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RESUMO 
 

O objetivo do presente trabalho é analisar a questão da desigualdade das 

aposentadorias do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, sob a perspectiva 

de gênero, considerando a discriminação da mulher no mercado de trabalho. 

Pretende-se investigar se, no Brasil, com a maior participação das mulheres no 

mercado de trabalho, ainda existiria fundamento para a manutenção de critérios 

diferenciados, em razão do gênero, nos benefícios de aposentadorias. Em relação à 

metodologia, esta pesquisa é do tipo bibliográfica e documental, com a utilização de 

legislação e dados oficiais provenientes, principalmente, da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), da Organização das 

Nações Unidas (ONU) e Organização Internacional do Trabalho (OIT). Pretende-se 

analisar a questão da discriminação da mulher no mercado de trabalho, bem como 

os respectivos efeitos nos benefícios previdenciários. Busca-se questionar os 

principais motivos expostos na Proposta de Emenda Constitucional – PEC nº 

287/2016, quanto à questão da equiparação das idades nas aposentadorias do 

RGPS. Ao final, defende-se que, no Brasil, considerando a discriminação da mulher 

no mercado de trabalho, deve ser mantida a diferenciação na idade nos benefícios 

de aposentadoria do RGPS. 

 

Palavras-chave: Igualdade de gênero. Mercado de trabalho. Discriminação da 

mulher. Previdência Social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

The objective of this paper is to analyze the inequality of the pensions of the Brazilian 

General Social Security System, from a gender perspective, considering the 

discrimination of women in the labor market. It is intended to investigate whether, in 

Brazil, with the greater participation of women in the labor market, there would still be 

grounds for maintaining gender-differentiated criteria for retirement benefits. 

Regarding the methodology, this research is of a bibliographic and documentary 

type, with the use of legislation and official data, mainly from the National Household 

Sample Survey, the Brazilian Institute of Geography and Statistics, the Institute of 

Applied Economic Research, the United Nations (UN) and the International Labor 

Organization (ILO). The aim is to analyze the issue of discrimination against women 

in the labor market, as well as its effects on social security benefits. It seeks to 

question the main purposes set out in the Proposal for Constitutional Amendment nº 

287/2016, regarding age equality in Social Security pensions. It comes to the 

conclusion that, in Brazil, considering the existing discrimination of women in the 

labor market, the age difference in Social Security retirement benefits should be 

maintained. 

 

Keywords: Gender equality. Labor market. Discrimination of women. Social Security. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A igualdade de gênero na Previdência Social é um tema de muita 

controvérsia na atualidade. No âmbito internacional, observa-se que muitos países já 

equipararam a idade da aposentadoria de homens e mulheres, tais como a Suécia e 

a Noruega. No Brasil, no entanto, a legislação vigente adota o critério diferenciado, 

com a redução de cinco anos em favor das mulheres, tanto na aposentadoria por 

idade quanto na aposentadoria por tempo de contribuição. 

Atualmente, há em tramitação uma Proposta de Emenda Constitucional – 

PEC nº 287/2016, que buscava, dentre outros objetivos, a equiparação das idades 

das aposentadorias masculina e feminina. Segundo o texto original da PEC, seria 

assegurado o benefício de aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social – 

RGPS aos segurados que tivessem completado 65 (sessenta e cinco) anos de idade 

e 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, para ambos os sexos1. 

No entanto, devido a pressões políticas, o texto original foi substituído, 

sendo apresentada uma proposta de aposentadoria com idade mínima de 65 

(sessenta e cinco) anos para o segurado, e 62 (sessenta e dois) anos para a 

segurada, acrescida à carência de 15 (quinze) anos de contribuição. 

Na verdade, o principal motivo que deu origem à referida PEC diz respeito 

à suposta dívida da Previdência no Brasil. Assim, foi sugerido um conjunto de 

alterações na legislação nacional, com o fim de reduzir os custos decorrentes dos 

benefícios, tanto do Regime Geral quanto do Regime Próprio de Previdência Social 

– RPPS. 

Impende lembrar que o Brasil adota o regime de repartição simples, 

segundo o qual as contribuições do trabalhador em atividade pagam o benefício do 

aposentado. Dessa forma, alega-se que o aumento da longevidade da população, 

associado à possibilidade de aposentadorias “precoces”, constituem fatores que 

podem inviabilizar o sistema previdenciário no futuro. 

                                                           
1
 Importa destacar que a PEC nº 287/2016 encontra-se pendente de aprovação, devendo assim 

permanecer, pelo menos, até 31 de dezembro de 2018, em decorrência da intervenção federal no 
Estado do Rio de Janeiro, instituída pelo Decreto nº 9.288, de 16 de fevereiro de 2018. Isso porque, 
durante a vigência de intervenção federal, a Constituição não pode ser emendada, de acordo com o 
parágrafo 1º do artigo 60 do texto constitucional. 
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Nesta dissertação, pretende-se averiguar se, no Brasil, com a maior 

participação das mulheres no mercado de trabalho, ainda existiria fundamento para 

a manutenção de critérios diferenciados em razão do gênero, nos benefícios de 

aposentadorias do RGPS. 

Com esse propósito, serão abordados alguns questionamentos, que 

nortearam a presente pesquisa, a seguir expostos: 

I) No Direito Previdenciário brasileiro, em razão da emancipação das 

mulheres e sua participação no mercado de trabalho, justifica-se a distinção da 

idade para as aposentadorias masculina e feminina no RGPS?  

II) A questão da dupla jornada é motivo para a redução da idade na 

aposentadoria feminina?  

III) A Previdência Social pode servir de instrumento para reduzir as 

desigualdades no mercado de trabalho?  

IV) O Brasil encontra-se na contramão internacional, considerando a 

legislação previdenciária dos países da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico – OCDE? 

 V) O tratamento diferenciado na Previdência vai de encontro ao princípio 

da igualdade entre homens e mulheres?  

Diante de tais considerações, neste estudo, buscou-se investigar acerca 

da viabilidade da proposta de equiparação das idades na legislação previdenciária 

brasileira, considerando a discriminação da mulher no mercado de trabalho. Isso 

porque o sistema previdenciário não deveria ser analisado “ceteris paribus”, 

esquecendo-se da relação existente com o mercado de trabalho. Com efeito, o valor 

da remuneração do empregado reflete no valor da contribuição previdenciária 

recolhida, que, por seu turno, repercute no valor da aposentadoria do segurado. 

Ademais, situações de desemprego e de trabalho informal também interferem na 

proteção previdenciária.  

Quanto à restrição da pesquisa, limitou-se à questão da diferenciação 

etária no benefício de aposentadoria por idade no RGPS, embora exista critério 

distinto para homens e mulheres, também, na aposentadoria por tempo de 

contribuição. 

Ademais, a presente dissertação não abrange a análise das 

aposentadorias do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, uma vez que o 
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conceito de mercado de trabalho utilizado não se aplica à realidade do servidor 

público.  

Ainda, quanto ao objeto da pesquisa, optou-se por definir a análise da 

discriminação no mercado de trabalho utilizando-se o critério gênero, sem 

aprofundar a questão da desigualdade em razão da cor ou da raça. 

No tocante à metodologia, esta pesquisa pode ser caracterizada, quanto 

ao tipo, como bibliográfica e documental, com a utilização de legislação e dados 

oficiais provenientes, principalmente, da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), da Organização das Nações 

Unidas (ONU) e Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

Em relação à estrutura do trabalho, este será dividido em três partes 

distintas, a saber: a discriminação da mulher no mercado de trabalho; os benefícios 

de aposentadoria por tempo de contribuição e por idade no Regime Geral de 

Previdência Social – RGPS; e a Previdência Social como instrumento compensatório 

no mercado de trabalho. 

O primeiro capítulo, quanto à discriminação da mulher no mercado de 

trabalho, abordará, de forma sucinta, sobre o princípio da igualdade nas suas três 

dimensões: igualdade formal, igualdade material e igualdade como reconhecimento. 

Seguidamente, será tratado o conceito de gênero, sem a intenção de 

aprofundar a discussão histórico-teórica que envolve tal definição. Ainda, por critério 

metodológico, ao longo da pesquisa, será utilizada a palavra gênero para se referir a 

homens e mulheres, conforme o critério utilizado pela legislação previdenciária 

vigente. 

Empós, serão analisados os principais fatores de discrímen no mercado 

de trabalho quanto às mulheres, com destaque para: divisão sexual do trabalho; 

feminização das tarefas; dupla jornada de trabalho; desigualdade salarial, 

desemprego e “teto de vidro”. 

Na sequência, será abordada a proteção do trabalho no âmbito 

internacional, com ênfase nas mais importantes Convenções da Organização 

Internacional do Trabalho – OIT ratificadas pelo Brasil, bem como nas iniciativas da 

Organização das Nações Unidas – ONU. 

O segundo capítulo tratará dos benefícios de aposentadoria por tempo de 

contribuição e aposentadoria por idade, destacando-se os requisitos cruciais 
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previstos na Lei nº 8.213/1991. Dentre as espécies de aposentadoria por idade, 

serão abordados os benefícios de: aposentadoria por idade urbana; aposentadoria 

por idade rural; aposentadoria híbrida por idade; e aposentadoria por idade 

compulsória.  

Ademais, nesse capítulo, será feita uma análise do perfil dos segurados e 

dos benefícios de aposentadoria do RGPS, com amparo nas informações 

apresentadas pelo Anuário Estatístico da Previdência Social – AEPS de 2016. 

O terceiro capítulo versará sobre a Previdência Social como instrumento 

compensatório no mercado de trabalho. Primeiramente, será apresentado um breve 

histórico sobre as ações afirmativas – conceito, origem e principais exemplos de 

ações afirmativas no Brasil. 

Empós, será analisado o modelo de Estado Social, adotado pela 

Constituição Federal, ressaltando o princípio da solidariedade e o direito de proteção 

social. 

Em seguida, serão apresentadas algumas reflexões acerca da 

equiparação da idade nas aposentadorias do RGPS, a partir da análise da PEC nº 

287/2016, que trata da Reforma da Previdência Social.  

Posteriormente, far-se-á uma avaliação dos motivos da PEC que 

reputamos mais relevantes, a saber: a expectativa de vida das mulheres ao nascer; 

a questão da dupla jornada; e a inserção da mulher no mercado de trabalho.  

Ao final desse último capítulo, será apresentada uma análise comparativa 

entre o Brasil e os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico – OCDE, utilizando-se como parâmetros o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH), o Índice de Desigualdade de Gênero (IDgG) e o Índice de Gini.  

Por derradeiro, pode-se afirmar que esta pesquisa se justifica em razão 

da possibilidade de aprovação da Reforma da Previdência, com propostas 

normativas que visam à redução da proteção social, sobretudo em relação às 

mulheres. Nesse contexto, imprescindível lembrarmos a função do Estado, nos 

termos delineados pela Constituição de 1988, com um compromisso de construir 

uma sociedade livre, justa e solidária. 
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2 DISCRIMINAÇÃO DA MULHER NO MERCADO DE TRABALHO 

 

O presente capítulo discorrerá, inicialmente, sobre noções a respeito do 

princípio da igualdade, de como foi concebido na Revolução Francesa até a sua 

aplicação no mundo contemporâneo. De forma sucinta, serão abordadas as três 

dimensões da igualdade: igualdade formal, igualdade material e igualdade como 

reconhecimento. 

Em seguida, será tratado o conceito de gênero, sem a intenção de 

aprofundar a discussão histórico-teórica que envolve tal definição. Ademais, por 

critério metodológico, ao longo da pesquisa, será utilizada a palavra gênero para se 

referir a homens e mulheres, conforme o critério utilizado pela legislação 

previdenciária vigente. 

Empós, serão analisados os principais fatores de discrímen no mercado 

de trabalho quanto às mulheres, com destaque para: divisão sexual do trabalho; 

feminização das tarefas; dupla jornada de trabalho; desigualdade salarial, 

desemprego e teto de vidro. 

Na sequência, será abordada a proteção do trabalho no âmbito 

internacional, com ênfase nas principais Convenções da Organização Internacional 

do Trabalho – OIT ratificadas pelo Brasil, bem como nas iniciativas da Organização 

das Nações Unidas – ONU. 

 

2.1 Notas sobre o princípio da igualdade 

 

No Brasil, o princípio da igualdade encontra amparo no artigo 5º, caput, 

da Constituição Federal, segundo o qual todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza. Significa que ninguém pode ser discriminado em 

razão da origem, raça, sexo, cor ou idade. A igualdade representa um dos valores 

supremos do Estado Democrático de Direito, eleitos pelo legislador constituinte. 

No dizer de Mello (2015, p. 17), se a norma contiver algum fator 

discriminatório, somente pode ser recebida como compatível com o princípio da 

igualdade se existir um vínculo de correlação lógica e não contrariar os interesses da 

Constituição. Dessa forma, no ordenamento jurídico pátrio, não se permite a prática 

de desequiparações fortuitas ou injustificadas. 
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Observa Novais (2005, p. 23) que o conceito de igualdade apresenta 

variações de acordo com o momento histórico. Esclarece a autora que, na Grécia 

antiga, a igualdade era um atributo apenas para os cidadãos, isto é, para os homens 

livres. Ressalta que a concepção de que todos os homens são iguais, sem distinção 

de gênero, idade e classe social, teve início com o advento das Declarações de 

Direitos do Século XVIII2. Todavia, durante a Revolução Francesa, as mulheres 

permaneceram em condição de inferioridade perante os homens.  

Impende realçar que a concepção de igualdade segundo Rousseau, 

embora de grande valia para a elaboração da Declaração de 1789, não abrangia as 

mulheres. Defendia o filósofo a fragilidade do ser feminino, cujo destino, na sua 

visão, era o casamento e a maternidade (ROUSSEAU, 1995, p. 424).  

Nesse contexto, importante citar a participação de Marie Gouze, que 

adotou o nome de Olympe de Gouges3. No ano de 1791, Olympe de Gouges 

apresentou um projeto de Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, no qual 

se reivindicava a igualdade de direitos entre homens e mulheres (ANDREUCCI, 

2012, p. 42). 

Verifica-se, assim, que a Declaração de 1789, embora represente um 

marco dos direitos individuais, bem como a queda do Antigo Regime na França, 

consagrava a igualdade formal, não incluindo efetivamente todos os cidadãos. 

Barroso e Osório (2016, p. 208) ressaltam que, no mundo 

contemporâneo, o princípio da igualdade se expressa em três dimensões: igualdade 

formal, igualdade material e igualdade como reconhecimento.  

Em breve síntese, afirmam que a igualdade formal é a do Estado Liberal, 

que surgiu como reação aos privilégios da nobreza e do clero. Busca proteger o 

indivíduo contra privilégios e tratamentos discriminatórios. Pode ser tratada como 

igualdade na lei, quando o comando é dirigido ao legislador; e também igualdade 

perante a lei, direcionada para o intérprete do Direito.  

