9o. desta Constituição." 
Justificativa: 
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Se, por um lado, a aposentadoria prevista no inciso I do artigo 237 (tempo de serviço) atinge os 
assalariados aquela prevista no § 2° do mesmo artigo diz respeito aos autônomos cujas 
aposentadorias têm como base o salário de contribuição à Previdência Social.  
Os pequenos agricultores, pescadores artesanais, parceiros e arrendatários, conforme definição do 
art. 9° do Projeto de Constituição, não são nem assalariados nem autônomos. Devem, portanto, ter 
suas aposentadorias concedidas por idade e não por tempo de serviço. Resta fixar esse limite que 
deve ser inferior ao previsto no inciso IV, considerando: 
Primeiro, o fato desses trabalhadores começarem a trabalhador muito mais cedo do que a pior dos 
trabalhadores urbanos. Na verdade, já na infância, desenvolvem várias tarefas e não raro enfrentam 
trabalhos pesados e exaustivos.  
Em segundo lugar, a jornada de trabalho é inigualavelmente superior, devido às características das 
tarefas, não permitindo nem mesmo o gozo de feriados, Dias Santos, férias, etc.  
A situação da mulher trabalhadora rural é pior na medida em que sofre a consequência da dupla 
jornada de trabalho.  
Estas duas razões já bastariam para justificar o limite de idade aqui exposto, pois seria uma 
incoerência aposentar-se, com a mesma idade, categorias com tempo efetivo de trabalho tão distinto.  
Mas a nossa terceira razão não deixa dúvida sobre a justeza da proposta aqui apresentada. O limite 
único de 65 anos, proposto pelo relator Bernardo Cabral, na prática, seria usufruído por um 
reduzidíssimo número de trabalhadores rurais. Vivendo em condições de vida ainda piores que nas 
cidades, e com jornadas intensivas de trabalho, o nosso trabalhador rural dificilmente chega aos 65 
anos de idade, conforme demonstram as estatísticas oficiais pelas quais a expectativa de vida gira 
em torno dos 50 anos.  
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda no. 2P00352-4. 
   
   EMENDA:01197 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO JORGE (PT/SP) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao "caput" do artigo 237 e  
acrescente-se um novo parágrafo, que passa a se  
constituir no § 6o., mantendo-se os atuais incisos  
e parágrafos:  
"Art. 237 - É assegurada aposentadoria com  
proventos equivalentes à média das doze últimas  
contribuições mensalmente atualizadas pelos  
índices do custo de vida, respeitando-se os  
limites de salário-contribuição fixados em lei e  
garantindo-se o reajuste para preservação, em  
caráter permanente, de seu valor real, por meio da  
aplicação dos índices do custo de vida, obedecidas  
as seguintes condições:  
............................................  
§ 6o. Os aposentados contribuirão ao órgão  
previdenciário nos mesmos moldes do segurado ativo." 
Justificativa: 
Esta emenda objetiva assegurar aos aposentados a possibilidade de uma vida digna após o seu 
desligamento do mercado de trabalho, evitando-se que o valor de seus benefícios seja corroído, 
como acontece atualmente. O montante desprezível pago a título de aposentadoria tem levado uma 
grande parcela de brasileiros a, mesmo aposentados, voltarem à procura de trabalho para prover o 
seu sustento. Impõe-se, portanto, em caráter de urgência, a incorporação à nova Constituição de 
dispositivo que corrija uma grave distorção que atinge frontalmente a consciência de toda a 
sociedade brasileira. 
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Parecer:   
   Pela rejeição, face aos pareceres exarados nas Emendas nºs. 2P01815-7 e 2p01904-8. 
   
   EMENDA:01250 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VÍTOR BUAIZ (PT/ES) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao inciso I do art. 237 do  
Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização:  
"Art. 237. ..................................  
............................................  
I - após trinta anos de trabalho, ao homem,  
e, após vinte e cinco anos, à mulher; 
Justificativa: 
Trata-se de preservar o trabalhador, assegurando-lhe melhores condições de existência face à 
situação de intensa exploração a que se encontra submetido.  
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do parecer oferecido à Emenda no. 2p00257-9. 
   
   EMENDA:01385 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FELIPE CHEIDDE (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Altere-se a redação do inciso II do art. 46,  
do Projeto de Constituição (A), para desdobrá-lo e  
acrescentar-lhe uma nova forma de aposentadoria:  
"II - Compulsoriamente:  
a) - aos setenta anos de idade;  
b) - por conveniência da administração,  
observadas as condições estabelecidas em lei, para  
quem já houver completado o tempo necessário para  
obtenção da aposentadoria voluntária.' 
Justificativa: 
Trata-se de agregar ao texto a chamada aposentadoria “expulsória” destinada a permitir que a 
administração, nos casos e nas condições estabelecidas em lei, promova a renovação de seus 
quadros, dando maior celeridade às carreiras, com maior estímulo à evolução funcional.  
No fundo, estende-se aos servidores civis algo que já existe para os militares, conforme consta  
do art. 51, § 8°, deste mesmo Projeto.  
Em certos casos, que a lei prudentemente disciplinará, não é conveniente a permanência no serviço 
ativo de quem já trabalhou o suficiente para aposentar-se, mas permanece em atividade, ou para 
incorporar maiores vantagens (sem estimulo para trabalhar) ou, então, como reserva de poder, 
bloqueando a evolução funciona dos mais novos.  
Parecer:   
   Emenda ao art. 46, propondo a adoção de nova forma de aposentadoria. A proposta contém em si 
o vírus do autoritarismo, quando sugere a aposentadoria "expulsória" para quantos já tenham 
completado tempo de serviço para aposentadoria voluntária mas permanecem em atividade. Além 
disso, ensejará perseguições pessoais ou políticas. As disposições contidas no Projeto, sobre 
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aposentadoria, consignam a mais legitima tradição jurídica e institucional sobre esse benefício.  
Pela REJEIÇÃO. 
   
   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.  
Nenhum benefício de prestação continuada,  
terá valor mensal inferior ao piso nacional de salários. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
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: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 se 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) 
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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:  
..................................................  
§ 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 
par maior clareza, as expressões “salário de contribuição” e “desde que comprovada a regularidade 
dos reajustes salariais do segurado conforme os critérios da lei. ”  
O § 6° 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 § 7° 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: 
Referência: 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. 
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   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". 
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 e o equilíbrio atuarial da Previdência.   
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do parecer oferecido à Emenda no. 2p01815-7. 
   
   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 idéia do autor da emenda é interessante e deverá ser posta em prática no âmbito da 
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. 
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   EMENDA:01606 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 237 do Projeto de  
Constituição "A", o seguinte inciso:  
Art. 237 - .....................................  
I  
II  
III  
IV  
V  
VI - após trinta anos de trabalho, assegurada a  
redução de cinco anos na hipótese de dupla  
jornada, quando uma delas for exercida nos  
serviços domésticos e familiares de forma não  
remunerada. 
Justificativa: 
O critério que justifica a redução do tempo de serviço para fins de aposentadoria deve estar 
vinculado, ao exercício de uma dupla jornada de trabalho, por razoes obvias de desgaste físico. 
Há de se assegurar tal direito aos que efetivamente exerçam trabalhos domésticos e familiares de 
forma não remunerada, sem necessariamente restringir essa situação à condição feminina.  
Parecer:   
   O autor da emenda propõe a instituição de aposentadoria aos 25 anos de serviço aos segurados, 
principalmente do sexo feminino, submetidos a dupla jornada, sendo uma delas exercida sem 
remuneração, no âmbito doméstico.  
Sobre a questão de aposentadorias especiais, temos entendido que a especificação das atividade 
propiciadoras desse benefício deve constituir objeto de legislação ordinária, porque, se apenas 
algumas delas forem arroladas no texto constitucional, estaríamos promovendo injustificada 
iniquidade. Se, partíssemos, porém, para a adoção do sistema de enumeração exaustiva dessas 
atividades, produziríamos um texto interminável, absolutamente incompatível com a técnica legislativa 
constitucional. A nosso ver a constituinte andou bem, até aqui, quando se limitou a uma redação 
sucinta e abrangente, que assegura aposentadoria especial pelo exercício de trabalho rural, noturno, 
de revezamento, penoso, insalubre ou perigoso, conforme definido em lei. Assim, de forma criteriosa 
e segura o legislador ordinário, ouvidas as autoridades competentes, disporá sobre a concessão da 
aposentadoria especial, exatamente de acordo com um mandamento constitucional que, não, 
apenas, autoriza, mas, principalmente, determina tal procedimento.  
Face ao exposto, opinamos pela rejeição da presente Emenda. 
   
   EMENDA:01669 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Acrescente-se uma parte final ao inciso IV,  
do art. 237, com a redação abaixo:  
Art. 237 - ..................................  
............................................  
IV - Aos sessenta e cinco anos de idade, ao  
homem, e, aos sessenta à mulher; e, pelo exercício  
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do trabalho rural aos sessenta e cinco anos de  
idade ao homem, e, aos cinquenta e cinco à mulher. 
Justificativa: 
O trabalhador rural é uma categoria profissional que tem que ser tratado de forma excepcional ao se 
fixar normas para a sua aposentadoria.  
Por que esta diferenciação de tratamento? 
Todos sabem que o trabalhador rural não contribui diretamente para a Previdência Social. Isto 
acarreta, por via de consequência, a impossibilidade de se estabelecer tempo de serviço para sua 
aposentadoria. Esta dificuldade seria superada através de atestados fornecidos pelos proprietários 
rurais, o que poderia ocasionar o fornecimento gracioso de atestados, além de não resolver o 
problema do trabalhador autônomo ou, do campesino, sem qualquer vínculo empregatício, mas 
vivendo e tirando o seu sustento do campo.  
Ora, se o Ilustre Relator já se comprometeu, em Plenário, a reduzir para 25 anos de trabalho a 
aposentadoria da mulher e, consequentemente, para 30 anos, a aposentadoria para o sexo 
masculino, desde que contem, pelo menos, respectivamente, 48 e 53 anos de idade, por que o 
trabalhador rural só pode se aposentadoria aos 65 anos de idade? Este tratamento com o homem do 
campo é extremamente odioso, lima vez que, o trata diferencialmente para penalizá-lo, ao invés de 
beneficiá-lo.  
Só quem não conhece a vida do campo é que não sabe que o trabalhador rural começa a trabalhar 
ao 08 ou 10 anos no máximo. Assim, na prática, o homem do campo ao se aposentar, atualmente, 
com 65 anos de trabalho, significa que trabalhou 55 a 57 anos, enquanto o trabalhador urbano ou 
funcionário público poderão aposentar-se com menos da metade deste tempo, isto é, com 25 ou 30 
anos, dependendo do sexo.  
Quando propomos, portanto, a redução da aposentadoria do trabalhador rural que, hoje, é de 65 anos 
para 60 anos, não estamos lhe fazendo a justiça que merece, mas, apenas, tentando diminuir o seu 
tempo de trabalho para meio século! 
Se os constituintes negarem este benefício mínimo ao homem do campo estarão revelando extrema 
insensibilidade com esta categoria profissional. 
Parecer:   
   Pela rejeição, face à aprovação da Emenda no. 2p01815-7. 
   
