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RESUMO 
  
O presente trabalho se propõe a refletir acerca das mudanças na aposentadoria diante da 
proposta de emenda para equiparação da idade mínima e do tempo de contribuição entre 
homens e mulheres, abordando para isso: a evolução do sistema de Seguridade Social e de 
Previdência Social Brasileira, explicando as razões da atual Crise, bem como abordar as 
justificativas e explicações para a diferenciação existente na idade mínima e no tempo de 
contribuição. Também considerar as mudanças sociais na sociedade, e principalmente, na 
família brasileira. Princípio da Igualdade e Isonomia da Constituição Federal perante a 
proposta de equiparação e analisar possibilidades expondo as situações contemporâneas 
que justifiquem sua necessidade. 
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ABSTRACT 
 

This paper aims to reflect on the propose of equalization of minimum age and contribution 
period between men and women, based on the study of the following topics: Social Security 
and Brazilian Social Security system evolution, explaining the reasons for the current crisis 
as well as addressing the justifications and explanations for the difference in age and period 
of contribution. Social changes in the society and especially in the Brazilian family. The 
equalization proposal face to the equality principle and equality of the Federal Constitution 
and analyze the possibilities and contemporary situations justifying the equivalence. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O presente artigo visa refletir acerca dos argumentos favoráveis a nova proposta 
existente no Congresso Nacional visando Equiparar a Idade Mínima e o Tempo de 
Contribuição de Homens e Mulheres, ou seja, condições de tempo iguais para 
aposentadoria de homens e mulheres, diante da sempre citada necessidade de reformas e 
crise no Sistema Previdenciário, que segundo os mais conservadores acarretará um grande 



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT,  n 1, maio, 2017. 

 

caos futuramente e junto à nova realidade social pela qual passa a Mulher, na crescente 
busca por igualdade de direitos e com forte engajamento feminista e a Família Brasileira. 

O objetivo então é de promover, além da reflexão, a inauguração do debate acerca 
das possibilidades e justificativas para a equiparação diante do cenário atual de nossa 
sociedade. 

 O método utilizado para a elaboração do presente Artigo é o método dedutivo, 
partindo da constatação de que se trata de um tema novo e demasiadamente atual, 
acrescentando ainda se tratar de uma proposta de equiparação acerca de algo que nunca 
antes foi feito em nosso ordenamento, entendeu-se mais seguro a adoção de tal método, 
utilizando o raciocínio lógico através da dedução para chegar a uma conclusão acerca de 
nosso objeto de estudo. 

A pesquisa se deu de forma documental e bibliográfica, utilizando todo o 
conhecimento pertinente ao objeto de nossa problemática, tal como áreas de Direito 
Constitucional, Previdenciário e princípios da nossa Constituição Federal de 1988. Já para o 
estudo sociológico e histórico fora necessário analisar documentos e dados estatísticos, 
principalmente em relação às configurações familiares.  

 
 

2. O DIREIRO À PREVIDÊNCIA SOCIAL E O RGEIME GERAL 
 
 

Previdência Social é um dos Direitos Sociais previstos no art. 6º da Constituição 
Federal Brasileira, compreendendo um conjunto de ações do poder público no sentido de 
proteger o cidadão Brasileiro, assegurando ou garantindo o acesso nos mais diversos 
âmbitos, tais como: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, 
segurança e também a Previdência Social. 

O direito à previdência social pode ser definido como um conjunto de princípios e 
regras, organizado e composto de instituições destinado a estabelecer um sistema de 
proteção aos indivíduos contra infortúnios que impossibilitem o acesso a direitos e 
necessidades básicas do cidadão e de sua família. O sistema de previdência é um sistema 
integrado entre o Estado e a sociedade, visando basicamente à saúde, previdência e 
assistência ao cidadão, nesse caso, chamado de segurado, o qual contribui para que assim 
possa usufruir o direito. Desse modo, vemos que não é somente o poder publico que se 
incumbe do sistema, cabe também a toda à sociedade, através de ações e de seu custeio, 
ficando o Estado responsável por atender as necessidades presentes e futuras dos 
segurados que não puderem, por seus próprios meios, prover a si e a seus dependentes. 
Todavia, as necessidades básicas do trabalhador referentes à remuneração e assistência 
médica já deveriam ser asseguradas socialmente independente de contribuição, mas seria 
utópico pensar assim em nosso país (MARTINS, 2007). 