Para os autores, a igualdade formal, “notadamente em países com níveis 

importantes de desigualdade socioeconômica e exclusão social, como é o caso do 

                                                           
2
 A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) foi aprovada como reação aos privilégios 

distribuídos ao clero e à nobreza. Os direitos à igualdade e à liberdade foram, então, consagrados 
como princípios universais, além dos direitos à propriedade, à segurança e à resistência à opressão. 
3
 As ideias de Olympe, no período pós-Revolução, afrontavam o Governo francês, o que teria 

acarretado sua condenação e morte em 1793 (ANDREUCCI, 2012, p. 42). 
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Brasil, ela é necessária, mas insuficiente”. Com efeito, a mera igualdade formal não 

obsta a exclusão social de mulheres, negros e pobres. 

A outra dimensão da igualdade é a material, que diz respeito às 

demandas por redistribuição de poder, riqueza e bem-estar social. Nesse sentido, a 

igualdade busca promover a justiça social para a efetivação de direitos. Nesse 

contexto, destacam Barroso e Osório (2016, p. 212): 

 
Antídotos contra as situações de desequilíbrio e de exploração incluem a 
proteção jurídica do polo mais fraco de certas relações econômicas, a 
criação de redes de proteção social e mecanismos de redistribuição de 
riquezas. 

 
Para Gomes (2001, p. 131), a ideia de igualdade de oportunidades 

justifica diversos experimentos constitucionais, que visam à extinção ou mitigação 

das desigualdades econômicas e sociais, com o fim de promover a justiça social.  

Deveras, dentre os objetivos fundamentais da República, constantes na 

Constituição de 1988, podemos citar a busca da justiça, a erradicação da pobreza e 

a redução das desigualdades sociais e regionais. Destarte, na dimensão material, 

impõe-se ao Estado a execução de prestações positivas, visando à efetivação dos 

direitos sociais. 

Uma atual concepção do princípio da igualdade refere-se à igualdade 

como reconhecimento. Significa o respeito às minorias, sua identidade e suas 

diferenças.  

Sustentam Barroso e Osório (2016, p. 214) que “o discurso de base 

marxista acerca da igualdade se demonstrou insensível às minorias”, uma vez que, 

naquela teoria, não eram consideradas as diferenças étnico-culturais de diversos 

grupos, bem como a necessidade de afirmação da sua identidade. Assim, a questão 

não era somente econômica, mas envolvia uma injustiça de natureza cultural ou 

simbólica. Nesse contexto, os autores se referem ao pensamento de Nancy Fraser.  

Fraser (2006, p. 232) apresenta uma teoria crítica do reconhecimento4, 

em que defende que a justiça exige tanto redistribuição como reconhecimento. Um 

dos argumentos criticados pela autora, na teoria do reconhecimento, é não ser 

                                                           
4
 Sobre a teoria do reconhecimento, sintetiza Fraser (2010, p. 117): “Os que propõem o modelo de 

identidade transferem o esquema de reconhecimento hegeliano para o terreno cultural e político. Eles 
afirmam que pertencer a um grupo que é desvalorizado pela cultura dominante é ser não 
reconhecido, é sofrer uma distorção em sua relação consigo mesmo. Como resultado de repetidos 
encontros com o olhar fixo e estigmatizado do outro culturalmente dominante, os membros de grupos 
depreciados internalizam auto-imagens negativas e são impedidos de desenvolver uma identidade 
cultural saudável de si mesmos”. 
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considerada a desigualdade econômica do grupo; o dano cultural é visto de forma 

independente da questão econômica5. 

Ressalta a autora que existem duas maneiras genéricas de entender a 

injustiça na sociedade: de um lado, há a injustiça econômica; de outro, a injustiça 

cultural ou simbólica.  

A injustiça econômica é aquela que tem origem na estrutura econômico-

política da sociedade. Cita, então, como exemplo, a exploração econômica e a 

privação do indivíduo. Assim, vários teóricos desenvolveram pesquisas no sentido 

de explicar a natureza das injustiças socioeconômicas, apresentando um 

compromisso com o igualitarismo, a exemplo de Marx, sobre a exploração 

capitalista, e da concepção de justiça de Rawls, como justiça na seleção dos 

princípios que regem a distribuição dos bens primários. 

A outra espécie de injustiça é a cultural ou simbólica. Explica Fraser 

(2006, p. 232) que, nessa modalidade, “a injustiça se radica nos padrões sociais de 

representação, interpretação e comunicação”. Apresenta como exemplos: a 

dominação cultural, o ocultamento e o desrespeito. 

Nesse contexto, afirma que, apesar de existir um mútuo entrelaçamento, 

as espécies de injustiça mencionadas são distintas: 

 
O remédio para a injustiça econômica é alguma espécie de reestruturação 
político-econômica. Pode envolver redistribuição de renda, reorganização 
da divisão do trabalho, controles democráticos do investimento ou a 
transformação de outras estruturas econômicas básicas. Embora esses 
vários remédios difiram significativamente entre si, doravante vou me referir 
a todo esse grupo pelo termo genérico “redistribuição”. O remédio para a 
injustiça cultural, em contraste, é alguma espécie de mudança cultural ou 
simbólica. Pode envolver a revalorização das identidades desrespeitadas e 
dos produtos culturais dos grupos difamados. Pode envolver, também, o 
reconhecimento e a valorização positiva da diversidade cultural. Mais 
radicalmente ainda, pode envolver uma transformação abrangente dos 
padrões sociais de representação, interpretação e comunicação, de modo a 
transformar o sentido do eu de todas as pessoas. Embora esses remédios 
difiram significativamente entre si, doravante vou me referir a todo esse 
grupo pelo termo genérico “reconhecimento” (FRASER, 2006, p. 232). 

  
Em síntese, assinala a autora que o remédio para a injustiça econômica é 

a redistribuição e, para a injustiça cultural, o reconhecimento. 

                                                           
5
 Fraser (2010, p. 116) destaca que o modelo de política identitária de reconhecimento apresenta dois 

problemas graves: deslocamento de redistribuição e reificação. De um lado, à medida que a política 
de reconhecimento desloca a política de redistribuição, ela pode promover a desigualdade 
econômica. De outro, à medida que concretiza identidades de grupo, arrisca-se a sancionar violações 
de direitos humanos e congelar os mesmos antagonismos que ela pretende mediar.  
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Ademais, ressalta que algumas coletividades são bivalentes, ou seja, 

sofrem injustiças que se referem, concomitantemente, à economia política e à 

cultura. Sustenta que gênero e raça são paradigmas de coletividades bivalentes e, 

portanto, implicam tanto redistribuição quanto reconhecimento.  

Quanto ao gênero, afirma que “tem dimensões econômico-políticas 

porque é um princípio estruturante básico da economia política” (FRASER, 2006, p. 

233).  

Com efeito, o gênero estrutura a divisão entre trabalho produtivo 

(remunerado) e trabalho reprodutivo e doméstico (não remunerado). Ainda, interfere 

nas ocupações profissionais no mercado de trabalho, onde se faz distinção entre 

homens e mulheres. Nesse aspecto, o gênero clama por compensações 

redistributivas.  

No entanto, além da questão político-econômica, adverte a autora que o 

gênero também implica uma diferenciação de valoração cultural. Assim, ressalta que 

a característica central da injustiça de gênero é o androcentrismo, isto é, “a 

construção autorizada de normas que privilegiam os traços associados à 

masculinidade”. As relações sociais, portanto, giram em torno do ponto de vista 

masculino.  

No aspecto da injustiça cultural, as mulheres sofrem diversos danos, tais 

como: a violência sexual; a violência doméstica; o assédio; a exclusão política e 

social, dentre outros. Referidos danos seriam injustiças de reconhecimento, que não 

podem ser remediadas somente pela redistribuição político-econômico. 

Destarte, segundo Fraser, a desigualdade de gênero gera tanto injustiça 

de ordem econômica quanto de ordem cultural, envolvendo questões de 

redistribuição e de reconhecimento, respectivamente. Nesse contexto, encontra-se 

inserida a atual dimensão do conceito de igualdade – igualdade como 

reconhecimento.  

 

2.2 Breves considerações sobre gênero 

 

Beauvoir (1967, p. 9) realizou importante estudo sobre a mulher, sua 

natureza, características e papel na sociedade. Sustenta que sexo e gênero não se 

confundem; enquanto o primeiro se refere a critério biológico, o segundo se 

apresenta como resultado da construção social.  
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Explica a autora que, historicamente, a questão da desigualdade 

costumava ser numérica, onde a maioria impunha sua lei à minoria ou a perseguia, 

como o exemplo da discriminação sofrida pelos negros nos Estados Unidos.  

Acrescenta que a subordinação também pode ser justificada por algum 

acontecimento histórico, como a diáspora judaica, a introdução da escra3vidão na 

América ou as conquistas coloniais. Entretanto, chama a atenção para o caso das 

mulheres, que nem são minoria na sociedade nem são oprimidas em razão de um 

determinado fato histórico.  

Beauvoir (1967, p. 14) constata, ainda, que homens e mulheres, 

economicamente, constituem duas castas, onde os primeiros vivem em condições 

mais vantajosas, ou seja, com maior participação na política, ocupando postos mais 

importantes e recebendo melhores salários. 

Sobre a definição de gênero, salienta Scott (1989) que o termo costuma 

ser empregado com significados diversos e equivocados. Afirma que a expressão já 

foi muitas vezes utilizada como substituto de “mulheres”.  

Ressalta que, nos últimos tempos, as feministas começaram a utilizar a 

palavra gênero como uma maneira de referir-se à organização social da relação 

entre os sexos. Destaca a autora que o estudo sobre o gênero tem que ser 

redefinido e reestruturado em “conjunção com a visão de igualdade política e social 

que inclui não só o sexo, mas também a classe e a raça”. 

Rubin (1993, p. 11) enfatiza que gênero é uma divisão dos sexos imposta 

pela sociedade; produto das relações sociais de sexualidade.  

No mesmo sentido, reforça Novais (2005, p. 44) que o significado de 

gênero se situa na esfera do simbólico, na produção cultural de cada sociedade, em 

determinada época e espaço geográfico. 

Conforme se pode observar, o conceito de gênero, embora complexo, 

está mais associado a questões sociais do que biológicas; a construção social 

prevalece sobre as condições naturais do indivíduo. Na presente pesquisa, todavia, 

por razões metodológicas, será utilizada a palavra gênero para se referir a homens e 

mulheres.  
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2.3 Fatores de discrímen no mercado de trabalho 

 

As relações de gênero envolvem relações de poder, que se encontram 

presentes tanto no âmbito privado quanto no âmbito público. Dessa forma, a 

desigualdade pode ser constatada na família e fora dela, alcançando também o 

mercado de trabalho. 

Conforme será visto adiante, o gênero é utilizado como critério para a 

divisão do trabalho, segundo a qual, de forma predominante, os homens exercem o 

trabalho produtivo, remunerado, e as mulheres, o reprodutivo, não remunerado. O 

conceito de trabalho reprodutivo está relacionado aos afazeres domésticos, que 

abrangem as tarefas de cuidado com a família. Assim, de um modo geral, a 

sociedade estabelece um modelo em que o homem é o provedor e a mulher é a 

cuidadora, que reflete também nas relações de trabalho. 

Todavia, além da desigualdade entre homens e mulheres, necessário 

esclarecer que existe situação desigual entre as próprias mulheres, como é o caso 

das mulheres negras (PINHEIRO et al., 2016, p. 5). Assim, no mercado de trabalho, 

inegável a existência de discriminação, não só em razão do gênero, mas também 

em função da raça. Agrava-se, pois, a desigualdade quando se trata de mulheres 

negras. Vale ressaltar que, por questão metodológica, a problemática da 

desigualdade entre raças não foi objeto da presente pesquisa. 

Ademais, acrescentam PINHEIRO et al. (2016, p. 13) que, durante o 

período de 2004 até 2014, houve um aumento no rendimento médio da população 

ocupada, de quase 50%, passando de pouco mais de R$ 1.000,00 (mil reais), no 

ano de 2004, para R$1.595,00 (mil, quinhentos e noventa e cinco reais), no ano de 

2014. Conforme os dados apresentados, o referido crescimento foi maior para as 

mulheres (61%) do que para os homens (44%). Afirmam, ainda, que tal aumento foi 

maior para as mulheres negras (77%) e menor para os homens brancos (43%), o 

que demonstra uma diminuição nas desigualdades salariais entre homens e 

mulheres, na década apontada.  

Os autores assinalam, no entanto, não ser possível definir a efetiva razão 

que deu causa a essa redução da desigualdade salarial entre os anos de 2004 e 

2014. Provavelmente, o fato tenha relação com a piora do desempenho econômico 

em setores ocupados majoritariamente pela força de trabalho masculina e branca 

naquele período.  
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Ocorre que o rendimento é somente um dos fatores de discrímen que 

afetam o trabalho feminino. Com efeito, no mercado laboral, são as mulheres as 

mais atingidas pelo desemprego, que sofrem com a dupla jornada, que têm menor 

ascensão profissional e se sujeitam a condições mais precárias do que os homens. 

 

2.3.1 Divisão sexual do trabalho 

 

O estudo sobre a discriminação do trabalho da mulher está relacionado 

com a divisão sexual do trabalho e o papel da mulher na sociedade. 

Previamente, para se compreender a ideia de divisão sexual do trabalho, 

importante esclarecer a distinção entre espaço público e espaço privado.  

Arendt (2007, p. 37) trata da dicotomia entre espaço público e espaço 

privado, utilizando como paradigma a cidade-estado da Grécia Antiga (polis). 

Assinala que “a distinção entre uma esfera de vida privada e uma esfera de vida 

pública corresponde à existência das esferas da família e da política como entidades 

diferentes e separadas”. 

Afirma que a esfera privada abrangia a casa e a família, sendo a 

autoridade exercida pelo pai. O espaço privado, então, pertencia à mulher, aos filhos 

e aos escravos, que compartilhavam uma relação de subordinação perante o chefe 

de família.  

Por outro lado, a polis correspondia ao espaço público, onde conviviam os 

cidadãos livres. A esfera pública era um local da visibilidade e da aparência, do 

mundo comum, da palavra e da ação. Assim, homens e mulheres pertenciam a 

espaços distintos, com papéis específicos na sociedade. O homem era considerado 

o provedor da família e a mulher era responsável pela sobrevivência da espécie. 

As distinções entre o público e o privado e entre o papel do homem e da 

mulher serviam para justificar a relação do poder patriarcal no grupo familiar. De um 

lado, prevalecia a autoridade masculina e, de outro, a limitação da autonomia da 

mulher. As relações assimétricas no âmbito do espaço doméstico, portanto, foram 

por muito tempo preservadas diante da não interferência do Estado. 

Feitas tais observações, passa-se ao conceito de divisão sexual do 

trabalho.  

Afirmam Hirata e Kergoat (2007, p. 597) que foi na França, no começo 

dos anos 70, que surgiram as bases teóricas da divisão sexual do trabalho. Iniciou-
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se uma tomada de consciência em relação ao trabalho realizado gratuitamente pelas 

mulheres, de forma invisível e destinado a outras pessoas, com fundamento na 

natureza humana, no amor e no dever materno. 

Acrescentam que a divisão do trabalho social foi modulada histórica e 

socialmente, atribuindo-se aos homens as funções com maior valor social 

adicionado, a exemplo de funções políticas, religiosas e militares.  