   EMENDA:01695 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IBERÊ FERREIRA (PFL/RN) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao "caput" do artigo 237:  
"Art. 237 - É assegurada aposentadoria, nos  
termos da lei, garantido o reajustamento dos  
proventos na mesma proporção do reajuste salarial  
da categoria a que pertenceu o inativo, quando em  
atividade, 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:  
............................................ 
Justificativa: 
Aquele trabalhador que, durante toda a sua vida, dedicou-se à construção da riqueza do país e que, 
por méritos e justiça, conquistou o direito à aposentadoria, não deve ser tratado de maneira diversa 
dos seus companheiros de jornada de trabalho por diversos anos. As pensões, proventos e demais 
benefícios advindos da aposentadoria ou reforma devem respeitar os reajustes concedidos e/ou 
conquistados pela categoria pela qual se aposentou. A justiça para com aqueles que já deram sua 
contribuição para a construção da riqueza do País é fator preponderante para que a justiça social 
passe da retórica vazia e sem fundamento. A igualdade de reajustes entre inativos e ativos é fator 
determinante par o reconhecimento do trabalho e da valorização do homem. 
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Parecer:   
   Pela rejeição, face à aprovação da Emenda No. 2p01818-1. 
   
   EMENDA:01722 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MATHEUS IENSEN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Inclua-se no art. 237 o seguinte parágrafo:  
"Fica assegurada aos ministros de confissão  
religiosa o direito a aposentadoria aos trinta  
anos de atividades pastoral." 
Justificativa: 
O ministério pastoral, que visa ao aprimoramento espiritual do ser humano como entidade inteligente, 
é considerado atividade penosa que envolve toda uma metodologia própria do processo docente e 
magistral. O ministro de confissão religiosa é acima de tudo pastor e mestre, pelo que, com justiça, 
merece ser incluído no rol daqueles beneficiados pela aposentadoria com tempo reduzido de serviço 
ou de atividade.  
Parecer:   
   Pretende-se acrescentar ao art. 237 do Projeto de Constituição parágrafo que assegure aos 
ministros de confissão religiosa o direito à aposentadoria aos trinta anos de atividade pastoral.  
O princípio maior da concessão da aposentadoria especial está previsto no texto Constitucional.  
Dispor sobre todas as atividades que porventura façam jus ao benefício é tarefa que deve competir à 
legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   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-  
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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  
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 à professora já está 
consagrado na atual Constituição; além de ser notório o desgaste dos mestres, 
principalmente no primeiro e segundo graus. 
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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: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 no § 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, a 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 
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último ou últimos meses e se aposente 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 12 não 
são corrigidos monetariamente. Assim, em períodos inflacionários, o segurado é prejudicado. Basta, 
para corrigir esta falha, introduzir dispositivos 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, já que o regime rural não é contributivo, o 
dispositivo é totalmente dispensável, já que a contagem reciproca 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 aposentadoria 
por tempo de serviço de trabalhadores rurais logo após vencido o tempo de carência (atualmente 
cinco 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 redução 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 de alteração do caput do artigo que torna sem sentido o parágrafo suprimido e 
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 precederam 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 de 
contribuição previdenciária, acesso ao sistema voluntário de previdência que complemente seus 
benefícios aproximando-se 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.  
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.  
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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:01823 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAQUEL CAPIBERIBE (PMDB/AP) 
Texto:   
   Suprimir o inciso III, do art. 237 do Projeto  
A, renumerando-se os demais incisos e criando um  
novo artigo na Seção II, Título VIII, da  
Previdência Social, com a seguinte redação:  
"Art. - A lei disporá sobre a  
aposentadoria especial com tempo de serviço  
inferior ao estabelecido no inciso I, do art. 237,  
pelo exercício de trabalho rural, penoso,  
insalubre, perigoso, noturno ou de revezamento.  
Parágrafo único - Às mulheres trabalhadoras  
nas condições descritas no "caput", assim como às  
bancárias e às industriárias de um modo geral,  
assegurar-se-á a aposentadoria especial em tempo  
nunca superior aos 25 anos de serviço." 
Justificativa: 
A presente emenda traz no ‘caput’ do novo artigo proposta, a repetição do que preceitua o inciso III, 
do art. 237, do Projeto A. A inovação, contudo, começa no parágrafo único.  
Pretendo, com esta emenda, assegurar a todas as mulheres que trabalham em condições como as 
descritas no ‘caput’ (trabalho insalubre, rural, noturno, penoso, etc.) uma aposentadoria especial a ser 
criada em lei ordinária que garanta a concessão do benefício aos 25 anos de serviço.  
Em etapas anteriores desta ANC já se verificou que a composição política atual não permite a 
concessão de aposentadoria a todas as trabalhadoras aos 25 anos de trabalho, ainda que esta seja 
uma bandeira com a qual não desistirei de lutar. Em razão disto, volto a apresentar nesta fase 
derradeira da Constituinte uma emenda que venha a fazer justiça ao menos com as mulheres que 
labutam diariamente em ambientes de trabalho com gravames à saúde, ao físico ou ao psíquico.  
A proposta é assegurar a estas uma aposentadoria especial ao implemento dos 25 anos de serviço. 
Gostaria de justificar com mais detalhes, ainda, a inclusão nesta regra das trabalhadoras bancárias e 
industriárias.  
É sabido que as bancárias são trabalhadoras que apresentam índice de ‘stress’ e manifestações de 
distúrbios psicológicos ou mentais. Esta, portanto, a razão peculiar de incluí-las neste preceito.  
Quanto às industrias, que já são milhares no Brasil, justifico em face do trabalho que exige enorme 
atenção, além de grande desgaste físico; pois estão constantemente postadas em ‘linhas de 
produção’. Ninguém desconhece o fator da mecanização da pessoa que passa anos a fio nas linhas 
de produção.  
Quanto às razões gerais de se assegurar aposentadoria especial as estas trabalhadoras aos 25 anos 
de trabalho, deve dizer, que as dezenas de Congressos, centenas de encontros e milhares de 
reuniões do movimento das mulheres trabalhadoras realizados no Brasil inteira são suficientes para o 
convencimento.  
Conto com todos os Constituintes sensíveis às causas sociais e lutadoras pela construção de uma 
sociedade nova, onde seja capaz de se restabelecer a dignidade.  
Parecer:   
   Pretende a nobre Constituinte RAQUEL CAPIBERIBE, com a apresentação desta emenda, suprimir 
o item III do art. 237 do Projeto de Constituição e acrescentar artigo com a seguinte redação:  
"Art. A lei disporá sobre a aposentadoria especial com tempo de serviço inferior ao estabelecido no 
inciso I, do art. 237, pelo exercício de trabalho rural, penoso, perigoso, noturno ou de revezamento.  
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Parágrafo único. Às mulheres trabalhadoras nas condições descritas no caput, assim como às 
bancárias e às industriárias de um modo geral, assegurar-se-á a aposentadoria especial em tempo 
nunca superior aos 25 anos de serviço".  
Inicialmente, cumpre assinalar que a norma contida no caput do artigo proposto é mera repetição do 
disposto no item III do art. 237 do Projeto de Constituição, como, aliás reconhece a ilustre autora da 
emenda.  
Por seu turno, o parágrafo único peca por redundância e por restringir o direito que se pretende ver 
criado. No primeiro caso, porque as mulheres trabalhadoras ali referidas estarão, evidentemente, 
alcançadas pelo disposto no caput do artigo proposto. No segundo caso, porque se intenta conceder  
o benefício apenas "às mulheres trabalhadoras", cometendo-se, consequentemente, uma 
injustificável distinção para com os homens trabalhadores.  
Além do mais, a imediata concessão da aposentadoria especial às bancárias e às industriárias, 
pretendida no referido parágrafo único, deve ser objeto de lei ordinária e não de norma constitucional, 
porquanto a Constituição não deve descer a particularidades, sob pena de, no presente caso, por 
exemplo, ter que relacionar em seu bojo todas aquelas categorias profissionais que por ventura 
façam ou venham a fazer jus àquela aposentadoria.  
Pela rejeição da emenda. 
   
   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. 
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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. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do parecer oferecido à Emenda no. 2p01815-7. 
   
   EMENDA:01935 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ TAVARES (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao inciso IV, ao art. 237, do  
Projeto, as seguintes disposições:  
"Art. 237 - ................................  
............................................  
IV - ........., ressalvado o caso do  
trabalhador rural, que será, respectivamente, aos  
sessenta anos e cinquenta e cinco anos de idade;" 
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Justificativa: 
O limite de aposentadoria por idade para o trabalhador rural não pode ser equivalente ao exigido para 
o trabalhador urbano, dadas as condições naturais de desgaste a que se acha submetido esse 
trabalhador.  
Tanto, assim, que m relação ao tempo de serviço já foi admitido pelo Projeto que o trabalhador rural 
possa se aposentar com tempo inferior ao do trabalhador urbano, conforme dispõe o inciso III, do 
mesmo art. 237.  
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  
[...] 
CAPÍTULO II 
DA ORDEM SOCIAL 
[...] 
SEÇÃO I  
DA SAÚDE 
[...] 
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 e 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 
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 
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dezembro de cada ano. 
[...] 
 

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 
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 
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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 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"). 
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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). 

