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Aposentados terão o 13° in 

• A nova Constituição trouxe pa
ra os beneficiários da Previdência 
Social .mudanças significativas, 
cohstitúindô-se numa vitória para 
os aposentados e pensionistas. 

Por exemplo: o décimo terceiro 
agora é integral, com o mesmo va
lor do benefício de dezembro. Ou
tra coisa: vai haver uma revisão 
dos benefícios, daqui a sete meses, 
para que o seú poder aquisitivo se
ja restituído ao niesmo valor da 
época da aposentadoria. Além dis
so, outra conquista importante, pa-
rea quem vai se aposentar, é que o 
cálculo do benefício vai levar em 
conta os últimos 36 meses corrigi
dos integralmente, e não apenas os 
penúltimos 24 meses. 

Com tantas alterações, é natu
ral que surjam dúvidas. Eis algu
mas delas: 

Vale a pena se aposentar agora 
ou é melhor esperar e se aposentar 
daqui a dois anos e meio, quando 

todas essas emendas estarão 
regulamentadas? 

Como não é possível calcular os 
dois benefícios — o de agora e o da
qui a dois anos e meio — o melhor é 
usar o bom senso. Quem se aposen
ta agora tem as seguintes vanta
gens: deixa de contribuir para a 
Previdência;deixa de trabalhar no 
atual emprego, podendo, inclusive, 
arrumar outro; pode sacar o PIS e o 
FGTS. Mas, a principal desvanta
gem é que o benefício vai ser calcu
lado sobre os 36 meses, porém so
mente com os penúltimos 24 meses 
corrigidos (os últimos doze ficam 
sem correção) e com os limites no 
cálculo, o que é fatal para quem 
contribui sobre as maiores faixas. 

Já quem decidir esperar mais 
dois anos pelas novas medidas tem 
a vantagem de um benefício calcu
lado com a nova metodologia e, tal
vez, com limites diferentes. Além 
disso, vai-ter direito a um abono de 

20% sobre o valor do benefício, caso. 
decida continuar trabalhando e 
contribuindo para a Previdência. 
As desvantagens são as de não po
der sacar agora o FGTS e o PIS e de 
continuar contribuindo por mais 
dois anos e meio p a r a a 
Previdência. 

Outra dúvida que surge com 
tantas mudanças: e as ações contra 
a Previdência, como é que ficam? 
Segundo o advogado especializado 
em Direito Previdenciário, Raul 
Portanova, de Porto Alegre, as 
ações continuam tramitando nor
malmente. E como as mudanças 
que reajustam o valor dos benefí
cios daqui a sete meses não são re
troativas, o previdenciário conti
nua com o direito de entrar na Jus
tiça para reávei\o que lhe é devido 
desde a época dá sua aposentadoria 
— isto é, desde que tenha se apo
sentado antes ou a partir de no-
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