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RESUMO: Através do presente artigo procurou-se analisar as principais alterações da 

proposta de Emenda à Constituição- PEC 287/2016, os impactos sociais que a mesma propõe 

para os cidadãos, e a visão dessas mudanças perante o princípio constitucional da proibição do 

retrocesso social. O tema se mostra de relevância incontestável para a sociedade como um 

todo, ao lidar com direitos fundamentais conquistados após longas lutas, e refletir diretamente 

na vida de todos. Se mostra ainda de suma importância para os acadêmicos e operadores do 

direito a título de esclarecimentos das mudanças jurídicas que o nosso ordenamento enfrenta. 

Para tanto utilizou-se de pesquisa exploratória utilizando-se da técnica de pesquisa a revisão 

de literatura em doutrinas, legislação, livros, portais eletrônicos e artigos científicos. Diante 

das análises feitas ao longo do estudo, conclui-se que os direitos sociais são direitos essenciais 

à dignidade da pessoa humana de forma que a emenda proposta a reformar a Previdência 

Social retira dos cidadãos parte dos seus direitos conquistados ao longo de tantos anos o que 

requer uma releitura dessa medida frente a importância do princípio da proibição do 

retrocesso social que busca sobretudo proteções sociais cada vez mais efetivas e concessivas. 

Palavras-chave: Direitos Sociais. Reforma Previdenciária. Princípio da proibição do 

retrocesso social.  
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INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Federal é o conjunto de regras gerais de um Estado que o 

organiza, estrutura e especifica o seu funcionamento. Todavia, não sendo estas regras 

respeitadas, podem acarretar sérios danos ao Estado. A nossa Carta Magna atual é classificada 

como rígida, já que exige um criterioso procedimento para aprovação de projeto a Emenda 

constitucional previsto no seu próprio texto ao longo do artigo 60. 

O Poder Constituinte Derivado, pode-se dizer que é aquele que altera a 

Constituição já criada, seja acrescentando, seja suprimindo dispositivos. Por meio deste poder 

são criadas as emendas constitucionais, como é o caso da referida proposta de emenda a PEC 

287/2016, que prevê a alteração dos artigos 37, 40, 109, 149, 167, 195, 201 e 203 da 

Constituição, para dispor sobre a seguridade social, estabelece regras de transição e dá outras 

providências. 

A eficácia das regras jurídicas quando produzidas pelo poder constituinte não se 

sujeita a limitações normativas, seja de ordem material ou formal já que provém do exercício 

de um poder de fato. Já as normas quando produzidas pelo poder reformador (a exemplo da 

PEC 287/2016), essas têm sua validez e eficácia condicionadas à legitimação que recebam da 

ordem constitucional. Daí a necessária obediência das emendas constitucionais às chamadas 

cláusulas pétreas. 

As cláusulas pétreas, quais sejam, as normas constitucionais que não podem ser 

objeto de supressão, englobam os direitos e garantias constitucionais assegurados aos 

cidadãos. Diante dessa limitação surge a indagação sobre a legitimidade do projeto de lei de 

emenda constitucional que propõe a Reforma na Previdência, uma vez que lida diretamente 

com esses direitos reduzindo, ou dificultando consideravelmente sua aquisição. 

O presente trabalho vem analisar a proposta de emenda constitucional frente ao 

princípio da irretroatividade dos direitos sociais, que garante que tais direitos não podem ser 

reduzidos, somente estendidos. Para tanto utilizou-se de pesquisa exploratória utilizando-se da 

técnica de pesquisa a revisão de literatura em doutrinas, legislação, livros, portais eletrônicos 

e artigos científicos.  
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2 A PEC 287/2016 E SEUS EFEITOS SOCIAIS 

     

A Proposta de Emenda Constitucional nº 287 foi enviada pelo governo ao 

Congresso Nacional no início de dezembro do ano passado (2016), trazendo um texto que 

modifica diversas regras referentes aos benefícios da Previdência Social e da Assistência 

Social. As alterações que a proposta traz para a Previdência incidem sobre o Regime Geral da 

Previdência Social (RGPS), que protege os trabalhadores da iniciativa privada e os servidores 

públicos que não contam com regimes próprios, além de incidir sobre os Regimes Próprios de 

Previdência Social (RPPS), voltados a atender as necessidades dos servidores públicos, 

federais, estaduais ou municipais. 

