
REFORMAS PREVIDENCIÁRIAS 

João Dado 
Deputado Federal 

Solidariedade/SP 
 

Julho - 2014 



Até 

Junho/98 
EC-19/98 – Jun EC-20/98 - Dez EC-41/03 EC-47/05 Lei 12.618/12  

Estabilidade no 

Emprego 
SIM 

NÃO 

 Art.41, § 

1º,III(avaliação 

desempenho) 

 Art.169, § 4º(excesso 

despesa pessoal) 

 Art. 247 (carreiras 

exclusivas – critérios 

especiais) 

NÃO 

Idem anterior 

NÃO 

Idem anterior 

NÃO 

Idem anterior 

Institui o Regime de 
Previdência Complementar 
- §§ 14, 15, 16, Art. 40, CF – 

Art. 1º, Caput  
 

Entidade fechada de 
previdência complementar 
- Obediência às LC – 108 e 
109, de 2001 – Art. 4º, 
Caput, Art. 12, Art. 13, 
Caput e Art. 27 
 

•Fundação “de natureza 
pública”, com 
personalidade jurídica de 
direito privado - § 1º do 
Art. 4º  
 

•Liquidação extrajudicial – 
Art. 47, Caput, LC – 
109/2001 
 

•Responsabilidade dos 
administradores (inclusive 
bens pessoais) – Art. 57, § 

Único – LC – 109/2001  
 

•“Definição” de natureza 
pública – Art. 8º, Incisos I a 

III  
 

•Gestão de Benefícios e 
Recursos - Terceirização - § 
4º, Art. 12 e § 1º do Art. 15 
 

•Alíquotas de contribuição 
iguais – Patrocinador e 
participante – Max = 8,5% 
- Art. 16, § 3º 
 

REGIME PRÓPRIO 
 

•União contribui com o 
dobro do Servidor Ativo – 
Art. 8º, Caput, Lei nº 
10.887/2004 e Art. 3º da 

Lei 9.717/1998  
 

 Alíquota de 11% 
p/participantes e 22% 
p/Estados – Arts. 4º e 8º 
da Lei 10.887/2004 
 

•União é responsável por 
insuficiências financeiras 
do regime próprio – Art. 
8º, §  Único, Lei 

10.887/2004  

Irredutibilidade 

Salarial 

SIM 

Art. 37, 

XV 

NÃO 

 Art. 37, XI (inclusão 

vantagens pessoais 

no Teto) 

 Art. 37, XV (teto- 

redutor) 

NÃO 

Idem anterior 

NÃO 

Idem anterior 

Art.37, XI – subtetos, Estados / Municípios 

NÃO 

Idem anterior 

Aposentadoria 

INTEGR

AL 

Art. 40, 

III, “a”, 

“b” 

INTEGRAL 

Art. 40, III, “a”, “b” 

PROPORCIONAL OU 

INTEGRAL 

•Art.40,caput - caráter 

contributivo, equilíbrio 

financeiro e atuarial - 

Art.40,§1, III, a  

(Idade Mínima) 

 Art. 40, § 3º (Integral) 

 Art.9º,EC-20/98 

(pedágio/proporcional) 

Art.40,§§14,15 e 16  

(reg. próprio e 

complementar) 

PROPORCIONAL OU INTEGRAL 

•Art.40, caput – caráter contributivo e solidário, 

contrib.ativos, inativos e pensionistas 

Idade Mínima - Art.40, §1°, III,”a” 

art.40,§ 3º- Novos Servidores - (proporc.) 

 Art. 6º, EC-41/03–Antigos (integral-condições) 

Art.4º “Caput” e § Único da EC e §18, art.40 

(cobrança-contribuição) 

Art.40, § 15 – previd.complementar natureza 

pública e entidade fechada somente 

contribuição definida 

Art.40, §15 – lei de inciativa do próprio poder 

executivo 

PROPORCIONAL OU 

INTEGRAL 

 

Pensão 

INTEGR

AL 

Art. 40,  

§ 5º 

INTEGRAL 

Art. 40, § 5º 

INTEGRAL 

Art. 40, § 7º 

REDUZIDA 

 Art. 40, § 7º(Limite INSS + 70% do que exceder) 

Art.4º, § Único da EC e §18, art.40 (cobrança-

contribuição de inativos/pensionistas) 

REDUZIDA 

Idem anterior 

Paridade entre 

Ativos – 

Inativos – 

Pensionistas 

INTEGR

AL 

Art. 40,  

§ 4º 

SIM 

Art. 40, § 4º 

SIM 

 Art. 40, § 8º 

SIM e NÃO 

Art. 6º, § Único da EC-41/03 (Futuros aposent. e 

pens.) – (NÃO) 

Art. 7º, EC-41/03 (já aposent./ pens.)–(SIM) 

Art. 40, § 3º(Novos servidores)–(NÃO) 

SIM e NÃO 

 Art. 2º, EC-47/05 

(Futuros aposent. e 

pens.) – (SIM) 

 Art. 7º, EC-41/03 (Novos 

servidores)–(NÃO) 

 Revogado o § único do 

Art.6º da EC-41/03 

Direito 

Adquirido 

SIM 

Art. 5, 

XXXVI 

SIM e NÃO 

 Art. 29, EC-19/98 

 Art. 5º - XXXVI 

SIM e NÃO 
SIM e NÃO 

Art. 9º, EC-41/03, repristinação Art. 17 ADCT 
SIM e NÃO 



PEC 555/2006  

 
TEXTO ORIGINAL 







Emenda nº 3/2010 

PEC 555/2006  

 
Revoga o art. 4º da Emenda Constitucional 

nº 41, de 2003. 



EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL No  03/2010 
 
 

       Dê-se à Proposta de Emenda à Constituição a ementa e a 
redação seguintes: 

 
 

Extingue a contribuição de servidores inativos e  de pensionistas 
para o regime  de previdência de  que trata o art. 40 da  

 Constituição Federal. 
 
 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos 
termos do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte 

emenda ao Texto Constitucional: 
 



Art. 1º O caput do art. 40 do Texto Constitucional passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

 
 

“Art. 40.  Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas 
autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de 

caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do 
respectivo ente público e dos servidores ativos, observados 
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o 

disposto neste artigo. 
...................................................................................” 



Art. 2º O inciso II do art. 195 do Texto Constitucional passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

 
 

“Art.    195.  ................................................................ 
.................................................................................... 

II – do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, 
não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão 

concedidas pelos regimes de previdência de que tratam os arts. 
40 e 201; 

...................................................................................” 
 
 
 



Art. 3º Ficam revogados os parágrafos 18 e 21 do art. 40 da 
Constituição Federal, bem como o art. 4º da Emenda 

Constitucional nº 41, de 2003. 
 
 
 

Art. 4º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA À APRECIAÇÃO DA 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 555, DE 2006 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR 
 

Dá nova redação ao § 21 do art. 40 

da Constituição, e dá outras providências. 
 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 60 da 

Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional: 

Art. 1º O § 21 do art. 40 da Constituição passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 40. .............................................................. 

§ 21. A contribuição de que trata o § 18 deste artigo: 
 

I – não será cobrada na hipótese de invalidez permanente do titular do respectivo 

benefício; 

II – terá o seu valor reduzido em vinte por cento a cada ano, a partir do sexagésimo 

primeiro aniversário do titular do benefício; 

III – deixará de ser exigida quando o titular do benefício completar a idade de 65 

(sessenta e cinco) anos.” (NR) 

Art. 2º O parágrafo único do art. 4º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 



“Art. 4º ............................................................... 
Parágrafo único. A contribuição previdenciária a que se refere o caput deste artigo observará 
as normas inseridas nos incisos do § 21 do art. 40 da Constituição Federal e incidirá apenas 
sobre a parcela dos proventos e pensões que supere o limite máximo estabelecido para os 
benefícios do regime geral de previdência, de que trata o art. 201 da Constituição Federal.” 

Art. 3º As normas inseridas nos incisos do § 21 do art. 40 da Constituição Federal e na 
redação atribuída por esta Emenda Constitucional ao parágrafo único do art. 4º da Emenda 

Constitucional nº 41, de 2003, aplicam-se imediatamente à totalidade das contribuições 
previdenciárias incidentes sobre proventos e pensões instituídas no âmbito da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, vedada a atribuição de efeitos retroativos. 

 Art. 4º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Sala da Comissão, em 14 de julho de 2010. 
 

Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ 
Relator 



13 

PEC 186, DE 2007 



14 



15 



TEXTO FINAL 

APROVADO NA 

COMISSÃO ESPECIAL 



COMISSÃO ESPECIAL PEC Nº 186, DE 2007  

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 186, DE 2007  

SUBSTITUTIVO DO RELATOR  

Acrescenta dispositivos ao art. 37 da  

Constituição Federal, referentes às  

administrações tributárias da União, dos  

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e  

à inspeção do trabalho.  

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,  

nos termos do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao  

texto constitucional:  

Art. 1º O art. 37 da Constituição Federal passa a vigorar com  

a seguinte redação:  

“Art. 37. ................................................................................................  

..............................................................................................................  

XXIII – a inspeção do trabalho, cometida a órgão ou entidade com  

autonomia administrativa, financeira e funcional, ao qual competirá a  

iniciativa de sua proposta orçamentária, observado o disposto na lei de  

diretrizes orçamentárias, terá recursos prioritários para a sua realização e  

será exercida por servidores de carreira específica, cujos direitos, deveres,  

garantias e prerrogativas especiais serão estabelecidos em lei  

complementar, de iniciativa do Poder Executivo.  

.............................................................................................................. 



§ 13. Lei complementar, de iniciativa do Poder Executivo, estabelecerá  

as normas gerais aplicáveis às administrações tributárias da União, dos  

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispondo, inclusive, sobre  

direitos, deveres, garantias e prerrogativas dos ocupantes dos cargos de  

suas carreiras específicas, mencionadas no inciso XXII do caput deste artigo.  

§ 14. Às administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito  

Federal e dos Municípios são asseguradas autonomia administrativa,  

financeira e funcional, e as iniciativas de suas propostas orçamentárias  

dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.  

....................................................................................................” (NR)  

  

Art. 2º O Poder Executivo encaminhará ao Congresso  

Nacional os projetos das leis complementares previstas no inciso XXIII do caput  

do art. 37 e no § 13 do mesmo artigo da Constituição Federal no prazo de cento e  

oitenta dias da promulgação desta Emenda Constitucional.  

Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data  

de sua publicação.  

 

Sala da Comissão, em 19 de novembro de 2013.  

 

Deputado Rogério Peninha Mendonça  

Relator  
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