 
___________________________________________________________________ 

FASE U 

   
   EMENDA:00016 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JESUALDO CAVALCANTI (PFL/PI) 
Texto:   
   No inciso III do art. 207, suprima-se a expressão:  
"de primeiro ou segundo grau". 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
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Parecer:   
   A Emenda, propondo assegurar aos professores de terceiro grau direito à aposentadoria após trinta anos, se 
homem, e, vinte e cinco anos, se mulher, por efetivo exercício de função de magistério, pretende retirar, da 
parte final do item III do art. 207 do Projeto de Constituição, a expressão "de primeiro ou segundo grau".  
O texto resultou de acordo entre as lideranças, acordo esse que recebeu em Plenário, a esmagadora 
unanimidade de 432 votos favoráveis e nenhum contrário, verificando-se, apenas, duas abstenções.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00032 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   
   Suprima-se a expressão:  
"de primeiro ou segundo grau;' do inciso  
III, do Art. 207, do Texto. 
Justificativa: 
Em leitura atenta ao inciso III, do Art. 207, verifica-se uma restrição inadmissível aos professores universitários 
que foram, pois, preteridos do direito de aposentarem-se aos trinta anos (professor) e aos vinte e cinco anos 
(professora), pelo exercício da função.  
A permanecer a expressão de que se espera a supressão, apenas os professores de primeiro e segundo graus 
poderão se aposentar após 30 anos (ele) e 25 anos (ela) de efetivo exercício de magistério.  
O professor universitário, outrossim, é merecedor da aposentadoria especial de que trata o inciso III, do Art. 
207, porquanto seu mister, além de nobre e árduo, também se aproveita das mesmas justificativas utilizadas 
para conceder aposentadoria diferenciada a outros professores.  
Portanto, nada autoriza esta discriminação, mormente porque a função de magistério é uma, daí se justifica a 
proposição do tratamento isonômico.  
Salienta-se, ainda, que a supressão proposta fará justiça, também, aos professores da pré-escola e de cursos 
livres, sem razão excluídos daquele direito.  
Parecer:   
   A Emenda, propondo assegurar aos professores de terceiro grau direito à aposentadoria após trinta anos, se 
homem, e, vinte e cinco anos, se mulher, por efetivo exercício de função de magistério, pretende retirar, da 
parte final do item III do art. 207 do Projeto de Constituição, a expressão "de primeiro ou segundo grau".  
O texto resultou de acordo entre as lideranças, acordo esse que recebeu em Plenário, a esmagadora 
unanimidade de 432 votos favoráveis e nenhum contrário, verificando-se, apenas, duas abstenções.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00074 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Suprima-se do inciso III, do art. 207 a  
expressão "de primeiro e segundo graus"". 
Justificativa: 
A redação aprovada em 1° Turno deixa a desejar, pois consagra odiosa discriminação aos demais professores.  
É que o desgaste com a digna e honrosa missão desempenhada pela classe docente não se mede pelo grau 
de ensino.  
A presente emenda visa a aperfeiçoar o texto, dele excluindo expressão que convalido gritante injustiça, além 
de afrontar o sagrado princípio da isonomia, sobre o qual se embasa o Estado de Direito.  
Parecer:   
   A Emenda, propondo assegurar aos professores de terceiro grau direito à aposentadoria após trinta anos, se 
homem, e, vinte e cinco anos, se mulher, por efetivo exercício de função de magistério, pretende retirar, da 
parte final do item III do art. 207 do Projeto de Constituição, a expressão "de primeiro ou segundo grau".  
O texto resultou de acordo entre as lideranças, acordo esse que recebeu em Plenário, a esmagadora 
unanimidade de 432 votos favoráveis e nenhum contrário, verificando-se, apenas, duas abstenções.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:00093 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprima-se do artigo 207, inciso III, a  
expressão "por efetivo exercício da função de  
magistério de primeiro e segundo graus". 
Justificativa: 
No artigo 45, b, aprovou-se a aposentadoria especial para todos os professores da rede oficial.  
Estranhamente, para a professora de rede privada, aposentadoria especial só foi concedida aos professores 
de primeiro e segundo grau.  
Sentimos dificuldade em entender este tratamento diferenciado, daí a emenda, para restaurar a isonomia.  
Parecer:   
   A Emenda, propondo assegurar aos professores de terceiro grau direito à aposentadoria após trinta anos, se 
homem, e, vinte e cinco anos, se mulher, por efetivo exercício de função de magistério, pretende retirar, da 
parte final do item III do art. 207 do Projeto de Constituição, a expressão "de primeiro ou segundo grau".  
O texto resultou de acordo entre as lideranças, acordo esse que recebeu em Plenário, a esmagadora 
unanimidade de 432 votos favoráveis e nenhum contrário, verificando-se, apenas, duas abstenções.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00120 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Suprima-se a expressão "de primeiro ou  
segundo graus", do inciso III, do artigo 207, do  
Projeto de Constituição (B), ficando com a  
seguinte redação:  
Art. - 207....................  
I - ..........................  
II - .........................  
III - Após trinta anos, ao professor, e, após  
vinte e cinco anos, à professora, por efetivo  
exercício de função de Magistério. 
Justificativa: 
A redação desse inciso, não atendeu aos objetivos sociais concernentes a todos os professores, e sim em 
parte, o que não é correto visto que uma norma constitucional não pode ser injusta, além de discriminar 
colégios, profissionais e Universidades.  
A supressão proposta da expressão em apreciação, propiciará uma correção abrangendo a todo o Magistério, 
por ser de direito e de justiça.  
Parecer:   
   A Emenda, propondo assegurar aos professores de terceiro grau direito à aposentadoria após trinta anos, se 
homem, e, vinte e cinco anos, se mulher, por efetivo exercício de função de magistério, pretende retirar, da 
parte final do item III do art. 207 do Projeto de Constituição, a expressão "de primeiro ou segundo grau".  
O texto resultou de acordo entre as lideranças, acordo esse que recebeu em Plenário, a esmagadora 
unanimidade de 432 votos favoráveis e nenhum contrário, verificando-se, apenas, duas abstenções.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00122 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   SÓLON BORGES DOS REIS (PTB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se do Inciso III do art. 207 do  
Projeto de Constituição (B) - 2o. Turno, a  
seguinte expressão:  
"... de primeiro ou segundo grau;" 
Justificativa: 
Desde que a Constituição manteve para o magistério do ensino público aposentadoria especial em todos os 
níveis e ramos do ensino, sem distinção, não tem sentido restringir a mesma medida no magistério particular 
só para os professores dos 1° e 2° graus, discriminando sem nenhuma razão os da escola pré-primária e 
superior.  
O argumento em que a Constituição se fundamenta para conceder aposentadoria especial, diminuindo o tempo 
de serviço, é a natureza do trabalho e não a vinculação do trabalhador ao Estado ou à empresa privada.  
Se a natureza do trabalho é a mesma, como e por que discriminar.  
É importante também assinalar que a Constituição atualmente em vigor já concede essa aposentadoria 
especial aos professores de todos os graus de ensino, seja este público ou particular.  
Parecer:   
   A Emenda, propondo assegurar aos professores de terceiro grau direito à aposentadoria após trinta anos, se 
homem, e, vinte e cinco anos, se mulher, por efetivo exercício de função de magistério, pretende retirar, da 
parte final do item III do art. 207 do Projeto de Constituição, a expressão "de primeiro ou segundo grau".  
O texto resultou de acordo entre as lideranças, acordo esse que recebeu em Plenário, a esmagadora 
unanimidade de 432 votos favoráveis e nenhum contrário, verificando-se, apenas, duas abstenções.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00245 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PSDB/ES) 
Texto:   
   A supressão da expressão "de primeiro e  
segundo graus" é necessária para fazermos justiça  
aos professores universitários, de pré-escolas e  
de cursos livres, que pela atual redação, estão  
excluídos daquele direito.  
Os professores compõem uma categoria  
profissional que exerce uma atividade profissional  
"penosa" independentemente do curso, ramo, nível  
ou grau em que trabalha, razão pela qual já  
possuem, hoje, o direito à aposentadoria especial  
após 25 anos de efetivo exercício se professora e  
30 anos se professor. A permanência do texto com a  
atual redação seria uma subtração indesejada e um  
direito a muito conquistado. 
Justificativa: 
O Artigo 41, inciso III alínea b do Projeto de Constituição B diz que o Servidor Público será aposentado 
voluntariamente após trinta anos de efetivo exercício em funções de magistério se professor ou vinte e cinco, 
se professora, com proventos integrais diferentemente do que determina o artigo 207, aquele não cria 
nenhuma exclusão, concedendo o direito a todos os professores servidores. 
A supressão da expressão “ de primeiro e segundo graus” é necessária para fazermos justiça aos professores 
universitários, de pré-escolas e de cursos livres, que pela atual redação, estão excluídos daquele direito. 
Os professores compõem uma categoria profissional que exerce uma atividade profissional “penosas” 
independentemente do curso, ramo, nível ou grau em que trabalha, razão pela qual já possuem, hoje, o direito 
à aposentadoria especial após 25 anos de efetivo exercício se professora e 30 anos se professor. A 
permanência do texto com a atual redação seria uma subtração indesejada e um direito muito conquistado. 
Parecer:   
   A Emenda, propondo assegurar aos professores de terceiro grau direito à aposentadoria após trinta anos, se 
homem, e, vinte e cinco anos, se mulher, por efetivo exercício de função de magistério, pretende retirar, da 
parte final do item III do art. 207 do Projeto de Constituição, a expressão "de primeiro ou segundo grau".  
O texto resultou de acordo entre as lideranças, acordo esse que recebeu em Plenário, a esmagadora 
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unanimidade de 432 votos favoráveis e nenhum contrário, verificando-se, apenas, duas abstenções.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00250 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CELSO DOURADO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Art. 207 ..................................  
III - Após trinta anos, ao professor, e,  
após vinte e cinco anos, à professora, por efetivo  
exercício de função de magistério de primeiro ou  
segundo grau;  
Suprimir a expressão: "De primeiro e segundo  
grau" do inciso III do art. 207. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   A Emenda, propondo assegurar aos professores de terceiro grau direito à aposentadoria após trinta anos, se 
homem, e, vinte e cinco anos, se mulher, por efetivo exercício de função de magistério, pretende retirar, da 
parte final do item III do art. 207 do Projeto de Constituição, a expressão "de primeiro ou segundo grau".  
O texto resultou de acordo entre as lideranças, acordo esse que recebeu em Plenário, a esmagadora 
unanimidade de 432 votos favoráveis e nenhum contrário, verificando-se, apenas, duas abstenções.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00257 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   Art. 207, inciso III.  
"III - após trinta anos, ao professor e, após  
vinte e cinco anos, à professora, por efetivo  
exercício de função de magistério". 
Justificativa: 
A emenda proposta visa a corrigir injustiça cometida contra os professores de nível superior, vez que, 
certamente por inadvertência, ficaram excluídos do inciso sob exame, de forma inexplicável. A supressão, para 
generalizar a asseguração de benefício se faz imprescindível porque a lei deve ser sempre o mais geral 
possível, abrangendo, no caso, a todos os professores, indistintamente.  
Parecer:   
   A Emenda, propondo assegurar aos professores de terceiro grau direito à aposentadoria após trinta anos, se 
homem, e, vinte e cinco anos, se mulher, por efetivo exercício de função de magistério, pretende retirar, da 
parte final do item III do art. 207 do Projeto de Constituição, a expressão "de primeiro ou segundo grau".  
O texto resultou de acordo entre as lideranças, acordo esse que recebeu em Plenário, a esmagadora 
unanimidade de 432 votos favoráveis e nenhum contrário, verificando-se, apenas, duas abstenções.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00293 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se no art. 207, III, a expressão "de  
primeiro ou segundo grau". 
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Justificativa: 
O texto exclui do direito à aposentadoria especial os professores de terceiro grau da rede privada, justamente 
os que mais precisam do benefício.  
Parecer:   
   A Emenda, propondo assegurar aos professores de terceiro grau direito à aposentadoria após trinta anos, se 
homem, e, vinte e cinco anos, se mulher, por efetivo exercício de função de magistério, pretende retirar, da 
parte final do item III do art. 207 do Projeto de Constituição, a expressão "de primeiro ou segundo grau".  
O texto resultou de acordo entre as lideranças, acordo esse que recebeu em Plenário, a esmagadora 
unanimidade de 432 votos favoráveis e nenhum contrário, verificando-se, apenas, duas abstenções.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00299 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARIA DE LOURDES ABADIA (PSDB/DF) 
Texto:   
   SUPRIMIR no Artigo 207, III do Projeto "B",  
as palavras "de primeiro ou segundo graus". 
Justificativa: 
Todos os professore devem fazer jus do benefício constitucional, sem nenhuma discriminação.  
Parecer:   
   A Emenda, propondo assegurar aos professores de terceiro grau direito à aposentadoria após trinta anos, se 
homem, e, vinte e cinco anos, se mulher, por efetivo exercício de função de magistério, pretende retirar, da 
parte final do item III do art. 207 do Projeto de Constituição, a expressão "de primeiro ou segundo grau".  
O texto resultou de acordo entre as lideranças, acordo esse que recebeu em Plenário, a esmagadora 
unanimidade de 432 votos favoráveis e nenhum contrário, verificando-se, apenas, duas abstenções.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00318 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁTILA LIRA (PFL/PI) 
Texto:   
   Suprimir do art. 207 - inciso III, os termos  
"de primeiro ou segundo grau." 
Justificativa: 
A supressão visa estabelecer o direito de aposentadoria para o Professor Universitário regido pela legislação 
trabalhista, da mesma forma que definida para o professor de primeiro ou segundo grau, “aposentadoria após 
trinta anos, ao professor, e, após vinte e cinco anos, à professora, por efetivo exercício de função de 
magistério. “A redação do projeto exclui” O Professor Universitário, instituído uma discriminação. Também, 
convém mencionar que o art. 41, inciso III, alínea b, que trata do Professor regido pelo estatuto dos servidores 
públicos estabelece o direito igual para todos os professores de primeiro, segundo e terceiro grau.  
Parecer:   
   A Emenda, propondo assegurar aos professores de terceiro grau direito à aposentadoria após trinta anos, se 
homem, e, vinte e cinco anos, se mulher, por efetivo exercício de função de magistério, pretende retirar, da 
parte final do item III do art. 207 do Projeto de Constituição, a expressão "de primeiro ou segundo grau".  
O texto resultou de acordo entre as lideranças, acordo esse que recebeu em Plenário, a esmagadora 
unanimidade de 432 votos favoráveis e nenhum contrário, verificando-se, apenas, duas abstenções.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00329 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ANTONIO MARIZ (PMDB/PB) 
Texto:   
   DISPOSTIVO EMENDADO: ART. 207, INCISO III  
Suprima-se no inciso III do art. 207, a  
expressão:  
"de primeiro ou segundo grau". 
Justificativa: 
A supressão proposta permite resguardar o direito da aposentadoria dos professores universitários, após 30 
anos, para o homem e 25 para a mulher, direito este, aliás, assegurado a toda categoria dos docentes de 
qualquer grau, desde a Emenda Constitucional n° 18, de 30 de junho de 1981. 
Excluir os professores de nível superior constitui a subtração de uma conquista duramente alcançada, há sete 
anos e caracteriza discriminação inaceitável.  
Parecer:   
   A Emenda, propondo assegurar aos professores de terceiro grau direito à aposentadoria após trinta anos, se 
homem, e, vinte e cinco anos, se mulher, por efetivo exercício de função de magistério, pretende retirar, da 
parte final do item III do art. 207 do Projeto de Constituição, a expressão "de primeiro ou segundo grau".  
O texto resultou de acordo entre as lideranças, acordo esse que recebeu em Plenário, a esmagadora 
unanimidade de 432 votos favoráveis e nenhum contrário, verificando-se, apenas, duas abstenções.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00355 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO TREVISAN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se, no inciso III do caput do art.  
207 do Projeto de Constituição "B", a seguinte  
expressão "de primeiro ou segundo grau". 
Justificativa: 
Não se compreende a injustificável restrição, no que diz respeito à concessão de aposentadoria especial, com 
menor tempo de prestação de serviço, que o projeto confere apenas aos que se dedicam ao magistério de 
primeiro ou segundo graus. No meu entender, ninguém mais do que o professor universitário deveria merecer 
esse tratamento, que reconheço ser dos mais justos.  
O professor universitário enfrenta os mesmos problemas que afligem os que se dedicam aos níveis de ensino 
de primeiro ou segundo graus. Também ele tem de passar noites corrigindo provas ou preparando aulas; tem 
necessidade de atualização constante. Mas enfrenta outras dificuldades, necessita de inúmeras leituras, 
muitas vezes em línguas estrangeira; frequenta cursos de reciclagem, assina revistas especializadas, 
geralmente de custo elevado e tem de encontrar tempo para lê-las, enfrenta dificuldades maiores quando 
debate com os alunos pois esses não aceitam mais, tão tranquilamente, a palavra do mestre como sendo 
infalível; a responsabilidade pela aprovação de um universitário é bem maior do que a de um secundarista ou 
de um aluno de primeiro nível, o desgaste emocional e o stress são bem mais agressivos.  
O exercício do magistério superior muitas vezes, principalmente nas cidades progressistas do interior do País, 
exige que ele se realize à noite, com evidente desgaste maior do que as aulas ministradas durante a manhã ou 
à tarde.  