Explicam as autoras que a divisão sexual se ampara em dois princípios 

organizadores, a saber: o princípio de separação e o princípio hierárquico. De 

acordo com o princípio de separação, as atividades são classificadas como 

trabalhos de homens e trabalhos de mulheres. O princípio hierárquico, por sua vez, 

é aquele que estabelece que o trabalho masculino vale mais que o feminino.  

Sobre o tema, Coutinho (2000, p. 13) ressalta a construção social das 

identidades com base no sexo, marcada pela dominação cultural androcêntrica e 

eurocêntrica, que determina os parâmetros da edificação das desigualdades. 

Assinala que a divisão sexual das tarefas não se fundamenta nas habilidades físicas 

ou intelectuais, mas sim na imagem que a sociedade construiu da mulher.  

Importa esclarecer que alguns autores, ultrapassando a justificativa de 

cunho biológico, defendem que o trabalho doméstico não remunerado encontra 

amparo no sistema capitalista.  

Segundo Cisne (2015, p. 1427), a família é o lugar onde ocorre a 

exploração econômica das mulheres. Sustenta que o trabalho reprodutivo, não pago, 

garante a principal mercadoria do modo de produção capitalista, que é a força de 

trabalho. Acrescenta que o trabalho feminino é decorrente da exploração patriarcal 

sobre o trabalho desvalorizado, sendo realizado não apenas nos limites da casa, 

mas também fora dela. Conclui a autora, em síntese, que a divisão sexual do 

trabalho é a base estruturante da exploração e da opressão da mulher.  

Nesse contexto, ressaltam Melo e Castilho (2009, p. 139): 

 
Por sua vez, a utilização do conceito de divisão sexual do trabalho, 
consolidado desde a industrialização, possibilita a subestimação das 
atividades realizadas pelas mulheres na família. Essas atividades são 
consideradas como não-trabalho, porque se confundem “produção” com 
“produção de mercadorias” e “trabalho” com “emprego”. Essa percepção 
embute uma associação linear entre a atividade masculina e a produção 
mercantil e a feminina e a atividade familiar doméstica. Para as feministas, 
essa associação evidencia a invisibilidade do trabalho das mulheres. 
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Com efeito, o trabalho doméstico ora tratado, não remunerado, é distinto 

do trabalho doméstico executado por empregados. Essa primeira modalidade, de 

fato, costuma ser considerada invisível na sociedade, porque, além da questão 

financeira, não se leva em conta o tempo gasto com a execução de tais afazeres. A 

situação se agrava quando os trabalhadores, na maioria, mulheres, precisam 

acumular o trabalho externo com o doméstico, que se caracteriza como dupla 

jornada. 

Como visto, os argumentos históricos para justificar as funções das 

mulheres podem ter caráter biológico, social e econômico. De toda sorte, verifica-se 

que a divisão sexual do trabalho representa um fator relevante no estudo da 

desigualdade entre homens e mulheres. 

 

2.3.2 Feminização das tarefas 

 

Em decorrência da divisão sexual do trabalho, no mercado laboral, as 

ocupações masculinas eram distintas das ocupações femininas. Desse modo, as 

profissões femininas eram aquelas, em regra, menos valorizadas socialmente, 

resultando em trabalho precário, não remunerado ou com salários inferiores. 

Observa-se, então, que a divisão laboral vai além da repartição de tarefas em razão 

do sexo, significando uma relação de poder, de superioridade de um gênero sobre o 

outro. 

De acordo com Valenzuela (1999, p. 153), no mercado de trabalho, ocorre 

discriminação não somente quanto ao gênero, mas também em relação à raça, 

restringindo oportunidades para mulheres e negros. Acrescenta que a segmentação 

pode ser horizontal, que se refere à concentração das mulheres no conjunto 

reduzido de ocupações, ou segmentação vertical, segundo a qual as mulheres 

assumem postos de menor hierarquia. 

Vanessa Andrade (2014, p. 306) ressalta que as mulheres ingressaram 

no mundo laboral nas áreas de ciências humanas, então pouco prestigiadas. 

Destaca a questão da educação das meninas, que, até a década de 70, estudavam 

em escolas segregadas, que priorizavam as habilidades necessárias para a carreira 

de esposa e mãe.  

Oportuno citar algumas atividades laborais apontadas pela doutrina como 

típicos guetos femininos, a saber: empregada doméstica; costureira; cozinheira; 
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professora de ensino básico e médio; enfermeira; assistente social; secretária; 

recepcionista, dentre outras. As referidas atividades, associadas à precariedade, 

implicam, na maioria das vezes, piores remunerações para as trabalhadoras. 

Andreucci (2012, p. 114) ensina que, no Brasil, a partir da década de 90, 

as mulheres começaram a demonstrar interesse nas profissões consideradas 

masculinas. Afirma ter havido, no período de 1990 a 2002, uma maior procura 

feminina nos cursos de Ciências Sociais, Negócios e Direito, com um acréscimo de 

50,6% para 54,6%. No mesmo período, destaca um aumento de 20,8% para 30,8% 

nos cursos de Engenharia, Produção e Construção.  

De acordo com os Indicadores do IBGE (2015, p. 185), apesar de sinais 

de mudança do comportamento social, os homens continuam predominantes na 

maioria dos grupamentos, em especial na Construção, com um índice de 93,1% de 

participação. As mulheres, todavia, são maioria apenas no grupamento da 

Educação, Saúde, Serviços Sociais, Administração Pública, Defesa e Seguridade 

Social, com 64,9% e, nos Serviços Domésticos, representando quase que a 

totalidade, com um índice de 95,4%. 

Vale destacar que, até entre as profissões consideradas tradicionalmente 

femininas, existe discriminação quanto ao gênero. Nessas carreiras, quando há 

maior “status” e remuneração, quem costuma se sobressair é o profissional 

masculino, a exemplo dos grandes chefes de gastronomia e dos estilistas famosos. 

Conforme afirma Thome (2009, p. 43), “o ato de cozinhar e de coser somente são 

atribuídos às mulheres como locais naturais de trabalho quando não geram status, 

dinheiro e poder”.  

Para Mallet (2009, p. 160), existem profissões que são mais atrativas para 

uns do que para outros, em razão de aptidão. No entanto, condena as diferenças 

arbitrárias impostas pelo mercado de trabalho, fundadas no sexo, na raça, na 

nacionalidade ou em outros aspectos não determinantes para o exercício da 

atividade.  

Desta feita, na sociedade moderna, verifica-se que remanesce uma 

cultura androcêntrica, que resulta em uma relação hierárquica entre gêneros, com 

repercussão direta no mercado de trabalho. 
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2.3.3 Dupla jornada de trabalho 

 

Após um longo processo de emancipação, muitas mulheres também 

conquistaram o espaço público, passando a trabalhar fora de casa. A maior 

participação feminina no mercado de trabalho pode ter várias causas, que vão desde 

o aumento do grau de escolaridade até a necessidade de sustentar a família, na 

condição de provedora. 

Nota-se, no entanto, que o ingresso das mulheres no trabalho 

remunerado não significou a isenção da responsabilidade em relação aos afazeres 

domésticos. Isso porque o que se percebe é o acúmulo do trabalho remunerado com 

o trabalho doméstico não remunerado. Assim, denomina-se dupla jornada o 

somatório do labor externo com a realização dos afazeres domésticos6, estes 

últimos abrangendo cuidados com a casa e com a família.  

Assinalam Pinheiro e Medeiros (2016, p. 7) que a análise do uso do 

tempo em trabalho é de grande valia para o estudo das desigualdades de gênero, 

uma vez que mulheres e homens não trabalham de forma igual.  

Ressaltam que, aproximadamente, metade das mulheres e metade dos 

homens não acumulam duas jornadas de trabalho, porém por motivos diversos. Em 

relação aos homens, a justificativa é que a maioria não realiza trabalhos domésticos 

regularmente; quanto às mulheres, é porque muitas não estão ocupadas no 

mercado de trabalho.  

Acrescentam que homens e mulheres que trabalham fora têm jornadas 

semelhantes de trabalho pago, exceto em relação ao trabalho não pago, este a 

cargo principalmente das mulheres. 

De acordo com a PNAD Contínua de 2016 (IBGE, 2017), no referido ano, 

81,3% da população, de 14 anos de idade ou mais, tinham realizado afazeres 

domésticos no domicílio ou em domicílio de parente. Desse montante, 89,8% das 

mulheres realizaram tais atividades, sendo de 71,9% o percentual masculino.  

                                                           
6
 Conforme a PNAD, considera-se o termo afazeres domésticos como a realização, no domicílio de 

residência, de tarefas (que não se enquadram no conceito puramente econômico de trabalho) de: a) 
Arrumar ou limpar toda ou parte da moradia; b) Cozinhar ou preparar alimentos, passar roupa, lavar 
roupa ou louça, utilizando, ou não, aparelhos eletrodomésticos para executar estas tarefas para si ou 
para outro(s) morador(es); c) Orientar ou dirigir trabalhadores domésticos na execução das tarefas 
domésticas; d) Cuidar de filhos ou menores moradores; ou e) Limpar o quintal ou terreno que 
circunda a residência (SOARES; SABOIA, 2007, p. 10). 
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Ademais, segundo o IBGE (2016, p. 81), as mulheres dedicam, em média, 

quase 21 horas semanais aos afazeres domésticos. Por sua vez, os homens só 

gastam 10 horas, o que demonstra evidente disparidade na divisão das tarefas. 

Assim, a jornada total (trabalho pago e execução de afazeres domésticos) dos 

homens é, em média, de 50,5 horas semanais, enquanto a das mulheres é de 55,1 

horas semanais – uma diferença média de 4,6 horas por semana. 

Na mencionada análise, porém, deve-se considerar não apenas a 

diferença da carga horária total, mas principalmente a referente à jornada das 

tarefas domésticas. Essa diferença, portanto, é de quase 11 horas semanais. 

Destarte, as mulheres trabalham 11 horas a mais do que os homens e, ainda, sem a 

respectiva remuneração. Nesse ponto, é onde reside uma grande desigualdade de 

responsabilidade na esfera familiar. 

No caso de família de baixa renda, informa a OIT (2009, p. 60) que as 

mulheres pobres gastam mais tempo com as tarefas do domicílio. No mesmo 

sentido, destacam Soares e Saboia (2007, p. 27) que, em famílias de maior renda, 

há redução das jornadas masculina e feminina na realização das tarefas domésticas. 

Isso porque, quando há maior renda, a jornada inferior pode ser justificada pelo 

menor tamanho da família e, ainda, pela provável contratação de empregado 

doméstico. Ao contrário, em famílias mais carentes, as mulheres arcam com mais 

tarefas domésticas. 

Ademais, a jornada feminina aumenta com a presença de filhos, 

independentemente do rendimento familiar, haja vista a responsabilidade 

tradicionalmente atribuída à mulher. Por outro lado, no caso dos homens, constata-

se uma redução da jornada destes na execução de tarefas domésticas, quando do 

surgimento dos filhos. 

Acrescente-se que a ausência de creches para as crianças, conforme 

veremos adiante, é outro obstáculo que acentua o tempo gasto com os afazeres 

domésticos.  

Portanto, seja em razão do baixo poder aquisitivo ou da inexistência de 

creches ou escolas públicas, muitas mulheres precisam acumular os serviços de 

casa com o trabalho remunerado. Por consequência, além da não remuneração, a 

dupla jornada é um dos fatores que dificultam a participação da mulher no mercado 

de trabalho. 
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2.3.4 Desigualdade salarial, desemprego e teto de vidro 

 

No Brasil, a Constituição de 1934 foi a primeira das Constituições a 

estabelecer como preceito a “proibição de diferença de salário para um mesmo 

trabalho, por motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil”, nos termos do 

artigo 121, parágrafo 1º, alínea “a”.  

A garantia de isonomia, entretanto, não foi assegurada pela Constituição 

de 19377, dado seu caráter autoritário.  Importa lembrar que, nesse período, foi 

publicado o Decreto-lei nº 2.548/1940, que autorizava a redução do salário mínimo 

em determinadas situações, como no caso do trabalhador menor de idade e da 

mulher. Ocorre que o referido Decreto não foi incluído quando da edição da CLT, 

mantendo, pelo menos no aspecto formal, a isonomia salarial entre homens e 

mulheres. 

Desde 1988, a vedação de discriminação salarial encontra amparo na 

própria Constituição Federal. Com efeito, de acordo com o artigo 7º, inciso XXX, é 

direito do trabalhador a “proibição de diferença de salários, de exercício de funções 

e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil”.  

Outrossim, a CLT prescreve, no artigo 5º, que “a todo trabalho de igual 

valor corresponderá salário igual, sem distinção de sexo”. No artigo 461, o legislador 

reforça o princípio da não discriminação salarial.  

Ademais, após a edição da Lei nº 9.799/99, foi incluído o artigo 373-A na 

CLT, que proíbe, por exemplo, a publicação de anúncio de emprego no qual haja 

referência ao sexo, à idade, à cor ou situação familiar, bem como a discriminação de 

remuneração também em razão do sexo, da idade, da cor ou da situação familiar.  

Em que pese todo o aparato legal, verifica-se que as mulheres continuam 

a receber salários inferiores, quando comparadas aos homens em iguais condições. 

É o que restou demonstrado no relatório “Estatísticas de Gênero. Uma análise dos 

resultados do Censo Demográfico 2010”, editado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE em 2014. 

 A pesquisa revelou que, não obstante a superioridade escolar feminina, 

os resultados no mercado de trabalho não favorecem as mulheres. Informa que as 

áreas gerais de formação nas quais as mulheres de 25 anos ou mais de idade estão 

                                                           
7
 Também conhecida como Constituição Polaca, a Constituição de 1937 foi decorrente de um golpe 

de Estado promovido pelo Presidente Getúlio Vargas, com vigência no período de 1937 a 1945. 
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em maioria, isto é, Educação (83,0%) e Humanidades e Artes (74,2%) são 

justamente aquelas que registram os menores rendimentos médios mensais entre as 

pessoas ocupadas (R$ 1.810,50 e R$ 2.223,90, respectivamente), 

independentemente do setor onde essas pessoas trabalhem. Na verdade, o 

rendimento feminino não se iguala ao masculino em nenhuma das áreas gerais, 

conforme evidencia a razão entre o rendimento das mulheres e o rendimento dos 

homens (IBGE, 2014, p. 107). 

Ademais, segundo o resultado da Síntese de Indicadores Sociais de 2016 

(IBGE, 2016, p. 77), embora durante a década de 2005 a 2015 tenha havido redução 

das disparidades de rendimento, as mulheres ainda ganham menos do que os 

homens. No ano de 2015, por exemplo, as mulheres receberam em média 76% do 

rendimento dos homens. Significa dizer que, no mercado de trabalho nacional, 

mesmo desempenhando a mesma função, a mão-de-obra feminina é menos 

valorizada do que a masculina.  

No caso das mulheres, além da desigualdade salarial, incide a 

discriminação vertical, então denominada, metaforicamente, de telhado ou teto de 

vidro (glass ceiling). O teto de vidro é o fenômeno segundo o qual as mulheres, de 

um modo geral, têm mais dificuldade para ocupar os principais postos de trabalho, 

que, de forma predominante, são ocupados pelos homens. 

