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Constituinte melhora a vida 
de aposentados e pensionistas 

Mulheres constituintes comemoram com Nelson Carneiro vitória feminina 

BRASÍLIA — Baseada em acordo 
de lideranças, a Constituinte defi
niu as novas regras para o recebi
mento de aposentadorias, pensões e 
outros benefícios, terminando ontem 
o exame da seção referente à Previ
dência Social, com algumas impor
tantes vitórias dos beneficiários: eles 
terão o décimo-terceiro igual ao pro
vento de dezembro; a garantia de 
que nenhum benefício será inferior 
ao salário-mínimo; e pensão por fale
cimento no valor integral. Para os 
novos aposentados, a Constituinte 
aprovou um método de cálculo que 
eliminará a defasagem entre salário 
e benefício; garantiu a aposentadoria 
proporcional aos 30 anos para ho
mens e 25 para mulheres; e incluiu 
as donas de casa entre os contribuin
tes autónomos. 

Apenas duas emendas que esta
vam fora do entendimento consegui
ram aprovação. A que permite a apo-
s e n t a d o r i a p r o p o r c i o n a l , 
apresentada pelas Deputadas Beth 
Azize (PSB-AM) e Sadie Hauache 
(PFL-AM), corrigiu uma velha injus
tiça: já era prevista em lei, mas ape
nas para homens. O argumento que 
teve o apoio da grande maioria dos 
constituintes (412 votos a favor, 61 
contra e 10 abstenções) foi a necessi
dade de estender a todos o que já 
fora aprovado para os funcionários 
públicos. 

Também fora do acordo, o plenário 
aprovou emenda dos Deputados Mi-

f ro Teixeira (PMDB-RJ) e Del Bosco 

Amaral (PMDB-SP), permitindo que 
os ganhos habituais de trabalhado
res como os garçons e os vendedores 
sejam incorporados à base de cálculo 
das contribuições, para efeito de apo
sentadoria. Houve apenas um voto 
contrário, 440 favoráveis e quatro 
abstenções. 

As principais inovações aprovadas 
por acordo foram as seguintes: 

PENSÃO — Em caso de falecimen
to, o cônjuge ou dependentes recebe
rão o valor integral da aposentado

ria, e não apenas 60 por cento, como 
ocorre hoje. E mais: o homem tam
bém poderá receber pensão pelo fale
cimento da esposa ou companheira. 

DONA DE CASA — Qualquer pes
soa que contribuir regularmente po
derá se aposentar, inclusive a dona 
de casa. 

PISO — Nenhum benefício de 
prestação continuada terá valor 
mensal inferior ao salário-mínimo. 

DECIMO-TERCEIRO - Hoje, é 
calculado pela média aritmética dos 

12 salários do ano, sem correção. 
Passará a ser igual ao valor recebido 
em dezembro. 

APOSENTADORIA - Por idade, 
aos 65 anos para o homem e 60 
para a mulher. Uma inovação: os 
trabalhadores rurais poderão apo-
sentar-se cinco anos antes. Por tem
po de serviço, aos 35 anos para o ho-
mem e 30 p a r a a m u l h e r , 
integralmente. A lei disporá sobre 
casos especiais: digitadores, minei
ros e outras categorias cujo trabalho 
prejudica a saúde. 

CALCULO — A Constituinte ino
vou, a favor dos aposentados, no 
cálculo dos proventos. Atualmente, 
tomam-se os 36 últimos salários, sen
do que os dos dois primeiros anos 
são corrigidos por uma tabela fixa
da pela Previdência, que os aposen
tados condenam, por ser extrema
mente defasada. O último ano não 
sofre qualquer correção. A nova fór
mula permitirá o recebimento do va
lor quase integral do salário em ati-
vidade, pois o benefício será 
concedido sobre a média dos trinta e 
seis últimos salários de contribuição, 
corrigidos mês a mês, desde que 
comprovada a regularidade de seus 
reajustes, de modo a preservar os 
valores reais. 

O novo sistema de cálculo só vai 
beneficiar os que se aposentarem a-
pós a promulgação da nova Consti
tuição. Mas há uma articulação para 7 
votar uma lei no Congresso, revendo / 
a situação dos atuais aposentados. / 