Outrossim, um verdadeiro professor universitário não se contenta apenas em dar a sua aula e depois ausentar-
se do convívio com os acadêmicos; ao contrário, muitas vezes é assediado para continuar os debates ou para 
responder a indagações. Nem mesmo em acontecimentos sociais é ele poupado pelos alunos, principalmente 
em véspera de provas. E as visitas nas residências, na imediação dos exames finais? 
Todas essas e inúmeras outras razões justificam a aprovação desta emenda sem necessidade de ser 
relembrado o princípio da isonomia: dar-se o mesmo tratamento a uma mesma categoria profissional.  
Parecer:   
   A Emenda, buscando assegurar aos professores de terceiro grau direito à aposentadoria após trinta anos, se 
homem, e, vinte e cinco anos, se mulher, por efetivo exercício de função de magistério, pretende retirar, da 
parte final do item III do art. 207 do Projeto de Constituição, a expressão "de primeiro ou segundo grau".  
O texto resultou de acordo entre as lideranças, acordo esse que recebeu, em Plenário, a esmagadora 
unanimidade de 432 votos favoráveis e nenhum contrário, verificando-se, apenas, duas abstenções.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00372 REJEITADA 
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Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON SEIXAS (PDT/SP) 
Texto:   
   Suprima-se do art. 207, inciso III, da seção  
II, do Capítulo II do Título VIII, do Projeto de  
Constituição (b), a seguinte expressão:  
- "... de primeiro ou segundo grau". 
Justificativa: 
O dispositivo como está atualmente redigido, traz seu bojo um conteúdo de profunda injustiça, pois quer 
desigualar aqueles que são iguais. Há tão pouca diferença entre um professor da pré-escola e um do primeiro 
grau, um professor universitário e um de segundo grau, que é comum que o mesmo professor dê aulas 
concomitantemente nos diferentes níveis.  
Outra agressão ao princípio da isonomia está no fato de, apenas o professor universitário de entidades 
particulares não ser beneficiado pela idade limite de 25/30 anos, pois segundo o artigo 41, inciso III, letra “B”, o 
professor servidor público tem este benefício.  
Assim, a aprovação da presente emenda virá corrigir senão patente contradição, ao menos, clara injustiça.  
Parecer:   
   A Emenda, propondo assegurar aos professores de terceiro grau direito à aposentadoria após trinta anos, se 
homem, e, vinte e cinco anos, se mulher, por efetivo exercício de função de magistério, pretende retirar, da 
parte final do item III do art. 207 do Projeto de Constituição, a expressão "de primeiro ou segundo grau".  
O texto resultou de acordo entre as lideranças, acordo esse que recebeu em Plenário, a esmagadora 
unanimidade de 432 votos favoráveis e nenhum contrário, verificando-se, apenas, duas abstenções.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00514 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILMA MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
   SUPRIMIR no art. 207, III, do Projeto "B" as  
palavras "de primeiro ou segundo graus". 
Justificativa: 
A nova Constituição consagra o princípio da isonomia, não sendo justo excluir os professores do 3° grau desse 
benefício.  
Parecer:   
   A Emenda, propondo assegurar aos professores de terceiro grau direito à aposentadoria após trinta anos, se 
homem, e, vinte e cinco anos, se mulher, por efetivo exercício de função de magistério, pretende retirar, da 
parte final do item III do art. 207 do Projeto de Constituição, a expressão "de primeiro ou segundo grau".  
O texto resultou de acordo entre as lideranças, acordo esse que recebeu em Plenário, a esmagadora 
unanimidade de 432 votos favoráveis e nenhum contrário, verificando-se, apenas, duas abstenções.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00600 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ ELIAS MURAD (PTB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se do Inciso III do art. 207 da  
Previdência Social o seguinte: "... de primeiro  
e segundo grau". 
Justificativa: 
Já é uma tradição de constituições anteriores conceder aposentadoria especial também ao professor 
universitário, pois o mesmo te o seu começo em cursos de 1° e 2° graus.  
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Dizer que o professor universitário não tem a mesma carga de trabalho do que os dos cursos de 1° e 2° graus 
não condiz com a realidade pois a carga de trabalho é tão estafante quanto a daqueles graus, como trabalhos 
da pesquisa, 12 horas aulas semanais, e os trabalhos de coordenação e orientação de cursos.  
Parecer:   
   A Emenda, buscando assegurar aos professores de terceiro grau direito à aposentadoria após trinta anos, se 
homem, e, vinte e cinco anos, se mulher, por efetivo exercício de função de magistério, pretende retirar, da 
parte final do item III do art. 207 do Projeto de Constituição, a expressão "de primeiro ou segundo grau".  
O texto resultou de acordo entre as lideranças, que, diga-se de passagem, recebeu, em Plenário, a 
esmagadora unanimidade de 432 votos favoráveis e nenhum contrário, verificando-se, apenas, duas 
abstenções.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00622 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se no inciso III do art. 207, a  
expressão "de primeiro ou segundo grau". 
Justificativa: 
Nossa proposta visa evitar a discriminação que o dispositivo consagra contra os professores universitários, de 
pré-escolas, por exemplo, sujeitos ao mesmo desgaste dos docentes de primeiro e segundo graus. Além disso, 
essa restrição choca-se frontalmente com o disposto na letra “b”, inciso III, do art. 41, segundo o qual o 
servidor poderá aposentar-se, voluntariamente, “aos trinta anos de efetivo exercício em funções de magistério, 
se professor, e vinte cinco, se professora” (...). 
Parecer:   
   A Emenda, propondo assegurar aos professores de terceiro grau direito à aposentadoria após trinta anos, se 
homem, e, vinte e cinco anos, se mulher, por efetivo exercício de função de magistério, pretende retirar, da 
parte final do item III do art. 207 do Projeto de Constituição, a expressão "de primeiro ou segundo grau".  
O texto resultou de acordo entre as lideranças, acordo esse que recebeu em Plenário, a esmagadora 
unanimidade de 432 votos favoráveis e nenhum contrário, verificando-se, apenas, duas abstenções.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00624 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM FRANCISCO (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprima-se do item III do artigo 207 do  
Projeto de Constituição (B) a expressão: "de  
primeiro e segundo grau". 
Justificativa: 
A Emenda impõe-se, entre outras, pelas seguintes razões:  
a) para evitar contradição e desigualdade de tratamento entre o disposto na alínea “b” do item III do art. 41 e o 
disposto no artigo em referência;  
b) é raro o professor que só atua num nível de ensino, a carreira do magistério transita pelos três níveis, não 
sendo justo discriminar o professor de 3° grau, na contemplação deste benefício.  
Parecer:   
   A Emenda, propondo assegurar aos professores de terceiro grau direito à aposentadoria após trinta anos, se 
homem, e, vinte e cinco anos, se mulher, por efetivo exercício de função de magistério, pretende retirar, da 
parte final do item III do art. 207 do Projeto de Constituição, a expressão "de primeiro ou segundo grau".  
O texto resultou de acordo entre as lideranças, acordo esse que recebeu em Plenário, a esmagadora 
unanimidade de 432 votos favoráveis e nenhum contrário, verificando-se, apenas, duas abstenções.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00676 REJEITADA 
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Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LUIZ DE SÁ (PL/RJ) 
Texto:   
   Título VIII  
Da Ordem Social  
Seção II  
Da Previdência Social  
Suprimir do Inciso III do art. 207, a  
seguinte expressão:  
"... de primeiro ou segundo grau..."" 
Justificativa: 
A árdua tarefa do professor em todos os níveis de ensino, no planejamento, na correção de provas e 
exercícios, na atuação em período noturno e aos sábados, na desgastante tarefa de proporcionar o alcance ao 
saber desenvolvendo o raciocínio e a formação do caráter do cidadão, tornando-o útil à sociedade, não justifica 
a discriminação desta emenda aos professores de nível superior e pré-escolar.  
Parecer:   
      A Emenda, propondo assegurar aos professores de terceiro grau direito à aposentadoria após trinta anos, 
se homem, e, vinte e cinco anos, se mulher, por efetivo exercício de função de magistério, pretende retirar, da 
parte final do item III do art. 207 do Projeto de Constituição, a expressão "de primeiro ou segundo grau".  
O texto resultou de acordo entre as lideranças, acordo esse que recebeu em Plenário, a esmagadora 
unanimidade de 432 votos favoráveis e nenhum contrário, verificando-se, apenas, duas abstenções.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00692 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY BACELAR (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dê-se ao inciso III, do Art. 207 do Projeto  
de Constituição a seguinte redação:  
Art. 207 - ........................ 
III - após trinta anos, ao professor, e, após  
vinte e cinco anos, à professora, por efetivo  
exercício da função de magistério".  
Em consequência ficam eliminadas as  
expressões "de primeiro e segundo grau". 
Justificativa: 
Não é justa a exclusão do professor universitário desse benefício. Além do mais, por coerência, pois o art. 41, 
inciso III, letra b, não faz tal discriminação quando diz que o servidor será aposentado.  
b) aos trinta anos de efetivo exercício em funções de Magistério, se professor, ou vinte e cinco, se professora, 
com proventos integrais.  
Parecer:   
   A Emenda, propondo assegurar aos professores de terceiro grau direito à aposentadoria após trinta anos, se 
homem, e, vinte e cinco anos, se mulher, por efetivo exercício de função de magistério, pretende retirar, da 
parte final do item III do art. 207 do Projeto de Constituição, a expressão "de primeiro ou segundo grau".  
O texto resultou de acordo entre as lideranças, acordo esse que recebeu em Plenário, a esmagadora 
unanimidade de 432 votos favoráveis e nenhum contrário, verificando-se, apenas, duas abstenções.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00694 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   MESSIAS SOARES (PTR/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Fica suprimido do item III, Art. 207, Seção  
II, da Previdência Social, o seguinte trecho:  
"De primeiro ou Segundo Grau". 
Justificativa: 
A supressão do mencionado trecho visa contemplar os Professores Universitários que foram discriminados 
pela matéria, constituindo-se numa profunda injustiça a uma parcela de uma mesma categorial.  
A atual Constituição é justa em casos desta natureza quando, em determinado trecho, prevê: “Funções iguais, 
direitos iguais”.  
Parecer:   
   A Emenda, propondo assegurar aos professores de terceiro grau direito à aposentadoria após trinta anos, se 
homem, e, vinte e cinco anos, se mulher, por efetivo exercício de função de magistério, pretende retirar, da 
parte final do item III do art. 207 do Projeto de Constituição, a expressão "de primeiro ou segundo grau".  
O texto resultou de acordo entre as lideranças, acordo esse que recebeu em Plenário, a esmagadora 
unanimidade de 432 votos favoráveis e nenhum contrário, verificando-se, apenas, duas abstenções.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00737 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ PAULO BISOL (PSDB/RS) 
Texto:   
   O tema "formas de aquisição da  
aposentadoria"" aparece em vários dispositivos do  
Projeto de Constituição (B), recebendo tratamentos  
diferenciadas de acordo com cada categoria profissional.  
Por isso, propomos que haja apenas uma norma  
básica válida para todas as categorias, e que os  
dispositivos dela diferenciados sejam suprimidos.  
A norma básica que sugerimos é derivada dos  
artigos 41 e 207 e deve ser mantida no TÍTULO VIII  
- DA ORDEM SOCIAL:  
"Art. 207. É assegurada aposentadoria, nos  
termos da lei, calculando-se o benefício sobre a  
média dos trinta e seis últimos salários de  
contribuição, corrigidos monetariamente mês a mês  
e comprovada a regularidade dos reajustes dos  
salários de contribuição de modo a preservar seus  
valores reais e obedecidas as seguintes condições:  
I - aos sessenta e cinco anos de idade, para  
o homem, e aos sessenta, para a mulher, reduzidos  
em cinco anos o limite de idade para os  
trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os  
que exerçam as atividades em regime de economia  
familiar, neste incluídos o produtor rural, o  
garimpeiro e o pescador artesanal;  
II - após trinta e cinco anos de trabalho,  
ao homem, e, após trinta, à mulher, ou em tempo  
inferior, se sujeitos a trabalho sob condições  
especiais, prejudiciais à saúde ou integridade  
física, definidas em lei;  
III - por invalidez permanente, decorrente  
de acidente em serviço, moléstia profissional ou  
doença grave, contagiosa ou incurável  
especificadas em lei, com proventos integrais;  
IV - compulsoriamente, no caso dos  
servidores públicos, aos setenta anos de idade,  
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com proventos proporcionais ao tempo de serviços;  
V - aposentadoria proporcional, aos trinta  
anos de trabalho, ao homem, e, após vinte e cinco,  
à mulher.  
§ 1o. - Para efeito de aposentadoria, é  
assegurada a contagem recíproca do tempo de  
contribuição na administração pública e na  
atividade privada, rural e urbana, hipótese em que  
os diversos sistemas de previdência social  
compensar-se-ão financeiramente, segundo critérios  
estabelecidos em lei.  
§ 2o. - A lei disporá sobre a aposentadoria  
em cargos ou empregos públicos temporário.  
§ 3o. - O tempo de serviço público federal,  
estadual ou municipal será computado integralmente  
para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade.  
§ 4o. - A lei estabelecerá as categorias  
profissionais que poderão obter aposentadoria em  
tempo de serviço inferior ao estipulado no inciso II.""  
Estabelecida esta norma básica, os demais  
dispositivos do Projeto de Constituição (B), que  
tratam diferentemente a matéria, serão suprimidos,  
tais como:  
. Art. 41, inciso III, letra b);  
. Art. 98, inciso VI, expressão "aos trinta  
anos de serviço";  
. Art. 207, inciso III;  
. Art. 60 das Disposições Transitórias, inciso V.  
Além da supressão dos dispositivos  
contraditórios, suprimir-se-ão, também, aqueles  
que, embora não conflitantes, tratem do tema  
"formas de aquisição da aposentadoria"" em outras  
partes do texto constitucional. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Com o nobre propósito de reunir e uniformizar as "formas de aquisição da aposentadoria" que, no Projeto, 
recebem tratamentos diversificados de acordo com cada categoria profissional, a presente emenda, tomando 
como matriz o disposto no art. 207, busca deslocar para o Título VIII todos os dispositivos que cuidam do tema 
e propõe a supressão, em todas as disposições referentes à matéria, tais como nas dos arts. 41, III, "b", 98, VI, 
da expressão "aos trinta anos de serviço", 207, III, e 60 (Disposições Transitórias).  
Por fim, a proposição, além de determinar a supressão dos dispositivos contraditórios, manda que se elimine, 
também, aqueles que, embora não conflitantes, tratem do tema "formas de aquisição da aposentadoria", em 
outros pontos de texto constitucional.  
Sobre subverter, ainda que com as melhores intenções, a sistemática do Projeto e as normas regimentais, a 
iniciativa inova quando impõe a supressão dos dispositivos que, embora não conflitantes, tratem do mesmo 
assunto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00738 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ PAULO BISOL (PSDB/RS) 
Texto:   
   O tema "formas de aquisição da  
aposentadoria" aparece em vários dispositivos do  
Projeto de Constituição (B), recebendo tratamentos  
diferenciados de acordo com a categoria profissional.  
Por isso, propomos que haja apenas uma  
norma básica, válida para todas as categorias, e  
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que os dispositivos dela diferenciados sejam  
suprimidos. A norma básica que sugerimos é  
derivada dos artigos 41 e 207 e deve ser mantida  
no TÍTULO VIII - DA ORDEM SOCIAL:  
"Art. 207. É assegurada aposentadoria, nos  
termos da lei, calculando-se o benefício sobre a  
média dos trinta e seis últimos salários de  
contribuição, corrigidos monetariamente mês a mês  
e comprovada a regularidade dos reajustes dos  
salários de contribuição de modo a preservar seus  
valores reais e obedecidas as seguintes condições:  
I - aos sessenta e cinco anos de idade, para  
o homem, e aos sessenta, para a mulher;  
II - após trinta e cinco anos de trabalho,  
ao homem, e, após trinta, à mulher;  
III - por invalidez permanente, decorrente  
de acidente em serviço, moléstia profissional ou  
doença grave, contagiosa ou incurável  
especificadas em lei;  
IV - compulsoriamente, no caso dos  
servidores públicos, aos setenta anos de idade,  
com proventos integrais ao tempo de serviço;  
V - aposentadoria proporcional, após trinta  
anos de trabalho, ao homem, e, após vinte e cinco,  
à mulher.  
§ 1o. - Para eleito de aposentadoria, é  
assegurada a contagem recíproca do tempo de  
contribuição na administração pública e na  
atividade privada, rural e urbana, hipótese em que  
os diversos sistemas de previdência social  
compensar-se-ão financeiramente, segundo critérios  
estabelecidos em lei.  
§ 2o. - A lei disporá sobre a aposentadoria  
em cargos ou empregos públicos temporários.  
§ 3o. - O tempo de serviço público federal,  
estadual ou municipal será computado  
integralmente para os efeitos de aposentadoria e  
disponibilidade.  
§ 4o. - A lei estabelecerá as categorias  
profissionais que poderão obter aposentadoria com  
idade ou tempo de serviço inferior aos estipulados  
nos incisos I e II deste artigo, desde que  
sujeitas a trabalho sob condições especiais,  
prejudiciais à saúde ou integridade física;  
Estabelecida esta norma básica, os demais  
dispositivos do Projeto de Constituição (B), que  
tratam diferentemente a matéria, serão suprimidos,  
tais como:  
. Art. 41, inciso III, letra b);  
. Art. 98, inciso VI, expressão "aos trinta  
anos de serviço";  
. Art. 207, inciso I, expressão "reduzido em  
cinco anos .... pescador artesanal";  
. Art. 207, inciso III;  
. Art. 60 das Disposições Transitórias, inciso V.  
Além da supressão dos dispositivos  
contraditórios, suprimir-se-ão, também, aqueles  
que, embora não conflitantes, tratem do tema  
"formas de aquisição da aposentadoria" em outras  
partes do texto constitucional. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
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Parecer:   
   Opino pela rejeição, nos termos do parecer dado à Emenda 2T00737-0. 
   