A justificativa trazida pelo governo para apresentar a proposta se baseia em uma 

concepção de que a Previdência Social brasileira se tornou insustentável financeiramente, 

resultando em reiterados déficits orçamentários, gerando o tão comentado “rombo da 

previdência”, atribui-se como principal causa desta crise de financiamento as mudanças 

demográficas em curso na população brasileira (em particular, o envelhecimento 

populacional), vez que o crescimento considerável da população idosa, detentora da maior 

parte dos benefícios, vem tornando insustentável o custeio destes benefícios pela população 

ativa que vem se tornando menor ao passar dos anos. Além disso, se destaca a existência de 

“algumas distorções e inconsistências do atual modelo”, que criariam, entre outras questões, 

disparidades entre os modelos do RGPS e dos RPPSs e entre os diferentes segmentos 

populacionais. Além da previdência, a proposta também altera regras da Assistência Social, 

reduzindo a abrangência e a capacidade de proteção social. 

Assim envolvendo uma conjuntura que conta com menos contribuintes, mais 

beneficiários e benefícios de duração maior devido ao aumento da expectativa de vida, o 

governo vem estudando propostas para sanar essas disparidades como a unificação de todos 

os regimes de aposentadoria a partir de uma idade mínima e até mesmo a desvinculação dos 

benefícios do salário mínimo.  

Ocorre que esta gama de medidas previstas pela proposta à emenda constitucional 

287/2016, refletem diretamente na supressão de direitos sociais, vez que a Previdência Social 

é direito expressamente previsto na Constituição Federal no seu artigo 6º como direito social. 

Desrespeitando além da proibição de emendas constitucionais abolucionistas de direitos e 

https://www.cartacapital.com.br/o-aumento-do-salario-minimo-e-a-crise-brasileira-3302.html
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garantias fundamentais, também o princípio constitucional da irretroatividade de direitos 

sociais. 

2.1 Principais alterações Propostas pela Reforma da Previdência 

 

A PEC 287 traz em seu texto uma gama de modificações bastante consideráveis 

no seu texto original, alterando os artigos 37, 40, 109, 149, 167, 195, 201 e 203 da 

Constituição Federal. 

Estão entre os principais direitos sociais afetados a eliminação da modalidade de 

aposentadoria voluntária por tempo de contribuição. Em substituição se prevê apenas a 

aposentadoria voluntária aos 65 anos de idade. Com essa reforma, teremos uma idade mínima 

única de 65 anos, para homens e mulheres, também equivalendo trabalhadores rurais, urbanos 

e servidores, além da alteração do tempo mínimo de contribuição, que antes era de 15 anos 

(180 contribuições), passando para os 25 anos de contribuição (300 contribuições). 

Os trabalhadores rurais, considerados segurados especiais em razão da difícil 

situação de sobrevivência que enfrenta, têm hoje condições especiais de aposentadoria. A 

contribuição não é obrigatória e o trabalhador se aposenta aos 55 anos (mulheres) e 60 anos 

(homem). A proposta do governo prevê o fim dessa aposentadoria especial, fixando em 65 

anos, para ambos os sexos, além da obrigatoriedade de contribuição por parte dessa categoria. 

Acerca do benefício de pensão por morte, a proposta de reforma da Previdência 

prevê o fim da vinculação ao salário mínimo, ficando assim vinculado somente a inflação, fim 

também do benefício integral e da acumulação. Está previsto o fim da vinculação dos 

benefícios assistenciais (como Benefício de Prestação Continuada e Loas) ao salário mínimo e 

o aumento gradativo da idade para requerer o benefício, de 65 anos para 70 anos. 

A proposta da reforma da Previdência prevê o fim do benefício integral de 

aposentadoria para servidores públicos e da paridade de reajuste salarial entre servidores 

ativos e inativos (para quem entrou antes de 2003). O cálculo do valor da aposentadoria 

também vai mudar. Pela proposta, o valor vai corresponder a 51% sobre as melhores 

contribuições mais 1 ponto percentual por ano adicional de contribuição, em outras palavras a 

aposentadoria integral só seria possível aos 49 anos de contribuição. 

Frente o grande número de insatisfeitos com a proposta, e crescente onda de 

mobilização contra essa afronta aos princípios fundamentais, foram feitas algumas poucas 
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modificações na PEC 287/2016 em tramitação no Congresso Nacional com o parecer do 

relator, Deputado Arthur Maia, divulgado em 19 de abril de 2017 na comissão especial da 

Câmara dos Deputados. 