Assinala Uchôa (2016, p. 97) que o teto se trata de uma imposição 

invisível de uma barreira fática, que obsta a ascensão profissional da trabalhadora 

na empresa. Fatores como raça, sexo e idade avançada podem contribuir para a 

falta de acesso do profissional às funções mais relevantes e com melhor 

remuneração.  

Para Calil (2007, p. 72), em razão da barreira do teto de vidro, muitas 

mulheres são impedidas de alcançar o topo da pirâmide hierárquica por fatores que 

nada se relacionam com sua capacidade de atingi-lo. 

Informa o IBGE (2016, p. 79) que, em 2015, quanto à ocupação de cargos 

de gerência ou direção, do total de ocupados com 25 anos ou mais de idade havia 

uma proporção de 6,2% de homens ocupando esses cargos, enquanto no caso das 

mulheres essa proporção era de 4,7%. Acrescenta a pesquisa que, quando as 

mulheres ocupavam a posição mais elevada, recebiam, em média, 68,0% do 

rendimento médio dos homens.  
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Importante ressaltar que, de forma contraditória a essa realidade, as 

mulheres contam com um maior nível de instrução do que os homens. Informa o 

IBGE que essa trajetória escolar desigual se deve a papéis de gênero, bem como o 

acesso precoce dos homens no mercado de trabalho8. No ano de 2016, a maior 

disparidade foi observada no nível superior completo: 

 
A maior diferença percentual por sexo encontra-se no nível “Superior 
completo”, especialmente entre as pessoas da faixa etária mais jovem de 25 
a 44 anos de idade, em que o percentual de homens que completou a 
graduação foi de 15,6%, enquanto o de mulheres atingiu 21,5%, indicador 
37,9% superior ao dos homens (IBGE, 2018). 

 
Portanto, em que pese o maior grau de instrução, as mulheres não têm 

acesso aos mesmos cargos nem aos mesmos salários do que os homens. 

Outro problema a ser considerado é o desemprego, que atinge 

principalmente as categorias mais vulneráveis. Conforme Nota Técnica nº 24 do 

IPEA (2016), com amparo na PNAD 2014, a taxa de desocupação9 naquele período 

teve aumento para todos os segmentos populacionais discriminados por sexo e 

cor/raça. Se compararmos homens e mulheres, estas aparecem no topo das taxas 

de desocupação, merecendo especial destaque aquelas da raça negra (10,2%), 

mais suscetíveis ao desemprego.  

Ademais, segundo os Indicadores do IBGE (2017, p. 17), a proporção de 

homens com 14 anos ou mais de idade trabalhando era superior ao de mulheres 

deste mesmo grupo etário também trabalhando. Informa que, no 1º trimestre de 

2017, o nível da ocupação dos homens foi estimado em 63,2% e o das mulheres, 

em 43,8%. Dessa forma, embora o desemprego seja um problema que atinge toda a 

população, observa-se que é a categoria feminina a mais prejudicada. 

Afirmam Machado e Pinho Neto (2016), conforme pesquisa realizada pela 

Escola Brasileira de Economia e Finanças da Fundação Getúlio Vargas, entre 2009 

e 2012, que metade das mulheres não estavam mais empregadas um ano após o 

                                                           
8
 De acordo com a PNAD, também há distinção na escolaridade de mulheres brancas e negras 

(IBGE, 2018). Assim, o percentual de mulheres brancas com ensino superior completo (23,5%) é bem 
superior ao de mulheres pretas ou pardas (10,4%). 
9
 Taxa de desocupação – Percentual de pessoas desocupadas em relação às pessoas na força de 

trabalho: [Desocupados/ força de trabalho] x 100. Pessoas desocupadas – São classificadas como 
desocupadas na semana de referência as pessoas sem trabalho nessa semana, que tomaram 
alguma providência efetiva para consegui-lo no período de referência de 30 dias e que estavam 
disponíveis para assumi-lo na semana de referência. Consideram-se, também, como desocupadas as 
pessoas sem trabalho na semana de referência que não tomaram providência efetiva para conseguir 
trabalho no período de 30 dias porque já haviam conseguido trabalho que iriam começar após a 
semana de referência (IBGE, 2017).  
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início do período de licença-maternidade. De acordo com tal estudo, quanto maior o 

nível de instrução, maior a probabilidade de a trabalhadora permanecer no emprego 

após o nascimento do filho. Porque, evidentemente, uma renda maior facilita o 

acesso a creches particulares e a contratação de babás. 

No Brasil, não obstante a garantia da estabilidade da empregada 

gestante10, as normas nacionais vigentes não se mostram suficientes para a 

proteção da trabalhadora no mercado laboral. Com efeito, conforme mencionado, 

são as mulheres as principais responsáveis pelos cuidados com os filhos.  

Desta feita, verifica-se que as mulheres, apesar do aumento da 

participação no mercado de trabalho nas últimas décadas, ainda sofrem com a dupla 

jornada, a desigualdade salarial e dificuldades de ascensão na carreira profissional. 

 

2.4 Proteção do trabalho no âmbito internacional 

 

No Direito do Trabalho, relevante destacar o papel dos tratados 

internacionais e sua hierarquia no Direito Interno. 

No tocante à hierarquia, após a edição do parágrafo 3º do artigo 5º da 

Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, os 

tratados e convenções internacionais que versam sobre direitos humanos, se 

aprovados em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos 

dos votos dos respectivos membros, terão “status” de emenda constitucional. 

Por outro lado, entende o Supremo Tribunal Federal que, se o tratado 

internacional não for submetido ao processo legislativo estipulado pelo artigo 5º, § 

3º, da CF, será considerado como norma supralegal, isto é, inferior à Constituição, 

mas superior à legislação interna11.  

Em relação às normas trabalhistas, merece registrar a importância das 

convenções e tratados da Organização Internacional do Trabalho – OIT e da 

Organização das Nações Unidas – ONU. 

                                                           
10

 A estabilidade da empregada gestante tem duração desde a confirmação da gravidez até cinco 
meses após o parto, segundo o artigo 10, inciso II, do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. 
11

 O referido posicionamento foi reafirmado pela edição da Súmula Vinculante nº 25 do STF, segundo 
a qual “é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito”. 
Quando da aprovação da referida súmula, o STF entendeu que não há base legal para a prisão civil 
do depositário infiel, prevista no artigo 5º, inciso LXVII, da Constituição, parte final, tendo em vista a 
adesão do Brasil ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e à Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), no ano de 1992. 
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2.4.1 Iniciativas da Organização Internacional do Trabalho – OIT 

 

A OIT representa a principal entidade responsável em disciplinar as 

relações de trabalho em todo o mundo. Foi criada na Conferência das Nações, em 

1919, em decorrência do Tratado de Versalhes, que encerrou oficialmente a 

Primeira Guerra Mundial. Após a criação da ONU, em 1945, a OIT transforma-se em 

agência especializada dessa instituição12. 

Afirma Pinto (2014, p. 35) que o Tratado de Versalhes traçou o arcabouço 

do Direito Internacional do Trabalho, abordando diversos direitos do trabalhador, tais 

como: duração diária e semanal do trabalho; isonomia salarial; períodos de repouso 

do trabalhador; direito de associação; e proteção do trabalho do menor e da mulher.  

A Constituição da OIT de 1919 foi substituída pelo texto aprovado na 29ª 

reunião da Conferência Internacional do Trabalho em Montreal, em 1946, tendo, 

como anexo, a Declaração referente aos fins e objetivos da Organização, mais 

conhecida como Declaração da Filadélfia. Segundo a referida Constituição, a 

Organização deve ter como base os seguintes princípios fundamentais: 

  
a) o trabalho não é uma mercadoria; 
b) a liberdade de expressão e de associação é uma condição indispensável 
a um progresso ininterrupto; 
c) a penúria, seja onde for, constitui um perigo para a prosperidade geral; 
d) a luta contra a carência, em qualquer nação, deve ser conduzida com 
infatigável energia, e por um esforço internacional contínuo e conjugado, no 
qual os representantes dos empregadores e dos empregados discutam, em 
igualdade, com os dos Governos, e tomem com eles decisões de caráter 
democrático, visando ao bem comum. 

 
De acordo com a Declaração da Filadélfia, para a paz ser duradoura, 

deve assentar sobre a justiça social. Consagra, ainda, que todos, 

independentemente da raça, crença ou sexo, devem ter direito ao bem-estar 

material e ao desenvolvimento espiritual dentro da liberdade e da dignidade, da 

tranquilidade econômica e com iguais possibilidades. 

Pode-se afirmar, portanto, que as Convenções e Recomendações 

aprovadas pela OIT são os pilares das normas internacionais trabalhistas. Todavia a 

natureza vinculativa das Convenções depende da ratificação dos Estados-membros, 

                                                           
12

 Carta das Nações Unidas: “Artigo 57.1. As várias entidades especializadas, criadas por acordos 
intergovernamentais e com amplas responsabilidades internacionais, definidas em seus instrumentos 
básicos, nos campos econômico, social, cultural, educacional, sanitário e conexos, serão vinculadas 
às Nações Unidas, de conformidade com as disposições do Artigo 63. 2. Tais entidades assim 
vinculadas às Nações Unidas serão designadas, daqui por diante, como entidades especializadas”. 
No Brasil, a Carta das Nações Unidas foi promulgada pelo Decreto nº 19.841/1945. 
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conforme o disposto no artigo 35 da Constituição da OIT. As Recomendações, 

embora não tenham caráter cogente, estabelecem políticas complementares às 

Convenções. 

 

2.4.1.1 Principais Convenções da OIT ratificadas pelo Brasil 

 

Por oportuno, importa dar ênfase às principais Convenções que tratam 

sobre a igualdade de gênero no mercado de trabalho e a proteção do trabalho da 

mulher.  

Em relação à promoção da igualdade de gênero, merecem destaque as 

Convenções da OIT de nº 100 e nº 111.  

A Convenção nº 100 trata da igualdade de remuneração de homens e 

mulheres trabalhadores por trabalho de igual valor. A referida Convenção, adotada 

pela OIT em 1951, foi ratificada no Brasil em 25 de abril de 1957 e promulgada 

mediante o Decreto nº 41.721/1957. De acordo com a alínea “b” do artigo 1º dessa 

Convenção, o termo igualdade de remuneração por um trabalho de igual valor “se 

refere às taxas de remuneração fixas sem discriminação fundada no sexo”. 

Paralelamente, foi aprovada a Recomendação nº 90, que complementa as 

disposições da Convenção nº 100 e estabelece políticas para a aplicação do 

princípio da equiparação salarial para trabalho de igual valor. Dentre essas medidas, 

os Estados-membros são orientados a: oferecer serviços sociais e de bem-estar, 

que atendam às necessidades de mulheres trabalhadoras, especialmente aquelas 

com encargos de família; promover a igualdade de homens e mulheres 

trabalhadores com relação a acesso a profissões e empregos.  

A Convenção nº 111 trata da discriminação em matéria de emprego e 

ocupação. Foi adotada pela OIT em 1958, ratificada no Brasil em 26 de novembro 

de 1965 e promulgada pelo Decreto nº 62.150/1968. No artigo 1º da Convenção, 

encontra-se o conceito de discriminação em matéria de emprego e profissão: 

 
Artigo 1º 
1. Para fins da presente convenção, o termo "discriminação" compreende: 
a) Toda distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo, 
religião, opinião política, ascendência nacional ou origem social, que tenha 
por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou de tratamento 
em matéria de emprego ou profissão; [...] 
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Ressalvou-se, no entanto, que as distinções fundamentadas em 

qualificações exigidas para um emprego específico não devem ser consideradas 

como discriminação. Assim, todo país signatário deve implantar uma política 

nacional para eliminar toda discriminação no mercado de trabalho, bem como 

promover igualdade de oportunidade e de tratamento em matéria de emprego e 

profissão. 

No mesmo sentido, foi aprovada a Recomendação nº 111, que 

complementa a Convenção nº 111 da OIT. Essa Recomendação orienta que cada 

Estado-membro deva formular uma política interna, visando a evitar a discriminação 

quanto a emprego e ocupação. A política nacional a ser adotada precisa observar 

alguns princípios, tais como: a promoção da igualdade de oportunidade e de 

tratamento em emprego e ocupação como matéria de interesse público; igualdade 

de oportunidade e de tratamento com relação a acesso a serviços de orientação 

profissional e de colocação; estabilidade no emprego; remuneração por trabalho de 

igual valor; garantia de períodos de repouso, de férias anuais remuneradas, de 

medidas de segurança e saúde no trabalho;  garantia de medidas de seguridade 

social e condições de bem-estar e de benefícios sociais em razão de emprego. 

Além das Convenções internacionais que promovem a igualdade de 

gênero no mercado de trabalho, o Brasil ratificou outras Convenções que visam à 

proteção do trabalho da mulher. 

De início, observa-se que as Convenções de nº 3, nº 4 e nº 41 da OIT, 

anteriormente ratificadas pelo Brasil, atualmente não estão mais em vigor.  

A Convenção nº 3, relativa ao emprego das mulheres antes e depois do 

parto (proteção à maternidade), foi adotada pela OIT no ano de 1919 e ratificada no 

Brasil em 26 de abril de 1934. A referida Convenção foi denunciada em face da 

ratificação da Convenção nº 103, a qual será analisada posteriormente.  

A Convenção nº 4, que tratava do trabalho noturno das mulheres, foi 

adotada pela OIT em 1919 e ratificada em 26 de abril de 1934, sendo, porém, 

denunciada em 12/5/1937.  

A Convenção nº 41, também relativa ao trabalho noturno das mulheres, 

foi adotada pela OIT em 1934, com ratificação no Brasil em 8 de junho de 1936. No 

entanto, tal Convenção foi denunciada em decorrência da ratificação da Convenção 

nº 89, em 24 de abril de 1957. 
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Quanto à Convenção nº 89, que trata do trabalho noturno das mulheres 

na indústria, foi adotada pela OIT em 1948, ratificada no Brasil em 25 de abril de 

1957 e promulgada mediante o Decreto nº 41.721/1957. Embora ainda em vigor, 

observa-se que a referida Convenção foi revista pela Convenção nº 171, de 1990, 

ratificada no Brasil em 18 de dezembro de 2002, com a respectiva Recomendação 

nº 178. Isso porque a Convenção nº 89 vedava o trabalho noturno das mulheres 

empregadas nas indústrias. Com efeito, a restrição do trabalho da mulher não se 

coaduna com os princípios fundamentais consagrados pela OIT: 

 
Cada vez mais se defende que, com excepção das normas e dos benefícios 
relacionados com a protecção da maternidade, todas as outras medidas 
especiais de protecção não servem os objetivos de igualdade de 
oportunidades e tratamento de mulheres e homens. (OIT, 2007, p. 230) 

 
Ademais, no Brasil, verifica-se que a Convenção nº 89 contraria a 

Constituição Federal, que consagra o direito ao trabalho noturno com remuneração 

superior à do diurno, nos termos do artigo 7º, inciso IX. Além do que a Lei nº 

7.855/1989 revogou o artigo 379 da CLT, que vedava o trabalho feminino noturno 

nas indústrias. 