De maneira prática a Previdência Social é um seguro que visa, além do benefício da 
aposentadoria, uma segurança ao trabalhador no caso de uma eventual contingencia social. 
O art. 201 da Constituição Federal traz o Regime Geral de Previdência Social: 

 
 

Art. 201º. A previdência social será organizada sob a forma de 
regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, 
observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 
atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: 
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I – cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade 
avançada; 
II – proteção à maternidade, especialmente à gestante; 
III – proteção ao trabalhador em situação de desemprego 
involuntário; 
IV – salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos 
segurados de baixa renda; 
V – pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao 
cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto 
no § 2º. 

 
 

 Da leitura do dispositivo podemos tirar dois importantes princípios do Regime Geral 
de Previdência Social Brasileiro, a Filiação Obrigatória e o seu Caráter Contributivo. 

A filiação obrigatória se dá a todos os trabalhadores da iniciativa privada com relação 
de emprego regida pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e segundo Carlos Alberto 
Pereira de Castro (2013, p. 97) “o esforço do Estado em garantir o indivíduo em face dos 
eventos protegidos pela Previdência não surtiria o efeito desejado caso a filiação fosse 
meramente facultativa”. 

O caráter contributivo encontra base e equilíbrio na contribuição dos filiados ao 
regime. Os benefícios concedidos dependem das contribuições efetuadas previamente 
pelos segurados, e assim sucessivamente. A previdência nada mais é do que uma forma de 
assegurar ao trabalhador benefícios ou serviços quando seja este atingido por uma 
contingencia social, com base no princípio da solidariedade. O sistema é baseado na 
solidariedade humana, em que a população ativa deve sustentar a inativa, os aposentados, 
e as contingências ficam por conta de doenças, invalidez, morte, desemprego, acidentes, 
etc. Podemos chamar de pacto entre gerações. (MARTINS, 2007). 

Dessa forma o Regime Geral de Previdência Social abrange todos os trabalhadores 
da iniciativa privada regidos pela CLT e é disciplinado pela Lei nº 8.213 de 1991, que traz o 
Regime em seu art. 9º, I e §1º e descreve os segurados abrangidos de forma detalhada em 
seu art. 11º. Porém, é no art. 18º do dispositivo que encontramos o objeto de nosso estudo, 
dentre as prestações compreendidas pelo Regime Geral temos no art. 11º, I, b) e c) a 
Aposentadoria por Idade e a Aposentadoria por Tempo de contribuição. 

O art. 48 da Lei nº 8.213/1991 traz as regras da Aposentadoria por Idade: 
 
 

Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao 
segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, 
completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 
60 (sessenta), se mulher. 

 
 
E o art. 52 do mesmo dispositivo traz as regras para a Aposentadoria por Tempo de 

Contribuição: 
 
 

Art. 52. A aposentadoria por tempo de serviço será devida, 
cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que 
completar 25 (vinte e cinco) anos de serviço, se do sexo 
feminino, ou 30 (trinta) anos, se do sexo masculino. 
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Notamos então, após análise dos dispositivos citados que existe uma diferença de 5 
anos para homens e mulheres em ambas as modalidades de aposentadoria. Tal diferença 
tem fundamento e justificativa baseada em questões sociais e históricas, conforme veremos 
a seguir. 

