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PEC 6/2019 (REFORMA DA PREVIDÊNCIA) 

Fase: admissibilidade pela CCJC  

Síntese do voto do relator proferido em 9/04/2019 

O dep. Delegado Marcelo Freitas concluiu seu voto pela admissibilidade de todas as 

disposições da PEC 6/2019.  

Propôs apenas alterações para melhorar a técnica legislativa e a redação. 

Quanto às supostas inconstitucionalidades que levantou, refutou todas elas. Abaixo 

seguem os principais argumentos do relator: 

 Direitos sociais e trabalhistas (arts 6º e 7º) não são cláusula pétrea da 

Constituição. Relator refere-se ao art. 60, §4º, inciso IV, que menciona direitos 

individuais. Ocorre que as cláusulas pétreas não são apenas as contidas 

expressamente no § 4º do art. 60, mas estão esparsas no texto da Constituição, 

sendo que os direitos sociais são reconhecidamente cláusulas pétreas pela 

jurisprudência e pela doutrina constitucional brasileira. 

 BPC e aposentadoria do produtor rural – Reconhece que o mérito não é justo. 

Entretanto, relator afirma que no âmbito da CCJC não vislumbra nenhuma 

inconstitucionalidade. Enfatizou que o BPC é benefício assistencial e por isso não 

vê inconstitucionalidade na fixação do valor inferior ao salário mínimo. 

 Desconstitucionalização - Afirma que muitas das matérias reservadas à lei 

complementar pela PEC hoje são reguladas por lei ordinária (ex. tempo de 

carência e regras de cálculo). Em relação, aos requisitos de elegibilidade para a 

aposentadoria, regras de aposentadoria especial, diz o relator que são apenas 

formalmente constitucionais, ou seja, é uma opção política mantê-las na 

Constituição e, por isso, sua retirada não ofenderia nenhuma regra ou princípio 

constitucional. Ainda afirmou que a Constituição deve conter matéria 

essencialmente constitucional (normas que regulam a estrutura de Estado, a 

organização de seus órgãos e os direitos fundamentais). Sobre a segurança 

jurídica, o relator afirmou que a lei complementar exige um quórum qualificado 

de maioria absoluta, não admitindo aprovação por votação simbólica, por 

exemplo, e também não admite apreciação conclusiva pelas comissões. 

 Reserva de iniciativa de Poder Executivo – para o relator, a iniciativa de um ou 

outro Poder deflagrar o processo legislativo na temática previdenciária constitui 

opção política do legislador, e não imperativo jurídico, não cabendo à análise de 

mérito pela CCJC.  

 Inexistência de retrocesso social – O relator reafirma que os direitos sociais não 

são cláusulas pétreas e, por isso, estão sujeitos ao princípio da reserva do 

possível, ou seja, sua efetivação depende das condições financeiras do Estado. 

Ressalta que a situação de aguda crise financeira vivida pelo Brasil obriga os 

parlamentares a fazerem escolhas difíceis e, por vezes, até dramáticas, sob pena 

de recrudescimento da crise econômica e bancarrota geral. 



                         
                 Câmara dos Deputados 
              Liderança da Minoria 
 

 Violação do princípio da isonomia – em relação às regras de transição e ao 

tratamento de militares e servidores. O relator fundamenta-se  na igualdade 

material e diz que não há “outro modo de concretizar o valor constitucional da 

igualdade senão pelo combate aos fatores reais de desigualdade”. Então, quanto 

às regras de transição, o relator diz  que elas guardam relação de 

proporcionalidade entre aquelas vigentes e as que se aplicarão no futuro, e 

quanto aos militares, as diferenças de tratamento se dão em razão do diferente 

estatuto a que eles estão submetidos. 

 Regime de Capitalização – Relator diz que a solidariedade não está protegida 

por cláusula pétrea. Desse modo, não há imutabilidade quando a um 

determinado modelo de previdência nem obrigatoriedade de que o sistema de 

previdência seja de repartição. A análise de conveniência e oportunidade deste 

sistema não é competência da CCJC. 

 Alíquotas progressivas – Relator menciona vários dispositivos constitucionais 

que preveem a progressividade de alíquota (arts. 153, §2º, I; 153, §4º, I; 156, §1º, 

I e 182, §4º, II). Além disso, menciona o julgado do STF (RE562.045/RS) que 

reconheceu a constitucionalidade da progressividade da alíquota do imposto 

sobre transmissão causa mortis e doação, ainda que sem expressa previsão 

constitucional, entendendo que os impostos podem e devem considerar o 

princípio da capacidade contributiva.  

 Vedação do confisco – o relator afirma que o caráter confiscatório não se 

estabelece a partir de um único tributo, mas da análise conjunta dos tributos 

instituídos por uma unidade estatal, considerando seu efeito cumulativo sobre o 

contribuinte. Desta forma, não se poderia atribuir às alíquotas de contribuição 

propostas no rol das regras transitórias, por si só, caráter confiscatório. Ressalta 

ainda que a progressividade das alíquotas se dá por faixas de salário de 

contribuição. Desse modo, mesmo o segurado com maior base de contribuição 

irá se beneficiar da redução de alíquotas em cada uma das faixas de menores 

alíquotas. O tratamento, seria, de acordo com o relator, essencialmente 

isonômico. 