Após essa modificações verifica-se mudança da idade mínima para aposentadoria 

de mulheres, antes unificada para ambos os sexos em 65anos, passa agora para 62 anos a 

aposentadoria feminina, sendo considerada uma das principais alterações feitas pelo relator 

em relação ao texto original da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 287/2016. O tempo 

mínimo de contribuição foi mantido em 25 anos, tanto para homens quanto para mulheres. 

Quanto as tão comentadas regras de transição, a idade mínima será de 53 anos 

para mulheres e 55 para homens. Quem estiver nesta faixa etária e solicitar a aposentadoria 

terá que passar pelo chamado pedágio, que será de 30% e não 50%, como proposto 

inicialmente, o que ainda configura grande desigualdade para quem esteja baixo dessa idade 

limite para regra de transição. Sofrendo todo o peso das novas regras sem qualquer 

amenização. 

No novo texto apresentado por Arthur Maia, a idade mínima para aposentadoria 

dos trabalhadores rurais foi alterada de 65 para 60 anos, com 20 anos de contribuição, em vez 

de 25, como propôs inicialmente o governo.  

A respeito do benefício de prestação continuada o relator propõe um aumento na 

idade mínima para ter acesso ao BPC, que é pago a idosos de famílias carentes, sem exigência 

de contribuição, de 65 anos para 68 anos, a partir de 2020. 

 Diante dessas novas regras nos deparamos com o reconhecimento do próprio 

governo do disparate social que as mesmas causam para tantos trabalhadores. Buscando 

amenizar o impacto na vida dos segurados, com algumas poucas reduções em idades mínimas 

para aquisição do benefício e atenuação na igualdade antes proposta entre homens e mulheres. 

O que infelizmente não resolve a supressão de direitos proposto pela Emenda, continuando a 

ser uma diminuição da proteção social conquistada com a promulgação da nossa atual 

Constituição Federal / 1988. 

 

2.2 Principio da proibição do retrocesso social 

 

O conteúdo do princípio da proibição de retrocesso social está revelado no 

reconhecimento da vinculação do legislador aos ditames constitucionais que tratam dos 

direitos sociais, assim uma vez alcançada a concretização de uma norma constitucional 
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definidora de direito social, fica o legislador proibido de suprimir ou reduzir essa 

concretização. 

Esse princípio social configura um importante elemento para preservar a 

integridade dos direitos sociais já prestados aos cidadãos, garantindo ao indivíduo a real 

proteção almejada pelos direitos sociais, diante desse quadro o princípio da segurança jurídica 

desempenha papel fundamental posto que assegura aos cidadãos a manutenção do direito 

adquirido e impede que o ato jurídico perfeito e a coisa julgada sejam prejudicados. 

Dentro desse conjunto de direitos protegidos socialmente encontra-se a nossa 

Previdência Social, como bem nos ensina o próprio artigo 6º da nossa Constituição Federal: 

“São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 

aos desamparados, na forma desta Constituição.” 

De acordo com Antônio Cipriano Silva (2012), a ideia do Estado Social se 

apresenta como uma das pressuposições do Estado de Direito ratificado no projeto 

constitucional que intenta à efetivação da democracia econômica e social. Conforme 

entendimento do autor, a expressão Estado Social se refere ao dever que o estado tem de 

praticar políticas de estímulo ao bem-estar-social, que efetivem a igualdade real entre os 

cidadãos. Assim em razão desse dever, segundo o Silva, o Estado tem a obrigação de 

conservar sistemas de saúde, educação e segurança social, com abrangência universal, ou seja, 

acessíveis a todos os cidadãos. 

Em consonância com esse entendimento do autor: 

 “Os direitos sociais vinculam o legislador infraconstitucional no sentido de 

exigir um comportamento positivo com vistas a efetivar a pretensão 

constitucional, através da regulamentação dos serviços e políticas públicas” 

(VICENTE, 2006, p. 213). 

 

Segundo Celso Bastos (1994, p.43), o direito adquirido consiste em um dos 

artifícios constitucionais para controlar a retroatividade da lei. A lei sofre contínuas alterações 

e é papel do Estado atualizar as suas leis. Todavia, a aplicação da lei de forma retroativa pode 

acabar por causar danos a situações jurídicas já consolidadas no tempo. Daí a importância do 

respeito ao direito adquirido. 