   EMENDA:00817 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (S/P/MG) 
Texto:   
   Suprima-se a expressão ""de primeiro ou  
segundo grau"", do Inciso III, do Art. 207, que  
passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 207 ................................  
III - Após os trinta anos, ao professor e,  
após vinte e cinco anos, à professora, por efetivo  
exercício de função de magistério." 
Justificativa: 
A discriminação da aposentadoria dos professores do terceiro grau não tem fundamento considerando: a) o 
objetivo do magistério constitui os mesmos nos diversos níveis, conquanto para o terceiro grau pressupõe-se 
maior tempo de formação para o seu exercício, b) acresce-se o fato de que no magistério superior o ensino se 
articula com a pesquisa e a extensão, para tanto cabe ao docente além da transmissão de conhecimentos sua 
inserção concreta na vida comunitária e a criação de um novo saber; e c) o docente o ensino superior tem 
responsabilidade na formação de uma nova geração técnica e politicamente capaz de assumir crítica e 
ativamente papel no processo de transformação social.  
A discriminação  que rejeitamos, além de justa, vem significar um retrocesso, tanto quanto a importância da 
universidade na sociedade brasileira quanto do ponto de vista histórico-evolutivo do direito administrativo.  
Parecer:   
   A Emenda, tencionando assegurar aos professores de terceiro grau direito à aposentadoria após trinta anos, 
se homem, e, vinte e cinco anos, se mulher, por efetivo exercício de função de magistério, pretende retirar, da 
parte final do item III do art. 207 do Projeto de Constituição, a expressão "de primeiro ou segundo grau".  
O texto resultou de acordo entre as lideranças, acordo esse que recebeu, em Plenário, a esmagadora 
unanimidade de 432 votos favoráveis e nenhum contrário, verificando-se, apenas, duas abstenções.  
De outra parte, convém ressaltar a enorme diferença de situação funcional e carga horária entre os 
professores de I e II grau e os de III grau na rede particular de ensino.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00870 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HERMES ZANETI (PSDB/RS) 
Texto:   
   Art. 207., III  
Suprimir a expressão:  
"De primeiro ou segundo grau". 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos da emenda 2t-00817-1. 
   
