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A PEC Nº 287/16 E O PRÍNCIPIO DA
VEDAÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL
INTRODUÇÃO
A proposta de Emenda Constitucional(PEC) nº 287/16 sobre a Reforma na Previdência Social causa repercussões ,pois a
maioria da população se manifesta contrária afirmando que se aprovada causará Retrocesso Social , o que governo nega.
Neste trabalho será abordado se a PEC nº 287 /16 fere o Princípio da Vedação do Retrocesso Social.
DESENVOLVIMENTO

CONCLUSÃO

A proposta de Emenda Constitucional nº 287/2016

A proposta de Emenda Constitucional(PEC) nº 287/16 fere o

elaborada por Henrique de Campos Meirelles pretende

Princípio da Vedação do Retrocesso Social e inflige aos

alterar a redação dos artigos: 37, 40, 109, 149, 167, 195,

cidadãos normas rígidas e limitadoras para a previdência

201 e 203 da Constituição Federal. A PEC nº 287/16 traz

social .Essa Emenda é inconstitucional, pois, tende a abolir

entre as mudanças o aumento da idade para a concessão

direito fundamental violando a cláusula pétrea do artigo 60

de aposentadoria,limitação de proventos ao limite da

§4º inciso IV da Constituição Federal.

regime geral de previdência, entre outros.
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