As principais retroatividades são a violação da igualdade material de alguns 

sujeitos, exemplificadas no tratamento proposto para os trabalhadores rurais e para as 

mulheres – trazendo uma situação de igualdade na questão de contribuição e idade, tanto na 

área rural, quanto na urbana. E outra inconstitucionalidade também é o aumento da idade para 
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o benefício assistencial (LOAS) e sua desvinculação do salário mínimo, mesmo com uma 

diminuição da idade da mulher para os 62 anos, o que demonstra mera forma de escape do 

governo diante tantas pressões sociais. Vez que a idade mínima sempre teve diferença de 5 

anos entre homens e mulheres a fim de consolidar a igualdade material. Não há como se 

buscar uma isonomia tratando-os de forma idêntica, diante de uma realidade tão diferente de 

ambos no mercado de trabalho. 

Outrossim, diminuir direitos conquistados após tantas lutas sociais, após tantas 

renuncias e batalhas ao longo do período de ditadura brasileira, afim de finalmente em 1988 

consolidar o mínimo de proteção social no texto da Constituição Federal, fere diretamente o 

princípio da proibição do retrocesso social. Estamos diante de uma proposta que o invés de 

garantir novas proteções sociais, alargar nossos direitos sociais e busca o desenvolvimento e 

bem de todos, suprime tais direitos, reduz e modifica negativamente cada um deles. 

Comungando do mesmo pensamento, Para Miozzo (2010. p. 61), “na medida em 

que há uma obrigação de concretizar um direito, por exemplo através da criação de normas 

infraconstitucionais, exsurge um dever anexo de não tomar medidas retrocessivas que atentem 

contra as conquistas já atingidas”. 

Já que o nosso Estado democrático é um Estado do bem-estar social, e dentro dos 

objetivos da nossa República, nós temos a redução das desigualdades, a erradicação da 

pobreza, e, o estabelecimento da dignidade humana como seus fundamentos, devendo-se 

primar sempre pelo desenvolvimento nacional e ampliação constante dos nossos direitos 

sociais. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A evolução dos direitos fundamentais guardam grande proximidade com a própria 

evolução política das sociedades, pois surgem em meio a grandes revoluções e guerras civis e 

ganham espaço a cada nova etapa da história, são portanto resultado de longas e complexas 

conquistas, alcançados dia a dia por diversas esferas da sociedade. 

Os direitos sociais estão inseridos no rol de direitos fundamentais, mais 

precisamente no artigo 6º da Carta Magna, como já fora destacado, consagrados na 

Constituição Federal. A importância desses direitos não deve ser olvidada posto que a 

dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, está 

totalmente ligada ao cumprimento dos direitos fundamentais. 

Diante do estudado, pode-se inferir a necessidade que a sociedade tem de evoluir 

e se adaptar a cada nova era, aos novos costumes e anseios da população, todavia essas 

mudanças devem se orientar no sentido de evolução, de conquistas de novos e melhores 

direitos afim de uma maior e mais eficaz proteção social, ao contrário do proposto na emenda 

constitucional de nº 287/2016, que pretende, afim de sanar a má gestão pública e aplicação 

dos recursos públicos de forma indevida, suprimir direitos fundamentais e a proteção social 

garantida na atual CF. 

Posto isso, pode-se concluir que o princípio da segurança jurídica e o princípio da 

proibição do retrocesso social se apresentam como importantes instrumentos garantidores da 

dignidade da pessoa humana, visto que tais princípios atuam de modo a garantir que os 

direitos sociais adquiridos não sejam prejudicados pela lei. Ademais o princípio da proibição 

do retrocesso social impõe ao Estado o dever de ampliar, progressivamente, os direitos sociais 

conferidos aos cidadãos. 

Todas essas reformas tendem a aumentar a situação de exclusão que essas pessoas 

já sofrem, aumentando a desigualdade social, ao passo que sem ter a garantia dessa renda 

mínima, seja a aposentadoria, seja o amparo assistencial que corresponde, hoje, a um salário 

mínimo, aos idosos e portadores de deficiência, que precisam de uma renda mínima para 

sobreviver e atender suas necessidades básicas. Ao passo que se aumenta essa idade mínima 
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para recebimento de ambos benefícios se retarda o direito de obter tais benefícios, que hoje é 

garantido na Constituição, ao mesmo passo que ao desvincular a pensão do salário mínimo, 

ou diminuir a diferença de idade entre homens e mulheres novamente se retroage um direito 

social antes concedido, infringindo diretamente ao princípio da irretroatividade social. 
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