 
 

2.1   Justificativas para a Diferenciação do Tempo 
 
 

Antes de expor os fundamentos e justificativas, é importante frisar que o contexto 
histórico em que se deu a concepção da diferenciação no tempo de contribuição de homens 
e mulheres não é o mesmo que vivenciamos atualmente. 

Por questões históricas, culturais, religiosas e também fisiológicas o trabalho da 
mulher era considerado secundário, o preconceito e discriminação eram grandes, porém, 
em meados do século XIX, durante a Revolução Industrial, passou-se a utilizar o trabalho da 
mulher na operação de máquinas. Todavia, o motivo não era dos mais adequados, já que a 
mão de obra feminina era preferida pelos empresários já que estas aceitavam receber 
salários menores que os homens e executavam trabalho nas mesmas condições de 
qualidade e eficiência, se sujeitando a cargas de até 16 horas diárias em condições 
insalubres, cumprindo obrigações muito além de suas atribuições e ainda com o agravante 
de que, pós o período de serviço, ainda cuidava dos afazeres do lar e dos filhos.  Diante dos 
citados problemas e péssimas condições surgem à necessidade e constatação do Estado 
de que a mulher precisava de um respaldo maior para sua inserção e permanência no 
mercado de trabalho com o mínimo de condições, ou seja, uma legislação protecionista em 
favor da mulher. (MARTINS, 2002). 

Essa política protecionista em favor da mulher tem influência direta na diferenciação, 
além da discriminação ao trabalho da mulher e das desigualdades existentes em relação 
aos salários e condições, temos a organização familiar padrão patriarcal, em que a mulher é 
a responsável pelos cuidados domésticos e cuidados com os filhos, desse modo tem o que 
chamamos de “jornada dupla”, que consiste em, após encerrada a carga horária de serviço, 
se dedicar aos cuidados do lar e da criação de seus filhos. Tem assim um tempo menor 
para se dedicarem aos estudos, ao lazer e também para descansarem. 

Em suma, as justificativas para a concessão de aposentadoria antecipada as 
mulheres faz parte de um longo contexto histórico-social, a respeito, principalmente, de 
configurações familiares e trabalho da mulher, ambas com histórico de tratar a mulher de 
forma secundária, envolvendo a chamada dupla jornada, desigualdades no mercado de 
trabalho e questões fisiológicas envolvendo fragilidade e maternidade, além da busca por 
uma igualdade material entre os gêneros. 

 
 

2.2  Justificativas para a Equiparação do Tempo 
 
 

Em contraponto aos argumentos favoráveis a diferenciação tem-se diversos pontos a 
refletir, levando em consideração para tento, o contexto atual pelo qual passa a sociedade 
Brasileira e as transformações sociais ocorridas. 
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Tratando da relação do princípio da igualdade com a equiparação, o estudo do 
subcapitulo anterior permite entender que as razões adotadas pelo legisladores para a 
diferenciação é de cunho histórico, social e também incentivador. O legislador adotou tal 
medida, dentre outras, para que a mulher pudesse, de certa forma, correr atrás do tempo 
perdido, já que historicamente sempre esteve em condição de desvantagem em relação aos 
homens quando tratamos de obrigações e trabalho. Sendo assim, o legislador visou diminuir 
as desigualdades para que a cultura social de nosso país, após o amadurecimento do 
ordenamento e de sua aplicação, pudesse evoluir no sentido de diminuir ou eliminar tal 
desigualdade. Desse modo, no caso de uma evolução da sociedade, o dispositivo desigual 
contido na norma se tornaria desnecessário e consequentemente controverso. 

