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INCLUSÃO PREVIDENCIÁRIA: PROPOSTAS EM
TRAMITAÇÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Claúdia Augusta Ferreira Deud

A Emenda Constitucional n° 41, de 19 de dezembro de 2003,

acrescentou § 12 ao art. 201 da Constituição Federal com a seguinte redação:

"Art. 201 .

§ 12 Lei disporá sobre o sistema especial de inclusão previdenciária para

trabalhadores de baixa renda, garantindo-lhes acesso a beneficios de valor igual a um

salário-mínimo, exceto aposentadoriapor tempo de contribuiçiio. "

Posteriormente, a Emenda Constitucional n° 47, de 5 de julho de 2005,

deu nova redação ao citado § 12 do art. 201 da Constituição Federal, acrescentando-lhe, ainda,

§ 13, com a seguinte redação:

"Art. 201 .

§ 12 Lei disporá sobre o sistema especial de inclusão previdenciária para

trabalhadores de baixa renda e àqueles sem renda pr6pria que se dediquem

exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que

pertencentes a famílias de baixa renda, garantindo-lhes acesso a beneficios de valor

igual a um salário-mínimo.

§ 13 O sistema especial de inclusão previdenciária de que trata o § 12 deste

artigo terá alíquotas e carências inferiores às vigentespara os demais segurados do

regime geraldeprevidência social"

Buscando regulamentar os citados §§ 12 e 13 da do art. 201 da

Constituição Federal, instituindo um sistema especial de inclusão previdenciária, tramitam, nesta

Casa, oito proposições:

Projeto de Lei n" 5.773, de 2005, de autoria do Deputado Antônio

Carlos Mendes Thame, que "altera as Leis nOs 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, para
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disciplinar o disposto no § 90 do art. 195 e no § 12 do art. 201 da Constituição Federal, com a

redação dada pela Emenda Constitucional na 47, de 05 de julho de 2005;

Projeto de Lei na 5.866, de 2005, de autoria do Deputado Agnaldo

Muniz, que "altera as Leis nas 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, para dispor sobre a

inclusão social prevista no § 12 do art. 201 da Constituição Federal, com a redação dada pela

Emenda Constitucional na 47, de 05 de julho de 2005 (apensado ao Projeto de Lei na 5.773, de

2005);

Projeto de Lei na 5.933, de 2005, de autoria da Deputada Luci

Choinacki, que "dispõe sobre o sistema especial de inclusão previdenciária de trabalhadores e

trabalhadoras sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico de sua

residência e dá outras providências" (apensado ao Projeto de Lei na 5.773, de 2005);

Projeto de Lei na 6.366, de 2005, de autoria dos Deputados Inácio

Arruda e outros, que" regulamenta o Sistema de Inclusão Previdenciária criado pela Emenda

Constitucional n° 41, cria a Contribuição Social Especial para a Inclusão Previdenciária, altera as

Leis nas 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, implementa medidas voltadas para o

aumento da cobertura do Regime Geral de Previdência Social - RGPS e dá outras providências"

(apensado ao Projeto de Lei na 5.773, de 2005);

Projeto de Lei na 6.169, de 2005, de autoria do Deputado Ivo José, que

"dá nova redação ao art. 21 da Lei na 8.212, de 24 de julho de 1991, e aos arts. 25 e 28 da Lei na

8.213, de 24 de julho de 1991, para dispor sobre o sistema especial de inclusão previdenciária"

(apensado ao Projeto de Lei na 5.773, de 2005);

Projeto de Lei na 6.295, de 2005, de autoria da Deputada Dra. Clair,

que "dispõe sobre o Sistema Especial de Inclusão Previdenciária" (apensado ao Projeto de Lei n°

5.773, de 2005);

o Projeto de Lei na 5.773, de 2005, e seus apensos, acima relacionados,

foram aprovados na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, na forma

de Substitutivo. Em abril de 2006, foram encaminhados para a análise de mérito na Comissão de

Seguridade Social e Família.
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Projeto de Lei n" 6.985, de 2006, oriundo do Senado Federal, que

"altera as Leis nOs 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, para criar o Sistema Especial de

Inclusão Previdenciária";

Projeto de Lei Complementar n" 123, de 2004, que "regulamenta o

parágrafo único do art. 146 e o inciso IX do art. 170 da Constituição Federal e dá outras

providências", ao qual se encontra apensado, entre outras Proposições, o Projeto de Lei

Complementar n° 210, de 2004, oriundo do Poder Executivo, que "institui regime tributário,

previdenciário e trabalhista especial à microempresa com receita bruta anual de até R$ 36.000,00

(trinta e seis mil reais), e dá outras providências". Esta última Proposição, assim como o

Substitutivo da Comissão Especial que analisou a matéria, propõem alíquotas de contribuição

previdenciária diferenciadas para os contribuintes individuais de menor renda. Há requerimento

de urgência para votação, em plenário, das Proposições acima mencionadas.