 Fim do foro especial no DF  - a redação proposta para o art. 109, §2º da CF 

suprimiu a possibilidade de que as causas intentadas contra a União sejam 

aforadas no DF. Segundo o relator, a alteração não traz restrição ao acesso à 

justiça, pois essas ações poderão ser ajuizadas na seção judiciária onde houver 

ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde estiver situada a 

coisa, ou ainda, na seção judiciária do autor. 

 Inexistência de direito adquirido às regras de transição de regimes 

previdenciários – relator fundamenta-se na firme jurisprudência do STF no 

sentido de que não há direito adquirido a regime previdenciário. Assim, os 

servidores que estejam regidos por regras de transição de reformas anteriores, 

mas que não tenham cumpridos todos os requisitos até o dia da promulgação 

desta emenda à Constituição não terão direito adquirido a elas. 
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 Lei Complementar Nacional não afronta o Pacto Federativo – Argumenta que a 

União possui competência para dispor, por meio de lei de caráter nacional, sobre 

normas gerais relativas aos regimes previdenciários, o que incluiria parâmetros 

de elegibilidade para a percepção dos benefícios. Também, a competência 

legislativa sobre seguridade social, a qual inclui previdência social, é privativa da 

União, nos termos do art. 22, XXIII e 194 da CF, dispositivos que interpretados 

em conjunto com o art. 24,XII, determina ser de competência concorrente entre 

União, Estados e DF legislar sobre previdência social. Assim, à União cabe editar 

normas gerais e aos entes subnacionais editar normas suplementares em 

matéria previdenciária (art. 24, §§1º e 2º). Quanto aos municípios, a 

competência supletiva para legislar sobre aposentadoria de seus servidores 

encontra guarida no art. 30, II da CF. 

 Vinculação dos reajustes dos benefícios dos regimes próprios de previdência 

aos mesmos termos estabelecidos para o regime geral – Fundamenta esse 

tópico na repartição de competências normativas exposta no item acima. Uma 

vez que as regras do regime geral são matéria de competência privativa da 

União, os regimes próprios de todos os entes da Federal deverão observar os 

termos definidos pela União para reajuste de seus benefícios. A medida estaria 

perfeitamente aplicando o princípio da predominância do interesse na 

repartição constitucional das competências legislativas, cabendo ponderar que 

a União não estaria invadindo o âmbito de normatividade de índole local ou 

regional, pois a matéria estaria situada muito além do interesse circunscrito de 

apenas uma unidade federada. 

 Autonomia dos entes para instituição de regimes de previdência 

complementar e de alíquotas de contribuição – O estabelecimento de regras 

gerais pela União não viola a autonomia dos entes subnacionais, pois estaria 

atuando dentro da divisão de competências legislativas concorrentes 

estabelecidas pela CF. Em relação, às futuras normas, alega o autor que não 

poderia afirmar de antemão que a Lei complementar a ser editada pela União 

violará o pacto federativo, uma vez que sequer há texto para análise de sua 

observância ou não aos limites constitucionais. 

 Imposição de alíquotas elevadas para os demais entes federados - O art. 149, § 

1º-A da PEC autoriza que a contribuição ordinária dos servidores públicos ativos, 

dos aposentados e dos pensionistas seja estabelecida por meio de alíquotas 

progressivas ou escalonadas (inciso I) e permite que a contribuição instituída 

pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios tenha alíquota inferior à 

contribuição dos servidores da União, na hipótese de inexistência de déficit 

atuarial do respectivo regime próprio de previdência (inciso III). Também existe 

liberdade para fixarem alíquotas superiores às praticadas pela União, haja vista 

que o artigo em questão não estabelece a observância obrigatória das primeiras. 

Em relação ao disposto no art. 14 da Proposta, trata-se de alíquotas de 

contribuição fixadas para os servidores públicos da União, que serão aplicadas 

aos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios apenas em 
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caráter provisório. Isso porque o § 1º do art. 15 estabelece a esses entes 

federados um prazo de 180 dias para definir as alíquotas de contribuição dos 

seus regimes de previdência e, apenas em caso de findar-se o prazo sem que 

essa regulação tenha sido feita, é que a regra do art. 14 será definitivamente 

aplicada aos servidores desses entes federados. Dessa forma, o relator entende 

que preservado o espaço de autonomia dos Estados, Distrito Federal e 

Municípios para definirem suas próprias alíquotas, não havendo violação ao 

pacto federativo. 

 As regras relacionadas à concessão de pensão por morte e acumulação de 

benefícios previdenciários – O relator reconhece que as regras da PEC reduzirão 

bastante os valores dos benefícios, mas reitera que tais direitos não são cláusulas 

pétreas e, portanto, as mudanças não seriam inconstitucionais. Recomendou à 

Comissão Especial uma análise profunda quanto a conveniência, oportunidade e 

justiça dos parâmetros fixados pela PEC 6/2019. 