A regra de diferenciação não pode atingir apenas um indivíduo e exige que os 
desequiparados sejam efetivamente distintos entre si, que exista relação lógica entre as 
justificativas e a distinção e que a diferenciação seja fundada em razão valiosa ao 
ordenamento jurídico. Do contrário, não teremos um discrímen justificável e bem 
fundamentado. Celso Antônio Bandeira de Melo (2005, p. 45) ensina: 

 
 

Não se podem interpretar como desigualdades legalmente 
certas situações, quando a lei não haja “assumido” o fator tido 
como desequiparador. Isto é, circunstancias ocasionais que 
proponham fortuitas, acidentais, cerebrinas ou sutis distinções 
entre categorias de pessoas não são de considerar. 
Então, se a lei se propôs distinguir pessoas, situações, grupos, 
e se tais diferenciações se compatibilizam com os princípios 
expostos, não ha como negar os discrímen. Contudo, se a 
distinção não procede diretamente da lei que instituiu o 
beneficio ou exonerou de encargo, não tem sentido prestigiar 
interpretação que favoreça a contradição de um dos mais 
solenes princípios constitucionais. 

 
Se a constituição se propõe a distinguir homens e mulheres em relação às regras 

para aposentadoria, é necessário que as justificativas e fundamentos utilizados à época de 
sua construção perdurem até os dias atuais, para que a letra da lei não se comporte como 
uma fonte de perseguição ou privilégio. Do contrário é necessário repensar tal diferenciação. 

A família brasileira também mudou muito de 1988 (data da promulgação da 
Constituição Federal) até o presente momento. A mulher casada não se dedica somente aos 
afazeres domésticos, e estes já não são mais obrigações exclusivas delas. Há agora uma 
colaboração mútua entre os novos casais, bem como um menor numero ou até nenhum 
filho, há mulheres que sustentam seus lares com seu trabalho, entre outras inúmeras 
mudanças. As mudanças ocorridas no núcleo e no padrão de familia brasileira são fortes 
justificativas para a equiparação. 

Essa nova familia, menor e com menos filhos, possibilitou que a mulher entrasse 
forte no mercado de trabalho. Em 1969, elas representavam 27,3% da força de trabalho, em 
2009, 43,6%. A renda feminina trouxe a segurança para a mulher seguir seu caminho sem 
marido e os costumes chegaram à legislação, como a nova lei do divórcio, que dispensa a 
mediação do juiz. (ALMEIDA, 2012). 

Outra enorme mudança em relação a configuração padrão de familia brasileira se dá 
quando pensamos nos Casais Homoafetivos. Já no ano de 2012 o IBGE identificou o 
surpreendente numero de 60 mil casais homoafetivos vivendo em nosso país, uma realidade 
que tende a aumentar ainda mais, sendo cada vez mais comum ver famílias constituídas por 
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dois pais ou duas mães, já que a adoção também já é uma realidade, ou melhor, uma 
conquista da familia homoafetiva no Brasil atual. 

Todas as mudanças no núcleo familiar vão ao encontro com as justificativas outrora 
utilizadas para explicar a diferenciação no tempo de contribuição e na idade mínima para 
aposentadoria de homens e mulheres, fazendo com que as explicações se tornem 
obsoletas, ultrapassadas e contraditórias.  

Façamos então alguns apontamentos a respeito da equiparação frente à nova 
configuração da familia brasileira:  

 Na nova configuração familiar do casamento ou união estável entre homem e 
mulher, é cada vez mais comum e até padrão, que ambos trabalhem para prover o sustento 
o lar e que ambos dividam as despesas e afazeres domésticos, bem como a criação dos 
filhos. 

 Acerca do grande numero de divórcios ocorridos atualmente, devido a perda do 
status de “união indissolúvel” do casamento, o ex-marido que mora sozinho deverá também 
cuidar de sua casa além de prover o próprio sustento. E se tiver filho, e estes morarem 
juntos, além de trabalhar e realizar os afazeres domésticos deverá criar e cuidar de sua 
prole. 

 A situação de uma família homoafetiva constituída por homens é ainda mais 
grave. Ambos podem trabalhar e cuidar dos afazeres domésticos de forma igualitária e 
conjunta, e ambos só poderão se aposentar 5 anos após um mesmo casal homoafetivo 
constituído por mulheres em que ambas trabalham e cuidam dos afazeres domésticos. Há 
ainda que se considerar a possibilidade de adoção ou de filhos provenientes de outras 
relações que morem junto com este casal homoafetivo constituído por homens. 