   EMENDA:00908 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AIRTON CORDEIRO (PFL/PR) 
Texto:   
   Suprima-se, do inciso III do art. 207 do  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 408  

 

Projeto de Constituição (B) a expressão "de  
primeiro ou segundo grau"". 
Justificativa: 
O dispositivo é discricionário, não estendendo o mesmo benefício aos demais professores, o que seria de 
inteira justiça. Não há nenhuma dívida de que os professores, o que seria de inteira justiça. Não há nenhuma 
dúvida de que os professores brasileiros, de todos os níveis, são merecedores de tratamento igualitário. A 
conquista do benefício da aposentadoria com redução do tempo de serviço consagrou um tratamento justo a 
uma classe de extrema importância para o País; o Brasil, pelas suas peculiaridades, exige bastante do 
professorado, em tempo físico e trabalho intelectual. A supressão proposta representa uma justa homenagem 
a milhares de dedicados professores brasileiros. Pela supressão.  
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos da emenda 2t-00817-1. 
   
   EMENDA:00934 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TEOTÔNIO VILELA FILHO (PMDB/AL) 
Texto:   
   Suprima-se, do art. 207, inciso III, "in  
fine", do Projeto de Constituição "B", a  
expressão: "de primeiro e segundo graus". 
Justificativa: 
A redação originária do 1°turno de votação assegurou aos professores das escolas públicas protegidos pelo 
regime estatutário, em todos os níveis, aposentadoria especial após 30 anos de magistério, para homens, e 25 
anos para as mulheres. Art. 41, inciso II, alínea “b”.  
Todavia, ao tratar a questão na esfera do direito previdenciário, isto é, referente aos professores empregados 
sob o regime da legislação trabalhista, a ANC restringiu a concessão desse benefício aos professores de 
primeiro e segundo graus, excluindo os professores universitários, os da pré-escola e os de cursos livres. Art. 
207. III “b”.  
A natureza do magistério é a mesma nos vários níveis, graus ou cursos. Por isso nenhuma razão há que possa 
justificar a discriminação que se estabeleceu no primeiro turno de votação, ao se distinguir os professores 
empregados sob o regime da CLT e que não sejam do primeiro e segundo graus, alijando-os da dificuldade de 
aposentarem-se aos 30 e 25 anos de serviço, se do sexo masculino e feminino, respectivamente.  
A emenda que ora propomos, além de corrigir uma gritante injustiça, corrige uma evidente contradição do texto 
constitucional em discussão.  
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos da emenda 2t-00817-1. 
   
   EMENDA:00945 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PDT/PR) 
Texto:   
   Título VIII - DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO II - DA SEGURIDADE SOCIAL  
SEÇÃO II - DA PREVIDÊNCIA SOCIAL  
ARTIGO - 207  
INCISO - III  
Suprimam-se a expressão "de primeiro e  
segundo graus", permanecendo, portanto, a seguinte  
redação:  
Art. 207 - ..................................  
III - após trinta anos, ao professor, e, após  
vinte e cinco anos, a professora, por efetivo  
exercício de função de magistério. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
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Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos da emenda 2t-00817-1. 
   
   EMENDA:01200 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARLUCE PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   Art. 207, I.  
Dar ao art. 207, I, a seguinte redação:  
"I - aposentadoria proporcional aos sessenta  
e cinco anos de idade, para o homem, e aos  
sessenta, para a mulher, para a mulher, reduzido  
em cinco anos o limite, ... etc... 
Justificativa: 
Tal como redigido, o dispositivo permite a aposentação com proventos integrais, ainda que o segurado haja 
contribuído apenas 36 meses – o que é evidentemente contrário ao sistema instituído, que objetivou garantir a 
aposentadoria integral em razão do implemento do tempo de contribuição (itens II e III).  
É de se ver que tal disposição deve ser considerada em função da relação atuarial contribuição/benefício, sem 
o que estaria sendo concedido benefício previdenciário sem a correspondente fonte de receita.  
Parecer:   
   A emenda em apreço invoca "contradição" para justificar o aditamento da expressão "aposentadoria 
proporcional" ao inciso I do art. 207, que assegura aposentadoria aos sessenta e cinco anos de idade, para o 
homem, e aos sessenta, para mulher.  
Ocorre que a aposentadoria proporcional vem expressa no inciso IV e, estabelecendo o caput que o direito 
será assegurado "nos termos da lei", a esta competirá enquadrar a hipótese constitucional, de forma sistêmica 
e tendo em vista o cálculo atuarial com base na relação tempo de contribuição/ valor do benefício.  
A Emenda, em si, tem, pois, caráter modificativo, o que a afasta de apreciação, nesta fase.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01229 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
Texto:   
   Artigo 207, inciso III  
Suprima-se a expressão "de primeiro ou segundo grau;". 
Justificativa: 
Esta emenda visa reparar uma injustiça cometida com os professores de terceiro grau que já tinham garantido 
em lei aposentadoria aos vinte e cinco e trinta anos de serviço.  
A manutenção do texto como está significa um grande retrocesso.  
Parecer:   
   A Emenda, tencionando assegurar aos professores de terceiro grau direito à aposentadoria após trinta anos, 
se homem, e, vinte e cinco anos, se mulher, por efetivo exercício de função de magistério, pretende retirar, da 
parte final do item III do art. 207 do Projeto de Constituição, a expressão "de primeiro ou segundo grau".  
O texto resultou de acordo entre as lideranças, acordo esse que recebeu, em Plenário, a esmagadora 
unanimidade de 432 votos favoráveis e nenhum contrário, verificando-se, apenas, duas abstenções.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01248 RETIRADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CAMARGO (PFL/SP) 
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Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 207, inciso IV.  
Suprima-se, do art. 207, o inciso IV:  
"aposentadoria proporcional, após trinta anos de  
trabalho, ao homem, e, após vinte e cinco anos à mulher". 
Justificativa: 
A aposentadoria com tempo reduzido é, em si, um desperdício de tempo útil, justamente na fase mais 
produtiva do ser humano. O Brasil seria talvez o único País a instituir essa inconveniência que, aliás, não 
consulta nem mesmo os interesses dos mais necessitados. Altamente lesiva à economia popular, essa 
modalidade de benefício ajuda apenas aos mais bem aquinhoados, que por perceberem altos vencimentos, 
não titubearão em ceder parte de seus ganhos para comprar um ócio injustificável. A aposentadoria com tempo 
proporcional acabará por consumir parte substancial dos recursos previdenciários, em detrimento dos 
trabalhadores e servidores de média e baixa renda. Saí a importância desta emenda.  
Parecer:   
   A emenda deseja suprimir o item IV, do art. 207, do Projeto. Trata-se de dispositivo que assegura aos 
trabalhadores direito à aposentadoria proporcional, isto é, após trinta anos de trabalho, ao homem, e, após 
vinte e cinco, à mulher.  
A aposentadoria proporcional só serve aos altos salários. Ela faz com que - muito cedo - os maiores  
contribuintes deixem de contribuir e passem a sacar da Previdência. Enquanto isso, os pequenos assalariados 
devem trabalhar e contribuir a vida toda, sem poder fazer tal opção.  
Pela aprovação da emenda. 
   