Impende ressaltar o disposto no artigo 19, parágrafo 8º, da Constituição 

da OIT: 

 
Em caso algum, a adoção, pela Conferência, de uma convenção ou 
recomendação, ou a ratificação, por um Estado-Membro, de uma 
convenção, deverão ser consideradas como afetando qualquer lei, 
sentença, costumes ou acordos que assegurem aos trabalhadores 
interessados condições mais favoráveis que as previstas pela convenção ou 
recomendação. 

 
Assim, ressalta Pinto (2014, p. 123) que, se a norma nacional proteger o 

mesmo direito e for mais favorável ao trabalhador, ela é que deve prevalecer. 

Explica que as Convenções e Recomendações se referem a normas mínimas de 

caráter internacional. Dessa forma, sua finalidade deve ser garantir e não restringir 

direitos trabalhistas. 

Portanto, a legislação nacional sobre o trabalho noturno deve ter amparo 

nas diretrizes da Convenção nº 171, de 1990. 
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2.4.1.2 A OIT e a proteção à maternidade 

 

Um tema de grande relevância referente à igualdade de gênero no âmbito 

trabalhista é a proteção à maternidade. Deveras, a proteção à maternidade, além de 

resguardar a saúde da mãe e do filho, serve de instrumento para a promoção da 

igualdade de gênero.  

Ao longo dos anos, a OIT adotou três Convenções sobre a proteção à 

maternidade, a saber: a Convenção nº 3, de 1919; a Convenção nº 103, de 1952; e 

a Convenção nº 183, de 2000.  

A Convenção nº 3, conforme mencionado, foi denunciada em razão de o 

Brasil ter ratificado a Convenção nº 103, em 18 de junho de 1965, atualmente em 

vigor.  

A Convenção nº 103, por sua vez, assegura o direito à licença-

maternidade, com duração mínima de doze semanas, bem como à percepção de 

prestações em espécie e à assistência médica durante tal período. Determina, 

conforme o artigo IV, parágrafo 4º, que as prestações e a assistência médica devem 

ser concedidas mediante um sistema de seguro obrigatório ou pagamentos 

efetuados por fundos públicos.  

Ademais, o parágrafo 8º estabelece que “em hipótese alguma, deve o 

empregador ser tido como pessoalmente responsável pelo custo das prestações 

devidas às mulheres que ele emprega”. Essa última ressalva mostra-se de grande 

relevância para a proteção do trabalho da mulher, uma vez que busca não onerar o 

empregador com os custos do salário-maternidade. 

Verifica-se, ainda, que restou assegurado à trabalhadora o direito de 

amamentar o filho durante a jornada de trabalho. Outrossim, ficou garantida a 

estabilidade da empregada durante o período da licença-maternidade.  

Em relação à Convenção nº 183 e à respectiva Recomendação nº 191, 

que estendem a proteção da maternidade a todas as mulheres empregadas, nota-se 

que, até o momento, ainda não foram ratificadas pelo Brasil. 

Por oportuno, importa destacar a Convenção nº 156 de 1981, que 

também não foi ratificada pelo Brasil. A Convenção nº 156 e a respectiva 

Recomendação nº 165 tratam da igualdade de oportunidades e de tratamento para 

homens e mulheres trabalhadores (trabalhadores com encargos de família). De 

acordo com o parágrafo 1º do artigo 3º dessa Convenção, cada Estado-membro 
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deve dar condições a todos os trabalhadores, sem discriminação, para conciliar o 

emprego com os encargos de família: 

 
1. Com vista ao estabelecimento de uma efetiva igualdade de oportunidade 
e de tratamento para homens e mulheres trabalhadores, todo País-membro 
incluirá, entre os objetivos de sua política nacional, dar condições a pessoas 
com encargos de família, que estão empregadas ou queiram empregar-se, 
de exercer o direito de fazê-lo sem estar sujeitas a discriminação e, na 
medida do possível, sem conflito entre seu emprego e seus encargos de 
família. 

 
Ainda, segundo o disposto no artigo 8° da Convenção, “os encargos de 

família não constituirão, como tais, razão válida para o término de uma relação de 

emprego”. 

Nesse contexto, visando à conciliação entre trabalho e família, a 

Recomendação nº 165 cria, conforme artigo 22, a possibilidade de licença de 

afastamento, após um período imediatamente seguinte à licença-maternidade. Esse 

afastamento é usualmente conhecido como licença parental, já adotado por alguns 

países, a exemplo da Suécia e de Portugal. A licença pode ser requerida pelo pai ou 

pela mãe, sem distinção de sexo, devendo ser concedida em momento posterior à 

fruição da licença-maternidade.  

A licença parental13, portanto, representa relevante avanço como política 

de igualdade de gênero, em que os cuidados com os filhos podem ser 

compartilhados entre o casal. Com tal medida, pretende-se promover a igualdade 

entre homens e mulheres no mercado de trabalho. 

 

2.4.2 Iniciativas da Organização das Nações Unidas – ONU 

 

A ONU foi criada por ocasião da Carta das Nações Unidas, assinada em 

São Francisco, em 26 de junho de 1945, no período final da Segunda Guerra 

Mundial.  

De acordo com o artigo 1º da referida Carta, dentre os propósitos das 

Nações Unidas, estão o de manter a paz e a segurança internacionais e o de 

conseguir uma cooperação entre os países para resolver os problemas 

internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário. 

                                                           
13

 No Brasil, atualmente, existe uma Proposta de Emenda Constitucional, PEC nº 16/2017, de autoria 
da senadora Vanessa Grazziotin e outros senadores, que consiste em alterar o parágrafo 1º do art. 
10 do Ato das Disposições Constitucionais e Transitórias, para dispor sobre a licença-maternidade 
compartilhada entre pai e mãe, em períodos alternados. 
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No âmbito das Nações Unidas, importa realçar os principais tratados 

sobre a igualdade de gênero, aos quais o Brasil aderiu. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 

1948, no artigo 3º, consagra o direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. 

Enaltece o direito de todo ser humano à liberdade e à igualdade, sem qualquer 

forma de discriminação. 

Em relação aos direitos trabalhistas, impende destacar o disposto no 

artigo 23 da Declaração: 

 
Artigo 23 
1. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a 
condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o 
desemprego. 
2. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual 
remuneração por igual trabalho. 
3. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e 
satisfatória que lhe assegure, assim como à sua família, uma existência 
compatível com a dignidade humana e a que se acrescentarão, se 
necessário, outros meios de proteção social. 
4. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar 
para proteção de seus interesses. 

 
Percebe-se, assim, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

reúne os princípios basilares do Direito Internacional do Trabalho, tais como o direito 

ao trabalho, o direito à proteção contra o desemprego e o direito à igualdade de 

remuneração por trabalho de igual valor. 

Assinala Novais (2005, p. 58) que a Declaração de 1948 representa o 

auge de um processo ético, que começou com a Declaração de Independência dos 

Estados Unidos e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução 

Francesa. Acrescenta que, embora não seja de caráter coercitivo, por se tratar, 

tecnicamente, de uma recomendação da Assembleia-Geral, são raros os países que 

invocam o princípio da não ingerência, constante na Carta das Nações Unidas14. 

O Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais foi 

adotado pela Assembleia-Geral das Nações Unidas, em 19 de dezembro de 1966. 

No Brasil, foi promulgado pelo Decreto nº 591, de 6 de julho de 1992. Segundo esse 

Pacto, fica vedada a discriminação por qualquer motivo, como raça, cor, sexo e 

                                                           
14

 Cf. Princípio da não ingerência, conforme artigo 2 da Carta das Nações Unidas: “[...] 7. Nenhum 
dispositivo da presente Carta autorizará as Nações Unidas a intervirem em assuntos que dependam 
essencialmente da jurisdição de qualquer Estado ou obrigará os Membros a submeterem tais 
assuntos a uma solução, nos termos da presente Carta; este princípio, porém, não prejudicará a 
aplicação das medidas coercitivas constantes do Capitulo VII.” No Brasil, a Carta da ONU foi 
promulgada pelo Decreto nº 19.841/1945. 



38 

 

religião. Dentre diversos direitos, garante-se o direito ao trabalho, com igualdade de 

remuneração por trabalho de igual valor; o direito à segurança e à higiene no 

trabalho; o direito à igualdade de oportunidades e à previdência social. 

Outrossim, tem-se o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, 

de 16 de dezembro de 1966, que, no Brasil, foi promulgado pelo Decreto nº 592, de 

6 de julho de 1992. O referido Pacto, além de assegurar o direito à vida, à liberdade 

e à dignidade humana, proíbe a escravidão e o tráfico de escravos, em todos as 

suas formas. Também se coíbe a servidão, bem como a execução de trabalhos 

forçados ou obrigatórios. 

Outro relevante tratado do qual o Brasil é signatário é a Convenção sobre 

a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher, de 1979. A 

aludida Convenção foi inicialmente promulgada pelo Decreto nº 89.460/1984, que, 

todavia, foi expressamente revogado pelo Decreto nº 4.377/2002. No seu 

preâmbulo, realça que a discriminação contra a mulher “constitui um obstáculo ao 

aumento do bem-estar da sociedade e da família e dificulta o pleno desenvolvimento 

das potencialidades da mulher”. Ademais, deixa claro que a igualdade entre homens 

e mulheres, em todos os campos, é essencial para o desenvolvimento pleno e 

completo de um país e do bem-estar do mundo. 

Com o fim de assegurar a igualdade entre homens e mulheres, a 

Convenção de 1979 preocupou-se em conceituar a expressão “discriminação contra 

a mulher”: 

 
Artigo 1º 
Para os fins da presente Convenção, a expressão "discriminação contra a 
mulher" significará toda a distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo 
e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, 
gozo ou exercício pela mulher, independentemente de seu estado civil, com 
base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e 
liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e 
civil ou em qualquer outro campo. 

 
Ademais, a referida Convenção estabelece medidas aos Estados-

membros, visando a eliminar a discriminação contra a mulher. Nesse contexto, no 

artigo 11, são assegurados os direitos ao trabalho, à igualdade de oportunidades de 

emprego, à equiparação de remuneração para trabalho de igual valor, à seguridade 

social, à proteção à maternidade, dentre outros. 

Conclui-se que combater a discriminação da mulher no mercado de 

trabalho é um compromisso internacional, na busca de se promover a igualdade de 
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oportunidades e a equiparação de remuneração para homens e mulheres e, 

portanto, garantir o desenvolvimento pleno de todas as nações. 
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3 BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E POR 
IDADE NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
 

Neste capítulo, de início, serão abordadas as modalidades de 

aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por idade, previstas no 

Regime Geral de Previdência Social - RGPS. Embora a pesquisa tenha como foco 

principal a questão da idade, impende lembrar que a aposentadoria por tempo de 

contribuição também exige tempo mínimo de contribuição diferenciado para homens 

e mulheres, e, nesse contexto, entende-se oportuna a análise dos principais 

requisitos desse benefício. 

Dentre as espécies de aposentadoria por idade, serão analisados os 

benefícios de: aposentadoria por idade urbana; aposentadoria por idade rural; 

aposentadoria híbrida por idade; e aposentadoria por idade compulsória.  

Em relação aos benefícios citados, serão destacados os requisitos e as 

respectivas particularidades previstas na Lei nº 8.213/1991. 

Por fim, será feita uma avaliação do perfil dos segurados e dos benefícios 

de aposentadoria do RGPS, com amparo nas informações apresentadas pelo 

Anuário Estatístico da Previdência Social – AEPS de 2016. 

 

3.1 Aposentadoria por tempo de contribuição 

 

O benefício de aposentadoria por tempo de contribuição surgiu com o 

advento da Emenda Constitucional nº 20/1998, em substituição à aposentadoria por 

tempo de serviço. 

A antiga aposentadoria por tempo de serviço, prevista na Lei n° 

3.807/1960 (Lei Orgânica da Previdência Social – LOPS), que antecedeu a Lei nº 

8.213/1991, exigia o tempo de serviço e uma idade mínima.  

Nos termos do artigo 32 da lei revogada, a aposentadoria era devida ao 

segurado que completasse 30 (trinta) anos de serviço, com direito a receber 80% 

(oitenta por cento) do salário-de-benefício, e 35 (trinta e cinco) anos de serviço, com 

direito ao benefício integral. A referida aposentadoria exigia a idade mínima de 55 

(cinquenta e cinco) anos, sem distinção quanto ao gênero do segurado. Entretanto, 

a Lei nº 4.130, de 28 de agosto de 1962, suprimiu a exigência da idade mínima 

como requisito da aposentadoria por tempo de serviço. 
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Com a edição da Lei nº 8.213, em 25 de julho de 1991, o legislador 

manteve, a princípio, a aposentadoria por tempo de serviço. Com efeito, nos termos 

do artigo 52 da LB, era devida a aposentadoria por tempo de serviço ao segurado 

que, cumprindo a carência, completasse 25 (vinte e cinco) anos de serviço, se do 

sexo feminino, ou 30 (trinta) anos, se do sexo masculino.  

Assim, teria direito à aposentadoria com proventos proporcionais, a partir 

de 70% (setenta por cento) do salário-de-benefício. O valor podia ser acrescido de 

mais 6% (seis por cento) para cada novo ano completo de atividade, até o máximo 

de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício aos 30 (trinta) anos ou 35 (trinta e 

cinco) anos de serviço. 

A partir da Emenda Constitucional nº 20/1998, que alterou o parágrafo 7º 

do artigo 201 da Constituição Federal, a aposentadoria por tempo de serviço foi 

substituída pela aposentadoria por tempo de contribuição, exigindo-se a 

comprovação de 35 (trinta e cinco) anos de contribuição para o segurado homem, e 

de 30 (trinta) anos de contribuição para a mulher.  

Outrossim, a aposentadoria proporcional foi extinta, exceto para o 

segurado filiado ao RGPS até a data da publicação da Emenda 20, ou seja, até 

16/12/1998.  

De acordo com a regra de transição do artigo 9º da Emenda, para ter 

direito aos proventos proporcionais, exige-se a idade mínima de 53 (cinquenta e 

três) anos para o homem, e 48 (quarenta e oito) anos para a mulher. Além da idade 

mínima, é necessário o tempo de contribuição de 30 (trinta) anos, se homem, e 25 

(vinte e cinco) anos, se mulher, e o cumprimento de um pedágio (um período 

adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que, na data da 

publicação da Emenda 20, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea 

anterior).  

Em suma, após a Emenda 20, a aposentadoria deve ser concedida 

somente com proventos integrais e não mais proporcionais, com exceção dos 

segurados que atendam aos requisitos da norma transitória do artigo 9º. 

Quanto à carência, de acordo com o disposto no artigo 25, inciso II, são 

exigidas 180 contribuições mensais. Ocorre que a Lei de Benefícios estabelece uma 

regra de transição para os segurados que já eram filiados à Previdência Social até 

antes de sua vigência, ou seja, até 24 de julho de 1991. 
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De acordo com o artigo 142, a carência das aposentadorias por idade, por 

tempo de serviço e especial deve obedecer a uma tabela específica, considerando o 

ano em que o segurado implementou todas as condições necessárias à obtenção do 

benefício. Assim, a referida tabela estabelece períodos de carência que variam de 

60 (sessenta) a 180 (cento e oitenta) meses de contribuição, no intervalo de 1991 

até 2011. A partir do ano de 2012, aplica-se a regra geral, de 180 contribuições 

mensais. 