Tendo em vista, portanto, a diversidade de propostas ora em tramitação,

segue-se, em anexo, um quadro comparativo entre todas as Proposições aqui relacionadas.
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PL N" S.773, PL N" S.886, DE PL N" S.933, DE PL N" 6.366, DE PL N" 6.169, DE PL N" 6.29S, DE
SUBST I1UT IVO

PL N" 6.98S, DE PLP N" 123, DE
DE 200S 200S 200S 200S 200S 200S 2006 2004

DEP
CO MISSÃO DE

CO MISSÃO
ANTO N IO DEP INÃCIO

DESENVOLVIM
ESPE CIAL

AUTOR CARLOS
DEP. AGNALDO DEP. LUCI

ARRUDA E DEPIVOJOSÉ
DEPDRA ENTO SE NADO

RELATOR DEP.
MUNI Z CHO INAC K I CLAIR ECONÔMICO, FEDERAL

MENDES O UTROS
INDÚSTRIA E

LUI Z CARLOS
THAME

CO MÉ RCIO
HAULY

Trabalhador por Trabalhador pm T rabalhadore s sem Trabalh ador dc Con tribuin te Trabalhador pm Trab alhador pm Con tribuin te Contribuin te
con ta próp ria e conta própri a c ren da própri a, que baixa ren da c in dividual que não conta própria, sem conta própria c individual quc indivi dual quc
dona-de-casa, dona-d e-casa, se dediquem aqueles sem renda tenha relação dc vincul o dona-de-casa, trabalhe por con ta trabalhe por conta
assim assim cons iderada exclusivamen te ao própria que se trabalho com empre gatício, c assim cons iderada a própria, sern p ópria, sem relação
considerada a a pessoa quc se trabalho no âmbit o dediquem empre sas c trabalh ador pessoa quc se relação de trabalho dc trabalho com
pessoa que se dedica dc sua re sidên cia, exclusivamente ao segurado doméstico, sern dedica com empresa ou empresa ou
dedica exclusivamen te ao desde quc trabalho no âmbito facultativo, ambos ren da pr ópri a, que exclusivament e ao equiparado, c equiparado, c

DEFINIÇÃO DO exclusivamente trabalh o doméstico perten cente s a dc sua residência, de baixa ren da. se dedique trabalho doméstico segura do segurado

SEGURADO ao trabalh o e não possui ren da famílias dc baixa desde quc exclusivamen te ao e não possui ren da facultativo que se facultativo
domés tico e não pr ópri a. ren da. perten centes a trabalh o domés tico própri a. dedique
pOSSUl renda Ambos devem famílias dc baixa no âmbito de sua Ambos devem exclusivame nte ao
própri a. perten cer a famílias renda. resid ência, ambos perten cer a famílias trabalho doméstico

Amb os devem de baixa ren da. perten cen tes a de baixa renda. no âmbito de sua

perten cer a f31I1Ília dc baixa residência, ambos

famílias de baixa ren da. de baixa renda.

renda.

Renda familiar Renda familiar per Renda familiar Renda mensal Renda mensal Renda familiar per Rend a familiar per Rend a familiar per
per capifa mensal capifa mensal m ensal igual ou média pu capifa familiar igual ou capita mensal igual capita mensal capita m ensal
inferior ou igual inferior ou igual a inferior a dois inferior ao salário inferior a dois ou inferior a um inferior ou igual a inferior ou igual a
a um salário um salário mínimo. salários mínimos, mínimo. salários mínimos. salário mínimo, um salário mínimo melO salário

DEFINIÇÃO DE minimo. excluindo-se desse excluindo-se decce mínimo, critério
BAIXA-RENDA valor o Beneficio valor o beneficio aplicável apenas ao

dc Prestação assistencial segura do
Continua da pago percebido pm facultativo. Para o
aos portadores de qualquer membro contribuint e
deficiência. da família. individual i
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necessário qu,
tenha renda mensal
de até 2 salários
mínimos.

0% até dez anos 11%, condicionada
contados da data

11%, condicionada
à exclusão do

de aprovação ela lei;
à exclusão do

direit o à

ALÍQUOTA
2% entre dez e

direit o à
aposentado ria pac

CO NTRIBU IÇÃO
10% 10% qum ze anos a 5% 8% 5% 10%

aposen tado ria por
tempo d,

contar da data de
tempo de

con tribuição
aprovação da lei;
3% a partir do 16°

con tribuição

mo.

BASE DE
Um salário

Um salário mínimo Um salário mínimo
INCIDÊNCIA DA Um salário mínimo Um salário mínimo Um salário mínimo Um salário mínimo Um salário mínimo Um salário mínimo
CO NTRIBU IÇÃO

mínimo

Fixa ,m 3% a
contribuição do
estagiário, inciden te
sobre a retribuição
m ensal do con trato
de estágio.

Altera a sistemática
OUTRAS d, con tribuição

CO NTR IBU IÇÕ ES doe segurados
emp regado,
con tribuinte
indivi dual e
facultativo,
permitindo a
dedução d, uma

I parcela variável do
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valor da
contribuição.