   EMENDA:01404 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Art. 207, Inciso III.  
Suprima-se no Art. 207, Inciso III as  
palavras "de Primeiro ou Segundo Grau"", ficando o  
texto do dispositivo com a seguinte redação:  
"Art. 207, Inciso III - Após trinta anos ao  
professor e após vinte e cinco anos à professora  
por efetivo exercício de magistério." 
Justificativa: 
O que se pretende com a emenda supressiva é acabar no texto constitucional com a discriminação que se faz 
aos professores universitários, cujas atividades pedagógicas são da mesma natureza que aquelas exercidas 
pelo professor de 2° Grau, dos cursos colegiais e dos professores de 1° Grau dos antigos grupos primários.  
Hoje em dia, com os trabalhos de pesquisas e de aperfeiçoamento científico, torna-se imperativo não só 
beneficiar o docente do ensino superior como ainda incentivá-lo, pois que exerce uma função cultural básica 
para o progresso tecnológico da comunidade nacional, sem dizer a contribuição a ciência que ele concretiza no 
desempenho de seu magistério.  
Não tem sentido a discriminação do texto constitucional que sobre certos aspectos é até absurdo. Por outro 
lado, o tratamento que se dá nesta parte relativa à Previdência Social conflita com tratamento que se da à 
aposentadoria do Serviço Público, a qual não sofre essa discriminação sendo professor universitário (Art. 41, 
Inciso III letra b).  
Se não for aprovada a emenda supressiva, que apresentamos, A Constituição terá dois pesos e mexidas 
diferentes para o mesmo caso, que é o referente ao professor universitário.  
Daí a emenda para corrigir a injustiça.  
Parecer:   
   A Emenda, propondo assegurar aos professores de terceiro grau direito à aposentadoria após trinta anos, se 
homem, e, vinte e cinco anos, se mulher, por efetivo exercício de função de magistério, pretende retirar, da 
parte final do item III do art. 207 do Projeto de Constituição, a expressão "de primeiro ou segundo grau".  
O texto resultou de acordo entre as lideranças, acordo esse que recebeu em Plenário, a esmagadora 
unanimidade de 432 votos favoráveis e nenhum contrário, verificando-se, apenas, duas abstenções.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01439 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   DISPOSITIVO: Inciso III, Art. 207 do Projeto  
aprovado em 1o. Turno.  
Suprimir as seguintes expressões do Inciso  
III, do Art. 207, " ...de primeiro ou segundo grau." 
Justificativa: 
Lamentavelmente, talvez por lapso, foram excluídos do direito à aposentadoria prevista no inciso III do artigo 
supracitado, os Professores Universitários, de Pré-Escolas e de Cursos Livres, ficando o direto em questão 
restrito apenas àquelas que exercitam o magistério a nível de 1° e 2° graus.  
Conforme é de conhecimento geral, à luz da legislação os Professores compõem uma categoria profissional 
diferenciada, independentemente do curso, ramo, nível ou grau em que trabalham, desenvolvendo uma 
atividade profissional penosa, razão pela qual sempre tiveram direito à aposentadoria especial, após 25 (vinte 
e cinco) anos de trabalho, prerrogativa que a nova Constituição Federal subtraiu.  
Torna-se desnecessário ressaltar que o texto aprovado na nova Carta Magna, além de ampliar o tempo de 
serviço dos professores para alcançarem sua merecida aposentadoria, criou odiosa discriminação contra os 
docentes acima mencionados, pala supressão dos seus direitos à aposentadoria após 30 (trinta) anos de 
exercício do magistério, para professores e 25 (vinte e cinco) anos para professoras.  
A atividade do magistério não assume características diferentes nos vários níveis, ramos, graus e cursos. 
Tanto é verdade que o texto constitucional, aprovado em 1° Turno, determina no inciso “b” do seu artigo 41, o 
qual diz respeito à aposentadoria dos funcionários públicos: 
Art. 41: O servidor será aposentado: 
I - ......................................................... 
II - ........................................................ 
III - ....................................................... 
a) ......................................................... 
b) aos trinta anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e vinte e cinco, se professora, 
com proventos integrais.  
Inadmissível, até por coerência, situações diferentes para atividades analógicas, pois nenhuma diferença 
existe na atividade docente dentro do setor público ou do setor privado.  
Obrigados à pesquisa contínua e constante, ministrando aulas para classes com alunos em número elevado, 
desenvolvendo atividades práticas até no campo da insalubridade máxima, todos os integrantes da categoria 
fazem por merecer a equiparação de direitos com os seus colegas de 1° e 2° graus.  
Tornar-se-á extremamente caótica a situação na área educacional, se mantido o texto aprovado, pelo fato de 
grande parte dos professores exercitar suas atividades nos vários níveis já citados, concomitantemente, o que 
poderá ocasionar aposentadorias parciais ou mutiladas.  
Parecer:   
   A Emenda, propondo assegurar aos professores de terceiro grau direito à aposentadoria após trinta anos, se 
homem, e, vinte e cinco anos, se mulher, por efetivo exercício de função de magistério, pretende retirar, da 
parte final do item III do art. 207 do Projeto de Constituição, a expressão "de primeiro ou segundo grau".  
O texto resultou de acordo entre as lideranças, acordo esse que recebeu em Plenário, a esmagadora 
unanimidade de 432 votos favoráveis e nenhum contrário, verificando-se, apenas, duas abstenções.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01510 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO CAMPOS (PSDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se do item III, do art. 207 do  
Projeto de Constituição (B), a expressão final "de  
primeiro ou segundo grau." 
Justificativa: 
A norma constante do item III do Art. 207 do Projeto de Constituição é, sem sombra de dúvidas restringente de 
direito. É que o direito à aposentadoria nela previsto e assegurado após 30 anos, ao Professor, e, após 25 
anos, à Professora, por efetivo exercício de função de magistério de 1° e 2° grau, apenas. E porque não 
garantir o mesmo direito aos professores que exercem o magistério do 3° grau.  
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Ora, conforme sabemos, o ensino de terceiro grau é tanto ou mais importante e desgastante quando o de 1° e 
2° grau. Aliás, ao professor Universitário, além dos trabalhos de preparo das aulas e de concepção e correção 
de provas, requer-se inúmeros outros requisitos que normalmente não são exigidos dos demais.  
Por tudo isso, e, em particular, pelo respeito ao princípio da isonomia, onde se deve assegurar direitos iguais a 
todos os exercestes de uma mesma profissão, é que apresentamos a presente emenda.  
Parecer:   
   A Emenda, propondo assegurar aos professores de terceiro grau direito à aposentadoria após trinta anos, se 
homem, e, vinte e cinco anos, se mulher, por efetivo exercício de função de magistério, pretende retirar, da 
parte final do item III do art. 207 do Projeto de Constituição, a expressão "de primeiro ou segundo grau".  
O texto resultou de acordo entre as lideranças, acordo esse que recebeu em Plenário, a esmagadora 
unanimidade de 432 votos favoráveis e nenhum contrário, verificando-se, apenas, duas abstenções.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01525 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PSDB/MG) 
Texto:   
   Com base no Parágrafo 3o. do Artigo 11 da  
Resolução no. 3, encaminhamos a emenda abaixo,  
para sanar contradição no texto constitucional,  
suprimindo-se, do inciso III do Art. 207, as  
expressões "de primeiro e segundo graus'', passando  
o mesmo inciso a ter a seguinte redação:  
"Art. 207 -  
..................................................  
..................................................  
III - após trinta anos ao professor e vinte  
e cinco à professora, por efetivo exercício de  
função de magistério''. 
Justificativa: 
O inciso II do Art. 237 do Projeto de Constituição, aprovado pela Comissão de Sistematização da Assembleia 
Nacional Constituinte, assegurou a todos os professores, tanto do 1° como do 2° graus, assim como aos 
professores universitários, de entidades privadas, o direito de se aposentarem, por implemento de tempo de 
serviço, segundo regras especiais, que se constituem em exceções aos princípios gerais aplicáveis aos demais 
segurados da Previdência Social Urbana.  
Assim é que, de acordo com o Art. 237 em questão, ficará assegurada aposentadoria com salário integral: 
“II – após trinta anos de efetivo exercício em funções de magistério, ao professor, e, após vinte e cinco, à 
professora”.  
Mantido foi, deste modo, o disposto no inciso XX, do Art. 165 da Carta Política vigente (editada pela Emenda 
Constitucional n° 18, de 30/06/1981 -, a fim de se preservar no futuro ordenamento constitucional memorável 
conquista dos docentes de todos os níveis de ensino particular e também do ensino público (inciso III, do Art. 
101 da Constituição Federal, com a redação da Emenda 18/1981).  
Com efeito, sob a égide da Constituição da República de 18/09/1946, no tocante a todos os funcionários 
públicos era de 30 anos de serviço o tempo necessário à aposentadoria voluntária, com proventos integrais (§ 
2° do Art. 191). Entretanto, atendendo à natureza especial do serviço, estabeleceu-se que a lei poderia reduzir 
esse tempo (§ 4° do Art. 191).  
Parecer:   
A Emenda, propondo assegurar aos professores de terceiro grau direito à aposentadoria após trinta anos, se 
homem, e, vinte e cinco anos, se mulher, por efetivo exercício de função de magistério, pretende retirar, da 
parte final do item III do art. 207 do Projeto de Constituição, a expressão "de primeiro ou segundo grau".  
O texto resultou de acordo entre as lideranças, acordo esse que recebeu em Plenário, a esmagadora 
unanimidade de 432 votos favoráveis e nenhum contrário, verificando-se, apenas, duas abstenções.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01548 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JAIRO CARNEIRO (PDC/BA) 
Texto:   
   Suprimam-se no Inciso III do Art. 207 as  
expressões: "de primeiro ou segundo grau",  
passando o Inciso III do Art. 207 a ter a seguinte  
redação:  
"Art. 207 – .......................... 
 III - após trinta anos, ao professor, e,  
após vinte e cinco anos, à professora, por efetivo  
exercício de função de magistério"". 
Justificativa: 
A emenda supressiva objetiva eliminar tratamento distinto, desigual, e, em certo sentido, discriminatório, ao 
professor de terceiro grau, que estaria excluído do benefício ou do tratamento especial, sem constituir-se em 
privilégio. O professor, neste país, é uma das categorias profissionais mais sacrifica, mais mal remunerada. 
Não se justifica, pois, que o professor universitário não mereça o tratamento constitucional, quanto ao amparo 
previdenciário, concernente à aposentadoria demais disso, que razão ou motivo seria trazido em defesa do 
professor universitário que está capitulado e protegido na alínea “b” do Inciso III, do Art. 41, que trata dos 
“Servidores Públicos Civis”? Não se cometerá justiça, antes, pelo contrário, se erigirá grave obstáculo a 
cidadãos em situação igual, sendo apenas distinto o Estatuto pessoal e jurídico de cada qual. Arremate-se, em 
abono do que se defende e proclama, que não haverá diferença ou distinção em função da natureza do 
trabalho, o que implica em se dever conferir disciplina semelhante para ambas as situações, que, em 
substancia, não diferem: o professor universitário pode, a mesma pessoa, ser servidor público e empregado, 
como professor, de uma instituição privada de ensino, contribuindo para a Previdência Social, e, ainda aqui, a 
Constituição, em dispositivo aprovado neste Projeto, garante a contagem recíproca do tempo de serviço. A 
Emenda supressiva e, no particular, pois, um imperativo de Justiça, pelo que peço a consideração e aprovação 
do ilustre relator e dos dignos Pares.  
Parecer:   
   A Emenda, tencionando assegurar aos professores de terceiro grau direito à aposentadoria após trinta anos, 
se homem, e, vinte e cinco anos, se mulher, por efetivo exercício de função de magistério, pretende retirar, da 
parte final do item III do art. 207 do Projeto de Constituição, a expressão "de primeiro ou segundo grau".  
O texto resultou de acordo entre as lideranças, acordo esse que recebeu, em Plenário, a esmagadora 
unanimidade de 432 votos favoráveis e nenhum contrário, verificando-se, apenas, duas abstenções.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01563 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALMIR GABRIEL (PMDB/PA) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso IV do artigo 207 e a  
alínea “c” do inciso III do artigo 41 (dispositivo  
correlatos). 
Justificativa: 
Os dispositivos em questão encerram um critério de passagem para a inatividade (aposentadoria proporcional) 
que não possui qualquer fundamento de ordem técnica ou social.  
Se a própria aposentadoria por tempo de serviço é contestada por forte corrente doutrinária, por ensejar 
indesejáveis aposentadorias precoces, a redução do tempo de serviço para aposentadoria proporcional 
voluntária torna-se um critério absolutamente insustentável. Não pode haver justificativa socialmente aceitável 
para uma trabalhadora ou servidora pública passar para a inatividade em torno dos 45 anos de idade.  
Os casos de aposentadoria com menor exigência de tempo de serviço devem ser regulados por lei ordinária, e 
o texto do Projeto contém dispositivos que dão respaldo a iniciativas legislativas nesse sentido (ver § 1° do art. 
41 e inciso II, in fine, do art. 207). 
Parecer:   
   Pretende a emenda suprimir o item IV do art. 207 e a alínea "c" do item III do art. 41 do Projeto de 
Constituição, isto é, dispositivos que asseguram aos servidores públicos civis e aos trabalhadores direito à 
aposentadoria proporcional.  
É inteiramente desaconselhável num país como o Brasil, que atravessa sérios problemas de ordem social, 
econômica e financeira, permitir-se que servidores públicos ou trabalhadores passem para a inatividade 
precocemente, às vezes com menos de 45 anos de idade, quando o que mais precisamos é de trabalho, de 
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produção e, por isso mesmo, não podemos pretender que, intempestivamente, um enorme contingente de 
pessoas capazes deixe de integrar essa força produtiva.  
Pela aprovação da emenda. 
   