Cumpre assinalar que, com a edição da Lei nº 10.666/2003, artigo 3º, não 

deve ser considerada a perda da qualidade de segurado quando da concessão das 

aposentadorias por tempo de contribuição e especial.  

Na prática, significa que o trabalhador, se tiver perdido a qualidade de 

segurado, não precisa comprovar a carência de reingresso à Previdência, prevista 

no artigo 27-A da Lei nº 8.213/1991. 

Ressalta Martinez (2014, p. 878) que tal benefício “assume caráter 

distributivo e forma de poupança coletiva em favor do indivíduo.” Acrescenta que, 

por não haver risco a proteger, essa modalidade de aposentadoria existe em poucos 

países do mundo.  

Na verdade, a aposentadoria por tempo de contribuição, da forma prevista 

na legislação pátria, sem fundamento em nenhuma contingência social, mais se 

assemelha a um tipo de premiação pelos anos trabalhados pelo segurado. Desse 

modo, haja vista dispensar a idade mínima, essa espécie de aposentadoria vem 

sendo alvo de muitas críticas por parte de muitos estudiosos. 

 

3.2 Aposentadoria por idade 

De acordo com o artigo 8º da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), a 

proteção ao envelhecimento é um direito social. Acrescenta o Estatuto que é dever 

do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, bem como um 

envelhecimento digno e saudável. 

Segundo a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos 

Humanos dos Idosos (2015), a velhice pode ser conceituada como “construção 

social da última etapa do curso de vida”.  

No Brasil, adota-se o conceito jurídico de velhice, ou seja, quando o 

indivíduo atinge determinada idade fixada em lei, torna-se idoso. Assim, são 
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consideradas idosas as pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, 

consoante o disposto no artigo 1º do Estatuto do Idoso. 

No âmbito da Previdência Social, sabe-se que o benefício de 

aposentadoria por idade tem a finalidade de proteger o segurado quando alcançar a 

velhice, em consonância com o artigo 201, inciso I, combinado com parágrafo 7º, 

inciso II, da Constituição Federal.  

Ensina Martinez (2014, p. 862) que a aposentadoria por idade é um 

benefício substituidor de salários, sendo devido ao segurado que alcança a idade 

mínima determinada por lei, e que não obsta a volta ao trabalho.  

Para ter direito à aposentadoria por idade, porém, não basta ser idoso nos 

termos da Lei nº 10.741/2003, mas sim contar com 65 (sessenta e cinco) anos, se 

homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher. 

A aposentadoria por idade abrange, pois, as seguintes modalidades: 

urbana, rural, híbrida e compulsória. 

 

3.2.1 Aposentadoria por idade urbana 

 

A Lei nº 8.213/1991 criou o benefício de aposentadoria por idade (artigo 

48) em substituição à antiga aposentadoria por velhice prevista na Lei n° 3.807/1960 

(LOPS). A Constituição de 1988, artigo 201, parágrafo 7º, inciso II, prescreve a idade 

mínima de 65 (sessenta e cinco) anos para o segurado homem e 60 (sessenta) anos 

para a segurada mulher.  

Para a concessão da aposentadoria por idade urbana, o trabalhador 

precisa comprovar, além da idade mínima, também a carência.     

No que concerne à carência, aplica-se a regra geral, de 180 contribuições 

mensais, bem como a regra transitória do artigo 142 da LB, já abordada nos tópicos 

anteriores.  

Nesse contexto, a TNU editou a Súmula 44, de 14 de dezembro de 2011: 

 
Para efeito de aposentadoria urbana por idade, a tabela progressiva de 
carência prevista no art. 142 da Lei nº 8.213/91 deve ser aplicada em 
função do ano em que o segurado completa a idade mínima para 
concessão do benefício, ainda que o período de carência só seja 
preenchido posteriormente. 
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Dessa forma, a depender do ano em que o segurado completa a idade 

mínima, observa-se o período de carência específico fixado no artigo 142 da Lei nº 

8.213/1991.  

Importante salientar que, para a concessão do benefício de aposentadoria 

por idade, a Lei nº 10.666/2003 (parágrafo 1º do artigo 3º) desconsidera a perda da 

qualidade de segurado no momento do requerimento administrativo, exigindo-se tão 

somente a idade mínima e o período de carência. No mesmo sentido, dispõe o artigo 

30, caput, da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso). 

Ademais, para o deferimento do benefício, verifica-se não ser necessária 

a concomitância dos requisitos de carência e de idade. Destarte, não obstante o 

segurado tenha implementado a idade legal, pode continuar recolhendo 

contribuições previdenciárias para fins de cumprimento de carência. 

 

3.2.2 Aposentadoria por idade rural 

 

Em relação à aposentadoria rural, observa-se que a própria Constituição 

Federal, no artigo 201, parágrafo 7º, inciso II, diferencia os trabalhadores rurais dos 

urbanos, estabelecendo uma redução de cinco anos na idade do segurado rurícola.  

Atualmente, a idade mínima exigida é de 55 (cinquenta e cinco) anos para 

a mulher e 60 (sessenta) anos para o homem, devendo ser comprovada a condição 

de segurado especial.  

Ocorre que, na legislação passada, a mulher não tinha direito ao benefício 

de aposentadoria rural. Conforme o artigo 4º da Lei Complementar nº 11, de 25 de 

maio de 1971, a aposentadoria por velhice era devida a somente um membro da 

unidade familiar, que ocupava a posição de chefe ou arrimo da família.  

De acordo com o parágrafo 3º do artigo 297 do Decreto nº 83.080/1979, 

considerava-se chefe da unidade familiar: 

 
Art. 297. A aposentadoria por velhice é devida, a contar da data da entrada 
do requerimento, ao trabalhador rural que completa 65 (sessenta e cinco) 
anos de idade e é o chefe ou arrimo de unidade familiar, em valor igual ao 
da aposentadoria por invalidez (artigo 294). 
[...] 
§ 3º Para efeito deste artigo considera-se: [...] 
II - chefe da unidade familiar: 
a) o cônjuge do sexo masculino, ainda que casado apenas segundo o rito 
religioso, sobre o qual recai a responsabilidade econômica pela unidade 
familiar; 
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b) o cônjuge do sexo feminino, nas mesmas condições da letra “a”, quando 
dirige e administra os bens do casal nos termos do artigo 251 do Código 
Civil, desde que o outro cônjuge não receba aposentadoria por velhice ou 
invalidez; 
c) o cônjuge sobrevivente ou aquele que, em razão de divórcio, separação 
judicial, desquite ou anulação do casamento civil, tem filhos menores sob 
sua guarda; 
d) a companheira, quando cabe a ela a responsabilidade econômica pela 
unidade familiar; [...] 

 
Assim, da redação do artigo 297, a mulher somente tinha direito à 

aposentadoria por velhice rural se ocupasse a posição de arrimo de família e desde 

que o outro cônjuge não recebesse aposentadoria por velhice ou invalidez.  

A norma traduzia, pois, a ideologia daquela época, em que o homem 

assumia o papel de provedor da família e a esposa, sua dependente. A 

desigualdade entre os gêneros era institucionalizada, uma vez que autorizada pelo 

próprio texto legal. 

Observa-se, todavia, que a Constituição de 1988, que tem o princípio da 

igualdade como um de seus pilares, não acolheu a norma do artigo 4º da Lei 

Complementar nº 11/1971.  

Nesse sentido, a TNU fixou a tese jurídica de que a condição de arrimo de 

família não é imprescindível à concessão de benefício de aposentadoria por velhice 

ou invalidez, nos termos da Lei Complementar nº 11 de 1971.  

Dessa forma, após a Constituição de 1988, o benefício passou a ser 

devido também a outros membros da família que comprovassem a condição de 

trabalhador rural15. 

No campo infraconstitucional, a aposentadoria rural encontra-se prevista 

no artigo 48 da Lei nº 8.213/1991, que estabelece a idade mínima de 55 (cinquenta e 

cinco) anos para a mulher e 60 (sessenta) anos para o homem. 

Além da idade, faz-se necessária a comprovação da qualidade de 

segurado especial. O artigo 11 da Lei nº 8.213/1991 apresenta o conceito de 

segurado especial: 

 
Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes 
pessoas físicas: [...]                     
VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou 
em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

                                                           
15

 Sobre o assunto, ver Julgamento da TNU: PEDILEF 50037437120124047013, Juíza Federal Itália 
Maria Zimardi Arêas Poppe Bertozzi, DOU 13/9/2016. Disponível em: 
<http://www.cjf.jus.br/juris/unificada/Resposta>. Acesso em: 19 fev. 2018.  

http://www.cjf.jus.br/juris/unificada/Resposta
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regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 
na condição de:             
a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 
ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 
atividade:                   
1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;               
2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 
termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 
2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;               
b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão 
habitual ou principal meio de vida; e                   
c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 
de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 
deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo. [...]  
              

Verifica-se que a categoria de segurado especial abrange o produtor rural, 

o pescador artesanal e, também, respectivo cônjuge ou companheiro e filhos 

maiores de 16 (dezesseis) anos de idade, que comprovem o trabalho no grupo 

familiar16.  

O parágrafo 6º do artigo 11 determina, para serem considerados 

segurados especiais, que o cônjuge ou companheiro e os filhos comprovem ter 

participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar. O legislador permite, 

porém, que a família utilize empregados contratados por prazo determinado ou 

trabalhador eventual, “à razão de no máximo 120 (cento e vinte) pessoas por dia no 

ano civil, em períodos corridos ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em 

horas de trabalho”, consoante prescrito no parágrafo 7º do mesmo artigo.  

Ademais, para ser considerado segurado especial, exige-se a 

comprovação do efetivo exercício de atividade rural, que deve ser realizada de forma 

individual ou em regime de economia familiar.  

No regime de economia familiar, a atividade é exercida visando-se à 

própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar, sem a 

utilização de empregados permanentes.  

No tocante ao tamanho do imóvel rural, observa-se que a Lei nº 11.718, 

de 20 de junho de 2008, determina que, para ser considerado segurado especial, a 

atividade agropecuária deve ser realizada em área de até 4 (quatro) módulos fiscais. 

Se superior a esse limite, o segurado é reconhecido como contribuinte individual.  

                                                           
16

 Súmula 5 da TNU: “A prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 
8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins 
previdenciários.” 
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Todavia, antes do advento da Lei nº 11.718/2008, a TNU havia formulado 

a súmula 30, em 13 de fevereiro de 2006, nos seguintes termos: 

 
Tratando-se de demanda previdenciária, o fato de o imóvel ser superior ao 
módulo rural não afasta, por si só, a qualificação de seu proprietário como 
segurado especial, desde que comprovada, nos autos, a sua exploração em 
regime de economia familiar. 

 
Importa sublinhar que, mesmo após a vigência da Lei nº 11.718/2008, a 

TNU reafirmou a tese de que a dimensão do imóvel, por si só, não afasta a 

qualificação do proprietário como segurado especial17. Assim, judicialmente, a regra 

do tamanho do imóvel rural pode ser flexibilizada, caso se comprove o regime de 

economia familiar no caso concreto. 

Para o fim de prova de tempo de serviço rural, o artigo 62 do Decreto nº 

3.048/1999 estabelece a relação de documentos hábeis aceitos pelo INSS, tais 

como: contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social; 

contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural; declaração fundamentada de 

sindicato que represente o trabalhador rural; comprovante de cadastro do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA; notas fiscais de entrada de 

mercadorias, dentre outros. Sabe-se, entretanto, que, no âmbito judicial, tem-se 

admitido a comprovação do tempo de serviço rural mediante outros documentos, 

somados à prova testemunhal.  

A título de exemplo, merece destacar a súmula 6 da TNU: “A certidão de 

casamento ou outro documento idôneo que evidencie a condição de trabalhador 

rural do cônjuge constitui início razoável de prova material da atividade rurícola”. 

Em relação à carência do benefício, uma vez comprovada a atividade 

rural antes da vigência da Lei 8.213/91, aplica-se a tabela progressiva prevista no 

artigo 142, anteriormente comentado. Caso contrário, impõe-se a comprovação do 

exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, pelo período de 15 

anos, consoante o disposto no artigo 143 da LB.  

A atividade rural pode ser realizada de forma contínua ou descontínua, 

“no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao 

número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício”, nos 

                                                           
17

 Sobre o tema, ver Julgamento da TNU: PEDILEF 05078128820064058103, Juiz Federal Alcides 
Saldanha Lima, DOU 1/6/2012. Disponível em <http://www.cjf.jus.br/juris/unificada/Resposta>. 
Acesso em: 19 fev. 2018. 

http://www.cjf.jus.br/juris/unificada/Resposta
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termos do parágrafo 2º do artigo 48 da LB. No mesmo sentido, confira-se o 

entendimento da TNU, expresso na Súmula 5418. 

 

3.2.3 Aposentadoria híbrida por idade 

 

Observa-se, a partir de 2008, a possibilidade de o segurado mesclar 

períodos urbanos e rurais para completar a carência para se aposentar, nos termos 

do parágrafo 3º do artigo 48 da Lei de Benefícios, com a redação dada pela Lei nº 

11.718 de 2008 – denominada aposentadoria híbrida ou mista.  

A Lei nº 11.718/2008 representou importante avanço na legislação 

previdenciária, ao permitir o cômputo do tempo rural com o tempo urbano. Isso 

porque, muitas vezes, o segurado, por não contar com tempo exclusivo de atividade 

rural ou de atividade urbana, não atingia a carência mínima para nenhum dos 

benefícios.  

Sobre a aposentadoria híbrida por idade, importante ressaltar o 

julgamento do Representativo de Controvérsia (tema 13119) pela TNU, fixando o 

seguinte entendimento:  

 
(a) A Lei n.º 11.718/2008, ao alterar o art. 48 da Lei n.º 8.213/91, conferiu ao 
segurado o direito à aposentadoria híbrida por idade, possibilitando, na 
apuração do tempo de serviço, a soma dos lapsos temporais de trabalho 
rural com o urbano; (b) para fins do aludido benefício, irrelevante a natureza 
do trabalho exercido no momento anterior ao cumprimento da idade mínima 
ou requerimento da aposentadoria (rural ou urbano); (c) o tempo de serviço 
rural anterior ao advento da Lei n. 8.213/91 – objeto de discussão e exame 
no presente feito - pode ser computado para fins da carência necessária à 
obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido 
efetivado o recolhimento das contribuições. (d) para a aposentadoria 
híbrida, o requisito etário é o mesmo exigido para a aposentadoria por idade 
urbana, ou seja, 65 (sessenta e cinco) anos para o homem e 60 (sessenta) 
para a mulher, não havendo a redução de idade em cinco anos, prevista 
para a aposentadoria por idade rural.  

 
Portanto, em síntese, no caso da aposentadoria híbrida, é indiferente a 

natureza do trabalho do segurado, se rural ou urbano, no momento anterior à 

concessão do benefício.  