 Há ainda nos dias de hoje mulheres solteiras que apenas trabalham, não tem 
filhos e também não cuidam dos afazeres domésticos e mesmo assim possuem o direito de 
aposentadoria 5 anos antes em relação aos homens dos casos descritos anteriormente. 

Diante dos casos citados a justificativa de que só a mulher enfrenta a chamada 
“jornada dupla”, caracterizada pelo emprego somado aos afazeres domésticos após o 
horário de serviço, ainda faz sentido? Tal concepção é desatualizada, desleal e descabida 
quando nos deparamos com os casos supracitados. 

Por fim e não menos importante, temos uma outra forte justificativa: a Expectativa de 
Vida. De acordo com o IBGE homens tem a média de 71,6 anos já as mulheres possuem 
média de 78,8 anos, totalizando a diferença arredondada de 7 anos entre eles. Disso 
podemos extrair que:  

 Levando em consideração que a mulher se aposenta antecipado em 5 anos em 
relação ao homem e vive mais 7 anos a mais, de uma maneira bruta, acaba por usufruir do 
benefício por 12 anos a mais que os homens.  

 Fazendo outro exercício contrário, para uma melhor visualização, se uma mulher 
aposentar com a idade mínima permitida em lei, que é de 60 anos, poderá usufruir do 
benefício até os 78 anos, ou seja, durante o período de 18 anos, já o homem, só se 
aposenta com a idade mínima de 65 anos e só poderá usufruir do benefício até os 71 anos, 
ou seja, pelo período de apenas 6 anos. Logo, a diferença de 5 anos se demonstra muito 
elevada. 

Desse modo, respeitando os limites e a alçada do presente estudo, é simples a 
constatação de que, se as mulheres são a maioria de nossa população, possuem maior 
expectativa de vida, e representam a maioria dentre os beneficiários da Previdência Social 
Brasileira, se contribuírem por mais tempo, equiparando ao tempo de contribuição dos 
homens, obviamente a arrecadação aumentará de maneira significativa, proporcionando um 
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respiro ao governo em relação as constantes intervenções e auxílios nas contas da 
Previdência, possibilitando investimento em outras áreas de maior necessidade e freando, 
ou pelo menos desacelerando o endividamento de nosso país. 

 
 

3. CONCLUSÃO 
 
 
Após a análise das motivações da diferenciação no tratamento para com homens e 

mulheres, temos o ponto de partida para refletir acerca das justificativas utilizadas no 
primeiro momento, confrontando-as com o presente momento de nossa sociedade, pois 
bem sabemos que o Brasil, assim como todos os países, passou por enormes mudanças 
sociais nas ultimas duas décadas.  

As mudanças no núcleo familiar, agora com enorme diversidade de configurações e 
com desconstrução de papéis exercidos somente pela mulher, deixando de ser a única 
responsável pelos afazeres do lar, bem como a maciça inclusão feminina nas universidades 
e no mercado de trabalho fizeram com que, em nosso entendimento, boas partes das 
justificativas se tornassem infundadas. 

Corroborando com a necessidade de mudança está a análise da expectativa de vida 
dos brasileiros, em que se nota uma larga vantagem das mulheres em relação aos homens, 
e tem também enorme relevância quando pensamos na atual crise previdenciária, já que 
mulheres se aposentam antecipadamente e morrem mais tarde, sendo assim usufruem dos 
benefícios por muito mais tempo. 

Nota-se então que homens e mulheres estão, cada vez mais, em um panorama de 
crescente igualdade formal e material, sendo assim tal diferença de tratamento na 
Previdência Social se tornara, na mesma medida, cada vez mais desigual e desatualizada, 
não sendo absurdo se falar em equiparação. 
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