   EMENDA:01636 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se, no art. 207, inciso III, a expressão  
"de primeiro e segundo grau;"  
ficando o inciso assim redigido:  
"III - após trinta anos, ao professor, e  
após vinte e cinco anos, à professora, por efetivo  
exercício de função de magistério;" 
Justificativa: 
Nada justifica a discriminação do Projeto de Constituição, beneficiando apenas os professores de primeiro e 
segundo grau. Essa discriminação não existe na legislação atual e seria um grave retrocesso a sua adoção.  
A discriminação é tão despropositada que foi colocada do Projeto de Constituição inclusive em relação aos 
professores servidores públicos civis. Veja-se que no art. 41, inciso III, letra “b”, o exercício de função de 
magistério consagra igual direito de aposentadoria para professores de todos os graus.  
Deve ser resgatado o princípio adotado pela Comissão de Sistematização, que é mais justo.  
A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA – CNTEEC, entidade sindical de grau superior, que em seu primeiro grupo abriga os trabalhadores 
em estabelecimentos de ensino, percebendo a grande injustiça cometida contra os docentes do 3° grau, da 
pré-escola e dos cursos livres, promoveu uma série de diversas reuniões com as Federações de 
Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, objetivando a reformulação do texto do primeiro turno.  
As Federações, antes de reformarem suas colocações procuraram e ouviram, até a exaustão, praticamente 
todos os sindicatos de professores a elas filiados, de maneira que as opiniões e conceitos aqui expostos 
representam a vontade da grande e absoluta maioria dos professores da rede particular de ensino de todo o 
país.  
E a conclusão foi unânime: A discriminação praticada, garantindo a aposentadoria especial aos 30 e 25 anos 
de magistério apenas e respectivamente para os professores e professoras de primeiro e segundo graus, além 
de odiosa, acaba por cometer enorme injustiça com os docentes da pré-escola, dos cursos livres e do 3° grau, 
tão ou mais sacrificados do que os professores de 1° e 2° graus, pois suas penosas condições de trabalho aqui 
se manifestam com toda a intensidade possível.  
Assim sendo e:  
Considerando-se que o atual texto da Constituição em vigor em seu Artigo 165, inciso XX, garante a 
aposentadoria especial para todos os professores;  
Considerando-se que a Constituição ora em elaboração na parte relativa aos servidores públicos civis, Artigo 
41, Inciso III, letra “b”, garantiu a todos os professores e professoras-servidoras públicos, a aposentadoria 
especial aos 30 e 25 anos respectivamente, independentemente do grau em que são exercidas as funções de 
magistério;  
Considerando-se que este direito, garantido a todos os professores e professoras pela Constituição em vigor 
(Art. 165, inciso XX), e aos professores e professoras-servidores públicos pelo Artigo 41, inciso III, letra “b” da 
Carta em elaboração, é negado aos professores do ensino particular de 3° grau, da pré-escola e dos cursos 
livres, pela redação dada ao inciso III do Artigo 207 que o estende apenas e tão somente aos docentes de 
primeiro e segundo graus. 
Considerando-se que o projeto de Constituição aprovado pela Comissão de Sistematização, em seu Artigo 237 
inciso II assegurava o direito de aposentadoria especial a todos os professores, independentemente do grau de 
ensino ministrado e da natureza jurídica do empregador; 
Considerando-se que, no momento em que o legislador constituinte procura avançar no campo dos direitos 
sociais tentando resgatar parte da grande dívida social que a nação tem para com os trabalhadores, não é 
justo nem tampouco admissível que se incorra em tamanho retrocesso, retirando direitos a duras penas 
conquistados e garantidos pela Constituição em vigor, por uma das categorias mais castigadas pelos longos 
anos do arbítrio e arrocho salarial; 
Desde de logo se impõe, como imperativo de isonomia e da mais lídima justiça, a seguinte: 
EMENDA SUPRESSIVA: 
“Suprima-se da redação do Inciso III do Artigo 207 do texto Constitucional em elaboração as expressões. “De 
primeiro e segundo graus”.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 415  

 

Parecer:   
   A Emenda, propondo assegurar aos professores de terceiro grau direito à aposentadoria após trinta anos, se 
homem, e, vinte e cinco anos, se mulher, por efetivo exercício de função de magistério, pretende retirar, da 
parte final do item III do art. 207 do Projeto de Constituição, a expressão "de primeiro ou segundo grau".  
O texto resultou de acordo entre as lideranças, acordo esse que recebeu em Plenário, a esmagadora 
unanimidade de 432 votos favoráveis e nenhum contrário, verificando-se, apenas, duas abstenções.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01643 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Suprimir as expressões: "de primeiro e  
segundo grau", do item III, do artigo 207, do  
Projeto de Constituição, aprovado no 1o. Turno de  
Votação. 
Justificativa: 
O item a ser suprimido da Nova Carta reveste-se de total injustiça para com os docentes de ensino superior ne 
medida em que cria distinção discriminatória dentro da categoria dos professores.  
Não há qualquer justificativa quer acadêmica, quer de ordem prática, para que seja criada uma forma 
privilegiada de aposentadoria que não inclua toda a categoria docente.  
Parecer:   
   A Emenda, propondo assegurar aos professores de terceiro grau direito à aposentadoria após trinta anos, se 
homem, e, vinte e cinco anos, se mulher, por efetivo exercício de função de magistério, pretende retirar, da 
parte final do item III do art. 207 do Projeto de Constituição, a expressão "de primeiro ou segundo grau".  
O texto resultou de acordo entre as lideranças, acordo esse que recebeu em Plenário, a esmagadora 
unanimidade de 432 votos favoráveis e nenhum contrário, verificando-se, apenas, duas abstenções.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01689 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Suprima-se do inciso III, do art. 207 as expressões:  
"... de primeiro ou segundo grau". 
Justificativa: 
Nada justifica que somente os professores do primeiro e segundo graus venham a se beneficiar da 
aposentadoria após 25 e 30 anos de serviço.  
A discriminação é injusta.  
Parecer:   
   A Emenda, propondo assegurar aos professores de terceiro grau direito à aposentadoria após trinta anos, se 
homem, e, vinte e cinco anos, se mulher, por efetivo exercício de função de magistério, pretende retirar, da 
parte final do item III do art. 207 do Projeto de Constituição, a expressão "de primeiro ou segundo grau".  
O texto resultou de acordo entre as lideranças, acordo esse que recebeu em Plenário, a esmagadora 
unanimidade de 432 votos favoráveis e nenhum contrário, verificando-se, apenas, duas abstenções.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01707 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
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Texto:   
   Suprima-se do inciso III do Artigo 207 a  
expressão "... de primeiro ou segundo grau;" 
Justificativa: 
Com a retirada desta expressão será garantido e respeitado os direitos dos professores que de primeiro, 
segundo ou terceiro graus, terão tratamento igual perante a Previdência Social.  
Parecer:   
   A Emenda, propondo assegurar aos professores de terceiro grau direito à aposentadoria após trinta anos, se 
homem, e, vinte e cinco anos, se mulher, por efetivo exercício de função de magistério, pretende retirar, da 
parte final do item III do art. 207 do Projeto de Constituição, a expressão "de primeiro ou segundo grau".  
O texto resultou de acordo entre as lideranças, acordo esse que recebeu em Plenário, a esmagadora 
unanimidade de 432 votos favoráveis e nenhum contrário, verificando-se, apenas, duas abstenções.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01750 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DJENAL GONÇALVES (PMDB/SE) 
Texto:   
   Suprima-se à expressão "de primeiro ou  
segundo grau" do inciso III do artigo 207 do  
Projeto de Constituição "B" 2o. turno. 
Justificativa: 
Esta supressão objetiva ampliar o direito a aposentadoria a todos os que comprovadamente tenham exercido 
função de magistério quer no primeiro, segundo grau ou curso superior, respeitando-se o princípio da isonomia 
e eliminando-se privilégios no texto constitucional.  
Parecer:   
   A Emenda, propondo assegurar aos professores de terceiro grau direito à aposentadoria após trinta anos, se 
homem, e, vinte e cinco anos, se mulher, por efetivo exercício de função de magistério, pretende retirar, da 
parte final do item III do art. 207 do Projeto de Constituição, a expressão "de primeiro ou segundo grau".  
O texto resultou de acordo entre as lideranças, acordo esse que recebeu em Plenário, a esmagadora 
unanimidade de 432 votos favoráveis e nenhum contrário, verificando-se, apenas, duas abstenções.  
Pela rejeição. 
 

 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

   
   EMENDA:00667 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB/SP) 
Texto:   
   Restabeleça-se o texto aprovado em Plenário:  
"após trinta anos, de trabalho, ao homem, e,  
após vinte e cinco, à mulher, com benefício  
proporcional." 
Justificativa: 
O texto proposto não deixa claro que a aposentadoria proporcional é um direito do trabalhador mais uma 
faculdade o que pode ser interpretado como sendo a possibilidade de a previdência concede-la.  
   
   EMENDA:00741 EM ANALISE 
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Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Art. 202 - Diga-se  
"É assegura aposentadoria, nos termos da lei,  
calculando-se o benefício sobre a média dos trinta  
e seis últimos salários de contribuição, de modo a  
preservar a atualização mensal dos seus valores  
reais e a regular comprovação dos respectivos  
reajustes, obedecidas as seguintes condições:" 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
 

___________________________________________________________________ 
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