                                                           
18

 “Enunciado 54: Para a concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural, o tempo de 
exercício de atividade equivalente à carência deve ser aferido no período imediatamente anterior ao 
requerimento administrativo ou à data do implemento da idade mínima.” 
19

 Sobre o tema, ver Julgamento pela TNU: PEDILEF 50094163220134047200, Juíza Federal Ângela 
Cristina Monteiro, DOU 24/11/2016. Disponível em <http://www.cjf.jus.br/juris/unificada/Resposta>. 
Acesso em: 19 fev. 2018. 

http://www.cjf.jus.br/juris/unificada/Resposta
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Entende-se, ainda, que o tempo de serviço rural anterior à Lei nº 8.213/91 

pode ser computado para fins da carência, sem necessidade do recolhimento das 

respectivas contribuições. Por fim, exige-se a idade mínima de 65 (sessenta e cinco) 

anos para o homem e 60 (sessenta) para a mulher. 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça, assim como a TNU, 

tem decidido favoravelmente pela dispensa de recolhimento de contribuições 

referentes ao tempo rural para fins de concessão de aposentadoria híbrida por 

idade20. A possibilidade do somatório do tempo rural com o tempo urbano permitiu, 

portanto, uma maior cobertura previdenciária aos segurados. 

 

3.2.4 Aposentadoria por idade compulsória 

 

Outra modalidade de aposentadoria por idade é a prevista no artigo 51 da 

Lei nº 8.213/1991, denominada de compulsória, segundo a qual a empresa tem a 

faculdade de requerer tal benefício para o segurado que completar a carência 

mínima mais a idade de 70 (setenta) anos para o homem ou 65 (sessenta e cinco) 

anos para a mulher, sendo-lhe garantida uma indenização do empregador.  

Sustenta Ladenthin (2011, p. 70) que a aposentadoria compulsória do 

RGPS não encontra respaldo técnico nem constitucional, em razão do valor social 

do trabalho previsto na Constituição de 1988, uma vez que a iniciativa independe da 

anuência do empregado. 

Vale destacar, contudo, que, no âmbito do regime próprio de previdência, 

também existe a previsão de aposentadoria compulsória. Com efeito, a Lei nº 

8.112/1990, desde sua publicação, já previa a modalidade de aposentadoria 

compulsória para o servidor público federal, aos setenta anos de idade. 

Atualmente, após a edição da Emenda Constitucional nº 88/2015, que 

alterou o inciso II do parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição Federal, o servidor 

público deve se aposentar, compulsoriamente, com proventos proporcionais ao 

                                                           
20

 Sobre o tema: STJ, REsp 1702489/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado 
em 28/11/2017, DJe 19/12/2017. Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=aposentadoria+e+hibrida&&b=ACOR&thesau
rus=JURIDICO&p=true>. Acesso em: 10 fev. 2018. 

http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=aposentadoria+e+hibrida&&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO&p=true
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=aposentadoria+e+hibrida&&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO&p=true
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tempo de contribuição aos 75 (setenta e cinco) anos de idade21, não lhe sendo 

devida indenização. 

Destarte, a aposentadoria por idade compulsória trata-se de norma válida 

tanto para o Regime Próprio quanto para o Regime Geral. 

 

3.3 Perfil dos segurados e dos benefícios de aposentadoria 

 

Primeiramente, importa ressaltar que os dados ora apresentados foram 

extraídos do Anuário Estatístico da Previdência Social – AEPS de 2016, que reúne 

as principais informações da Previdência Social, tais como o número de benefícios, 

seus valores e respectivos contribuintes.  

A análise do perfil dos segurados e dos benefícios de aposentadoria 

serve para auxiliar o estudo sobre a discriminação da mulher no mercado de 

trabalho, conforme veremos. 

 

3.3.1 Perfil dos segurados  

 

Conforme o Anuário Estatístico da Previdência Social – AEPS (2016, p. 

621), a quantidade de contribuintes pessoas físicas22, no ano de 2016, foi de 66,8 

milhões, o que representou uma redução de 4,1% em relação ao ano de 2015.   

Em relação à quantidade de contribuintes por gênero, informa a 

Previdência que as pessoas do sexo masculino participaram com 54,0% da 

quantidade total. Além de terem representado uma proporção maior na categoria 

contribuintes pessoas físicas, os homens receberam cerca de 61,3% do valor total 

das remunerações.  

No que concerne à questão salarial para esse grupo, segundo o AEPS, o 

valor médio anual das remunerações do sexo masculino foi 34,8% maior do que o 

do sexo feminino, ou seja, R$ 24.040,00 contra R$ 17.829,00. 

Outra categoria analisada pela pesquisa foi a de contribuintes 

empregados, que está inserida no grupo de contribuintes pessoas físicas. Quanto 

aos contribuintes empregados, em 2016, a quantidade de segurados foi de 51,4 

                                                           
21

 A nova regra aplica-se aos servidores públicos aposentados compulsoriamente após a vigência da 
Lei Complementar nº 152/2015 (D.O.U de 4.12.2015). 
22

 Categoria de contribuintes pessoas físicas: inclui os “contribuintes empregados” e os registrados 
como “outros contribuintes”. 
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milhões. De acordo com o AEPS, a participação dos empregados do sexo masculino 

foi de 57,4% do número total de contribuintes e, ainda, cerca de 63,1% do valor total 

das remunerações. 

Ademais, no grupo de empregados, o valor médio da remuneração dos 

homens foi 27,0% maior do que o das mulheres, isto é, R$ 26.262,33 contra R$ 

20.673,13. 

A categoria seguinte é a de “outros contribuintes”, que compreende o 

contribuinte individual, o empregado doméstico, o contribuinte facultativo e o 

segurado especial. 

Segundo o AEPS (2016, p. 625), a quantidade de outros contribuintes, em 

2016, foi de 17,6 milhões de trabalhadores. Nesse grupo, observa-se que a 

participação do sexo feminino foi de 56,2% na quantidade e 53,0% no valor das 

contribuições. Outrossim, o valor médio da contribuição dos homens (R$ 1.408,13) 

foi 13,8% maior do que o das mulheres (R$ 1.237,56).  

Dentro da categoria “outros contribuintes”, prevalecem os contribuintes 

individuais, os quais representaram 78,2% da quantidade e 73,4% do valor das 

contribuições. Outro subgrupo é dos empregados domésticos, que participaram com 

12,0% da quantidade e 18,6% do valor das contribuições. 

Na avaliação dos resultados apresentados no AEPS de 2016, nota-se que 

o grupo masculino encontra-se predominante, exceto no grupo “outros 

contribuintes”. Além da maior participação na quantidade, são os homens que 

recebem maior remuneração. Com efeito, na categoria de empregados, o valor 

médio da remuneração masculina foi 27,0% maior do que o valor da feminina. E, 

ainda, sabe-se que o vínculo trabalhista tem vantagem por ser formal e garantir 

maior estabilidade. 

Salienta Passos (2016, p. 60) que é nítida a maior participação das 

mulheres nas categorias com menor espectro de proteção social. Nesse contexto, 

destaca que as mulheres são maioria no grupo dos segurados facultativos e dos 

trabalhadores domésticos. 

Isso porque, segundo o disposto no artigo 21 da Lei nº 8.212/1991, os 

segurados contribuinte individual simplificado, contribuinte individual MEI 

(Microempreendedor Individual), segurado facultativo simplificado e facultativo baixa 

renda não podem, em regra, obter a aposentadoria por tempo de contribuição, 

exceto no caso de complemento do pagamento das contribuições previdenciárias. 
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Portanto, as alíquotas reduzidas só permitem a concessão de aposentadoria por 

idade no valor de um salário mínimo. 

Por outro lado, os homens têm mais acesso a profissões que possibilitam 

uma maior renda, porque a eles são garantidas mais oportunidades no mercado 

laboral. Por conseguinte, maiores rendimentos implicam contribuições 

previdenciárias mais elevadas e benefícios superiores, salvo o limite do teto 

previdenciário. 

 

3.3.2 Perfil das aposentadorias 

 

Além da observação dos vínculos dos segurados contribuintes, faz-se 

mister a análise dos benefícios de aposentadoria ativos. 

Nesse aspecto, merece esclarecer que o AEPS faz distinção quanto aos 

dados dos benefícios previdenciários (de caráter contributivo) e benefícios 

assistenciais (regidos pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS). Para o 

presente estudo, portanto, só interessam os benefícios previdenciários. 

De acordo com o AEPS (2016, p. 495), no mês de dezembro de 2016, os 

beneficiários do RGPS eram majoritariamente do sexo feminino, representando 

56,4%, ou seja, 15,2 milhões de pessoas. 

Observou-se, também, uma maior participação feminina nos grupos de 

beneficiários de maior idade. Assim, no caso dos benefícios vinculados ao RGPS, as 

mulheres representavam 57,4% do grupo de 60 a 64 anos de idade, e 62,6% do 

grupo com 80 anos ou mais. 

Ademais, conforme o referido Anuário (2016, p. 275), os benefícios ativos 

de maior quantidade foram: aposentadoria por idade (30,1%), pensão por morte 

(22,5%) e aposentadoria por tempo de contribuição (16,9%). 

Em relação à participação em termos de valor, no período apontado, a 

aposentadoria por tempo de contribuição foi a mais alta, com 27,6% do total. Em 

seguida, foram a aposentadoria por idade (23,9%) e a pensão por morte (21,9%). 

Observa-se, ainda, que os benefícios ativos pagos aos homens 

“representaram 50,6% da quantidade e 57,4% do valor total, o que fez com que o 

valor médio dos benefícios masculinos fosse 31,6% maior do que o feminino, 

respectivamente R$ 1.415,25 e R$ 1.075,06”. 
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Verifica-se que, embora as mulheres representem o maior número de 

beneficiários do RGPS (56,4%), recebem benefícios de menor valor, fato resultante 

da discriminação no mercado de trabalho. A instabilidade e os salários reduzidos 

afetam, assim, a proteção previdenciária da trabalhadora. 

De acordo com Beltrão et. al. (2002, p. 19), a condição da mulher na 

Previdência Social decorre de uma maior precariedade no mercado de trabalho, em 

razão da informalidade e de baixos salários. 

Além das condições precárias, as mulheres, conforme mencionado, 

constituem maioria nas categorias de segurado que pagam alíquotas reduzidas, nos 

termos do parágrafo 2º do artigo 21 da Lei nº 8.212/1991. Desse modo, grande parte 

fica restrita a se aposentar por idade e a receber somente um salário mínimo. Esse, 

portanto, deve ser o principal motivo da desigualdade nos valores dos benefícios 

entre homens e mulheres.  

Em síntese, pode-se concluir que, no Brasil, o perfil da Previdência é 

predominantemente masculino. Assim, mesmo que as mulheres representem a 

maioria dos beneficiários do RGPS, elas se encontram em situação mais 

desfavorável do que os homens. 

Dessa forma, a análise do perfil dos segurados e dos benefícios de 

aposentadoria permite a constatação da significativa desigualdade entre gêneros no 

mercado de trabalho, com reflexos na Previdência Social. 
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4 PREVIDÊNCIA SOCIAL COMO INSTRUMENTO COMPENSATÓRIO NO 
MERCADO DE TRABALHO 

 

O presente capítulo começará com um breve histórico sobre as ações 

afirmativas, por ser pertinente com o objetivo desta pesquisa. Serão abordados o 

conceito, a origem e os principais exemplos de ações afirmativas no Brasil. 

Posteriormente, será analisado o modelo de Estado Social, adotado pela 

Constituição de 1988, destacando o princípio da solidariedade e o direito de 

proteção social. 

Em seguida, serão apresentadas algumas reflexões acerca da 

equiparação da idade nas aposentadorias do Regime Geral de Previdência Social, a 

partir da análise da Proposta de Emenda à Constituição – PEC nº 287/2016, que 

trata da Reforma da Previdência Social.  

Portanto, far-se-á uma avaliação dos pontos que reputamos mais 

relevantes, a saber: a expectativa de vida das mulheres ao nascer; a questão da 

dupla jornada; e a inserção da mulher no mercado de trabalho.  

Ao final, no contexto da Reforma da Previdência, será feita uma análise 

comparativa entre o Brasil e os países da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico – OCDE. 

 

4.1 Ações afirmativas 

 

No estudo sobre ações afirmativas, imprescindível retornarmos à 

concepção do princípio da igualdade, anteriormente comentado no primeiro capítulo. 

A igualdade formal proíbe a discriminação por critérios infundados, a 

exemplo de raça, cor, sexo e religião. No Estado Democrático de Direito, o princípio 

da igualdade formal mostrou-se insuficiente para garantir a dignidade dos cidadãos, 

mormente em países onde existem grandes desigualdades sociais. 

No caso da igualdade material ou substancial, exige-se que o Estado, 

além de coibir as condutas discriminatórias, promova a justiça social. Afirma Barroso 

(2010, p. 36) que o Estado inimigo das minorias vem se transformando em um 

Estado solidário, agente da tolerância e da inclusão social.  

Outra dimensão do princípio da igualdade refere-se à igualdade como 

reconhecimento. Nesse contexto, não basta resolver a desigualdade econômica, 
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mas também a injustiça de natureza cultural ou simbólica. Compreende, portanto, o 

respeito às minorias, à sua identidade e diferenças. 

 

4.1.1 Conceito e origem das ações afirmativas 

 

Quanto ao conceito de ações afirmativas, salienta Gomes (2001, p. 132) 

que essas consistem em políticas públicas e privadas, voltadas à efetivação do 

princípio da igualdade material e à neutralização dos efeitos da discriminação quanto 

à raça, ao gênero, à idade, à origem e à compleição física. Enfatiza que se trata de 

um mecanismo sócio-jurídico, destinado a viabilizar a harmonia e a paz social, 

quando estas estiverem seriamente abaladas em razão da exclusão de um grupo 

social expressivo, e, ainda, como meio de robustecer o próprio desenvolvimento 

econômico do país.  

Na Europa, as ações afirmativas são conhecidas também pelo termo 

discriminação positiva. No dizer de Coutinho (2000, p. 22), o fundamento 

antropológico e axiológico da discriminação positiva consiste em: “a) a compensação 

histórica de discriminações passadas; b) distintas oportunidades na concretude da 

vida real, por fatores econômicos, sociais ou culturais; [...]”. 

Em relação à origem das ações afirmativas, há controvérsias entre os 

doutrinadores, embora grande parte sustente que o instituto teria surgido nos 

Estados Unidos da América.  

Assevera Novais (2005, p. 39-40) que Lyndon B. Johnson, sucessor de 

John F. Kennedy na presidência norte-americana, conseguiu a aprovação do “Civil 

Rights Act”, de 1964. A Lei dos Direitos Civis teria sido, portanto, um marco naquele 

país contra a discriminação, principalmente por motivo de raça. Isso porque, em 

alguns estados americanos, sobretudo no Sul, havia a institucionalização da 

segregação racial, o que provocou a realização de sucessivos protestos liderados 

por ativistas negros. Esse contexto histórico teria dado ensejo à criação de ações 

afirmativas pelo Governo Federal. 