Fixa as alíquotas de
con tribuição doe
segurados
emp regados entre 7
c 15% c doe
contribuin tes
indivi duais c
facultativos entre
10 e 25%.

Institui a
Contribuição de
Inclusão
Previ denciária,
corr espondente a
5% do valor bruto
da nota fiscal ou
fa tura de pre stação
de se IV1ços,
relativamen te a
seIV1ços prestad os
às empresas pm
p essoas jurí dicas,
exceto se a
empresa con tratada
i optante do
SIMPLES ou se
tratar de seIV1ços

de n atureza
financeira ou se
reali zado por uma
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coope ra tiva d,
trabalho ou c,

concessionário ou
permissionário do
serviço público.

Permite a dedução
d, !ti 18,00 da
contribuição
m ensal devida pelo
empregad or
doméstico .

Institui um crédito
tributári o para as
empresas qu,
efetuarem o
re colhimento da
contribuição
previden ciária em
rua , que não
tenham sido
au tuadas
relativamente à
in existência d,
vínculo d,
emprego. O cré dito
será de !ti 30,00
pac segurado
contratado em
regime de 40 h ora s
ou jornada legal
inferior , poderá
ccc utili zado p ara
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pagamen to d,
ou tras
contribuições
SOClm3.

Será custeado pela Será custeado pela Caberá ao Poder
Contribuição d, contribuição dire ta Executiv o estimar
Inclusão doe segurados d, o m ontante d,
Previdenciári a e baixa ren da e pela renúncia fiscal e
pela con tribuição Contribuição para incluí-lo no

FINANCIAMENTO dire ta doe Fin anciamen to da demo ns trativo que
D O SISTEMA segurados, cabe n do Seguridade Social - acompanha o
E SPECIAL DE à União a cobertura CO F INS projeto de )"

IN CLUSÃO d, eventuais orçamentária, para
PREVIDENCIÃRI A in suficiências rumpnr

financeiras disposições da Lei
decorrentes do de
Sistema E special de Resp onsabilidade
Inclusão Fiscal.
Previdenciári a.

Redução de 50% Redução d, 20% In stitui um Carência do Redução d, 50% Redução de 1/3 em Redução d, 20% Carência do auxílio -
em rel ação às em relação às beneficio auxílio-doe nça ,m relação às relação às carências em relação às doença redu zida de
car ênc ias carências previstas diferenciado para re duzida de 12 para carências previstas previstas na Lei n° carências previstas 12 para 10
previstas na Lei na Lei n° 8.213, de os in tegr ante s do 11 contribuições na Lei n° 8.213, de 8.213, d, 1991. na Lei n° 8.213, de con tribuições
n" 8.213, d, 1991. sistema especial de m en sais; 1991 Carência 1991 m en sais;

CARÊNC IA
1991. inclusão aposentadoria pm diferenciada para a aposentadoria pm

BENEFICIO S previ denciária, idade, tempo d, concessão da idade ou especial
cUJos requisitos serviço e especial: aposen tado ria pm de 180 para 144
são: idade de 60 d, 180 para 144 idade: até um 3110 con tribuições
anos, se mulher, ou contribuições da publicação da m en sais, salário
65 31l0S, c, m en sais; salário- lei, independe de maternidade de 10
homem, reduzidos ma ternidade car ênc ia, no para 8
estes limites em 5 I permanece com 10 segundo ano é de con tribuicões
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anos p iliea con tribuições 12 m eses e, a p artir m ensais.
segurados m ensais. de ent ão, será
portad ore s de Reduz em 1/ 3 a acrescida de côc
doen ças carência p iliea m eses a cada ano,
degenerativas. O obtenção de até atingir dez
b eneficio é p essoal aposentado ria p m anos.
e intransferível . idade p iliea os

segurados que
estavam mscntos
na Pre vidên cia
So cial até 24 de
julho de 1991.

VALOR D O Um salário
Um salário mínimo Um salário mínimo Um salário mínimo Um salário mínimo Um salário mínimo Um salário mínimo Um salário mínimo Um salário mínimo

BENEFÍCI O mínimo

N ecessária a Necessária a N ão h á previ são. N ecessária a N ecessária a N ecessária a N ecessária a N ecessária a Necessária a

con tribuição con tribuição contribuição contribuição contribuição con tribuição con tribuição con tribuição
adicional de 10% adicional de 10% adicion al vari ável adicional de 12% adicional de 15% adicional de 10% e adicional de 9%, adic ional de 9%,

em fUnção do cumpnmen to acrescida de juros acrescida de Juros
salário-de- integral da carência moratórios. E stes m oratórios. E stes
con tribuição. previ sta na Lei n° requisitos valem requisi tos valem

8.213, de 1991. para a obtenção da para a obtenção da

BENEFÍCIO S DE
apose n tadoria p m aposenta doria p m

VALOR SUPER IO R
temp o de tempo de

AO PI SO
contribuição, para a con tribuição, a

con tagem recíp roca con tagem recíp ro ca
do tempo de do tempo de
contribuição ou contribuição.
p iliea a obtenção
dac pre stações
decorr en tes de
acordos
mtemacion ais
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