Por sua vez, sustentam Cruz e Kan (2011, p. 111) que as primeiras 

medidas afirmativas teriam aparecido na Índia, na década de 1940, visando à 

reserva de vagas, no parlamento indiano, de representantes de castas consideradas 

inferiores.  
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No mesmo sentido, asseverou Ricardo Lewandowski, no voto proferido no 

julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF nº 

18623. Relata Lewandowski, ainda, que o marco das discriminações positivas teria 

sido o “Government of India Act”, aprovado no ano de 1935.  

Observa Cesar (2004, p. 13) que, nos Estados Unidos, a fundamentação 

constitucional para a adoção de políticas afirmativas não é mais a compensação e a 

redistribuição de direitos, como em décadas anteriores. Destaca que a Suprema 

Corte Americana decidiu que, em relação às políticas de cotas nas universidades, 

que devem ser fundamentadas na garantia constitucional da diversidade racial e 

cultural no corpo discente. 

 

4.1.2 Ações afirmativas no Brasil 

 

No Brasil, a ideia de ações afirmativas está muito associada ao programa 

de reserva de cotas, embora se saiba que existem outras modalidades utilizadas 

para combater a discriminação, tais como os benefícios fiscais e outras políticas de 

inclusão social. 

Esclarece Brito Filho (2016, p. 67) que as cotas se referem a um 

programa de reserva de vagas para integrantes de grupos vulneráveis, podendo ser 

através de uma quantidade fixa ou um critério proporcional de vagas, previamente 

estabelecido no próprio programa. Sublinha a importância do julgamento da ADPF nº 

186, ao estabelecer os critérios para o implemento das ações afirmativas.  

A ADPF nº 186 foi ajuizada pelo Partido Democratas, em 20/7/2009, 

contra o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade de Brasília – 

CEPE, o Reitor da Universidade de Brasília e o Centro de Seleção e de Promoção 

de Eventos da Universidade de Brasília - CESPE/UNB, em virtude do programa de 

cotas para o ingresso nos cursos de graduação da referida Universidade. No 

julgamento, o STF entendeu que a criação de cotas pela UNB prestigia o princípio 

da igualdade material. Realçou a ideia de justiça social, no sentido de que a 

sociedade deve distinguir, reconhecer e incorporar valores culturais diversificados. 

No entanto, nas razões expostas no voto do relator, frisou-se que as políticas de 

                                                           
23

 Cf. Voto do Ministro Ricardo Lewandowski proferido no julgamento da Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF nº 186. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=6984693> Acesso em: 14 jan. 
2018. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=6984693
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ação afirmativa devem ser fundamentadas, observando-se a proporcionalidade entre 

os meios empregados e os fins perseguidos. 

Podemos citar, a título de exemplo, alguns programas de cotas 

implantados no Brasil: a Lei nº 8.213/1991, de 24 de julho de 1991; a Lei nº 12.711, 

de 29 de agosto de 2012; e a Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014.  

Inicialmente, observa-se que a Lei nº 8.213/1991 (Lei de Benefícios), no 

artigo 93, estabelece para as empresas com 100 ou mais empregados a obrigação 

de ocupar a proporção de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados 

ou pessoas portadoras de deficiência. O legislador, portanto, busca oferecer mais 

oportunidades de trabalho às pessoas deficientes, impondo esse ônus ao 

empregador. 

A Lei nº 12.711/2012 prevê a adoção de cotas para o ingresso nas 

universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio. 

Conforme o teor dos artigos 1º e 4º, em cada concurso seletivo para ingresso nos 

cursos de graduação ou de ensino técnico, deve haver uma reserva de vagas, por 

curso e turno, de no mínimo 50% para estudantes que tenham cursado 

integralmente o ensino médio em escolas públicas.  O referido montante reservado 

deve ser subdividido, ainda, em duas partes: metade para estudantes de escolas 

públicas com renda igual ou inferior a um salário-mínimo e meio per capita, e 

metade para estudantes de escolas públicas com renda familiar superior a um 

salário mínimo e meio.  

Nas duas situações, também será considerado um percentual mínimo 

correspondente ao da soma de pretos, pardos e indígenas no Estado, de acordo 

com o último censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE)24. De acordo com a lei, após o prazo de dez anos, deverá ser promovida a 

revisão do referido programa. Isso porque, em se tratando de ação afirmativa, 

impõe-se que as medidas sejam avaliadas periodicamente.  

No tocante à Lei nº 12.990/2014, nos termos do artigo 1º, determina-se a 

reserva de 20% das vagas oferecidas aos negros, no caso de concursos da 

administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das 

empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União. 

                                                           
24

 Sobre o procedimento de aplicação da Lei nº 12.711/2012, acessar a seguinte página do Portal 
MEC, disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cotas/sobre-sistema.html> Acesso em: 20 jan. 2018. 
 

http://portal.mec.gov.br/cotas/sobre-sistema.html
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Outrossim, em face do caráter temporário desse tipo de norma, foi prescrita uma 

vigência de dez anos. É dizer que, depois do decurso desse prazo, deve-se 

averiguar a eficácia da norma ou a necessidade de sua prorrogação. 

Cumpre ressaltar que, em 26/1/2016, o Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil – CFOAB ajuizou uma Ação Declaratória de 

Constitucionalidade (ADC nº 41), cujo objeto era a constitucionalidade da Lei nº 

12.990/2014. Verifica-se que a ADC foi julgada procedente, reconhecendo a 

constitucionalidade do referido diploma legal. Na decisão, o STF também entendeu 

ser legítima a autodeclaração do candidato, bem como a utilização de critérios 

subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa 

humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.  

Destarte, as decisões proferidas no julgamento das ações ADPF nº 186 e 

ADC nº 41 representam o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a 

constitucionalidade da política de cotas. 

Além da reserva de vagas por meio de cotas, as ações afirmativas podem 

consistir em outras medidas administrativas, tanto na esfera privada quanto na 

pública.  

No âmbito privado, impende destaque a redação do parágrafo único do 

artigo 373-A da CLT, incluído pela Lei nº 9.799/1999, segundo o qual permite ao 

empregador a adoção de medidas temporárias que visem ao estabelecimento das 

políticas de igualdade entre homens e mulheres, quanto ao acesso ao emprego e às 

condições de trabalho. É de se notar que tal norma não tem caráter cogente, 

visando apenas a incentivar o combate à discriminação do trabalho da mulher.  

No setor público federal, foi criado o Programa Nacional de Ações 

Afirmativas através da edição do Decreto nº 4.228/2002. O Decreto estabelece, no 

artigo 2º, para o preenchimento de cargos em comissão do Grupo-Direção e 

Assessoramento Superiores – DAS da Administração Pública Federal, a observância 

de realização de metas percentuais para a inclusão de negros, mulheres e pessoas 

portadoras de deficiência.  

Pode-se perguntar qual seria o limite do Estado para implantar políticas 

afirmativas, isto é, se valeria para quaisquer grupos considerados marginalizados 

pela sociedade. Nesse ponto, oportuno citar Dworkin (2000, p. 443), segundo o qual 

os programas de ação afirmativa podem gerar um mal-entendido na população, no 

sentido de que qualquer grupo racial, ou qualquer minoria, teria direito à política de 
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cotas proporcionais. Afirma que pensar desse modo é um erro óbvio, pois tais 

programas somente devem ser aplicados se forem uma estratégia eficaz de atacar 

um problema de discriminação nacional.  

Desta feita, a adoção dessas medidas deve ser fundamentada, impondo-

se a efetiva comprovação da vulnerabilidade do grupo escolhido e sua exclusão 

social, seja nos parlamentos, nas instituições de ensino ou no mercado de trabalho. 

Caso contrário, pode resultar em uma discriminação reversa (ou inversa), isto é, 

quando as ações afirmativas geram situações de discriminação.  

Aduz Novais (2005, p. 41) que tais políticas inclusivas podem gerar 

sentimento de rejeição e de injustiça para os grupos que foram preteridos. A título de 

exemplo, ressalta o caso de candidatos que ingressaram com ações judiciais, 

questionando os critérios de cotas previstos em algumas universidades brasileiras.  

Todavia, no Brasil, conforme visto, o programa de cotas nas 

universidades é constitucional de acordo com o entendimento atual do Supremo 

Tribunal Federal. 

Nos Estados Unidos, em sentido oposto, a Suprema Corte do país 

declarou inconstitucional a política que adotava o critério raça no processo de 

seleção da Universidade da Califórnia, bem como da Faculdade de Direito da 

Universidade do Texas, nos anos de 1995 e 1996, respectivamente. As referidas 

decisões, na época, foram fundamentadas na 14ª Emenda da Constituição dos 

Estados Unidos (DWORKIN, 2011, p. 543).  

Contudo, impende destacar que, no ano de 2016, a Suprema Corte, no 

caso Fisher versus Universidade do Texas25, decidiu, com um placar de quatro votos 

a três, que o sistema de cotas raciais, utilizado para o ingresso em universidades 

americanas, não viola o princípio de igualdade perante a lei. Para a maioria dos 

ministros, as ações afirmativas, no caso, justificam-se como um meio de obter os 

benefícios educacionais em face da diversidade do corpo discente. O tema, não 

obstante o julgamento de 2016, ainda é bastante polêmico no país norte-americano. 

                                                           
25

 Ver artigo “Suprema Corte mantém cota racial para universidades dos EUA”, em 26 de junho de 
2016. Consultor Jurídico. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2016-jun-26/suprema-corte-
mantem-cota-racial-universidades-eua> e <https://www.supremecourt.gov/opinions/15pdf/14-
981_4g15.pdf>. Acesso em: 3 fev. 2018. 
 

https://www.conjur.com.br/2016-jun-26/suprema-corte-mantem-cota-racial-universidades-eua
https://www.conjur.com.br/2016-jun-26/suprema-corte-mantem-cota-racial-universidades-eua
https://www.supremecourt.gov/opinions/15pdf/14-981_4g15.pdf
https://www.supremecourt.gov/opinions/15pdf/14-981_4g15.pdf
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De um lado, o princípio da igualdade (no sentido formal) e, de outro, a 

garantia da igualdade material em favor das minorias sociais. Nesse contexto, 

sublinha Cesar (2004, p. 52): 

 
Porém, no caso das ações afirmativas, que exigem tratamento diferenciado 
a grupos menos iguais (histórica ou estruturalmente), é provável que a tese 
do prejuízo individual seja superada pela condição de injustiça que afeta o 
todo. A distribuição de bens escassos implica destinar a outras pessoas 
bens que normalmente estariam com um determinado grupo mais 
privilegiado que os demais. 

 
As liberdades individuais, portanto, não podem ser avaliadas de forma 

isolada, mas também relacional, sopesando-se os direitos da coletividade. Por isso, 

torna-se importante, para o implemento de medidas afirmativas, a previsão de 

critérios mínimos pelo legislador ou administrador.  

Assinala Brito Filho (2016, p. 69) que o primeiro critério para a validade é 

a justiça, ou seja, as ações afirmativas devem ser justas. Sustenta que deve haver 

uma distribuição igualitária dos recursos fundamentais existentes na sociedade. 

Ainda, para aquele grupo que sofre exclusão social, devem ser implantados 

programas, dentre os quais estão as ações afirmativas.  

Segundo o autor, além do requisito da justiça, faz-se necessário que as 

referidas ações sejam compatíveis com o ordenamento jurídico. Afirma que, no caso 

do Brasil, a Constituição Federal impõe a adoção das condições para a correção das 

desigualdades, mormente quando prestigia a dignidade da pessoa humana (artigo 

1º), visando à construção de uma sociedade livre, justa, solidária e sem pobreza e 

desigualdades sociais (artigo 3º). 

Outro critério apontado pelo autor é a eficácia das ações afirmativas. 

Defende que “é preciso que sua implementação seja feita de forma a garantir os 

resultados esperados com o mínimo de impacto negativo”. (BRITO FILHO, 2016, p. 

76) 

Por fim, deve ser observado o requisito da transitoriedade. Conforme 

visto, o próprio STF, quando do julgamento da ADPF nº 186, reconhece que os 

programas afirmativos, quando necessários, devem ser implantados por tempo 

limitado. De fato, verifica-se que tanto a Lei nº 12.711/2012 quanto a Lei nº 

12.990/2014 estabelecem um prazo de vigência de dez anos. Após o decurso do 

prazo estipulado, deverá ser promovida a revisão do programa.  
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Na esfera do Direito Internacional dos Direitos Humanos, ensina Piovesan 

(2008, p. 890) que existem duas estratégias que devem ser consideradas no 

combate à discriminação, a saber: a estratégia repressiva-punitiva e a promocional.  

Explica que a estratégia repressiva-punitiva pretende punir, proibir e 

eliminar a discriminação. Por outro lado, a estratégia promocional busca promover, 

fomentar e avançar a igualdade, com a efetiva inclusão social de grupos que 

sofreram um padrão de violência e discriminação. 

Para Gomes (2001, p. 133), compete ao Estado optar entre duas 

condutas. A primeira é assumir uma posição de neutralidade diante das minorias 

discriminadas, impedidas de fazer valer seus direitos; a segunda, ao contrário, é 

atuar ativamente com o propósito de reduzir as desigualdades sociais.  

Conclui-se, portanto, que as ações afirmativas servem de instrumento 

estatal para combater as desigualdades e promover, de forma efetiva, a justiça 

social. 

 

4.2 Modelo de Estado Social  

 

A princípio, ensina Bonavides (2011, p. 41-42) que a primeira noção de 

Estado de Direito surgiu da oposição histórica, na Idade Moderna, entre a liberdade 

do indivíduo e o absolutismo do monarca. Reflete, portanto, a luta da classe 

burguesa pela liberdade contra o despotismo europeu da época, que culminou na 

Revolução Francesa em 1789. A burguesia, então vitoriosa, tornou-se a classe 

dominante. 

Ressalta o autor que, quando a burguesia alcança o poder político, “já se 

não interessa em manter na prática a universalidade daqueles princípios, como 

apanágio de todos os homens”. A Revolução Francesa foi, portanto, uma revolução 

burguesa, onde triunfou o liberalismo, mas não a democracia. O povo, desprovido de 

bens, permaneceu à margem da sociedade. 

Destaca, ainda, Bonavides (2011, p. 184) que o “Estado Social representa 

efetivamente uma transformação superestrutural por que passou o antigo Estado 

Liberal”. O Estado se desprende da classe burguesa para se transformar em um 

Estado de todas as classes. O Estado-inimigo transforma-se em Estado-amigo, 

aliado da sociedade. 
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Ressalta o autor que, no Ocidente, o Estado Social manteve sua adesão 

à ordem capitalista. No Oriente, todavia, adotou-se a estrutura socialista. Portanto, 

destaca duas modalidades de Estado Social, a saber: o Estado Social do marxismo 

e o Estado Social das democracias. No primeiro, há a supressão do sistema 

capitalista, com a apropriação social dos meios de produção; no segundo, ao 

contrário, conserva-se a estrutura capitalista. Conclui-se ser possível que o modelo 

de Estado Social seja enquadrado em regimes políticos antagônicos, que podem 

adotar ou não a estrutura capitalista. 

Bonavides (2011, p. 204), assim, sintetiza: 

 
O Estado social da democracia distingue-se, em suma, do Estado social dos 
sistemas totalitários por oferecer, concomitantemente, na sua feição 
jurídico-constitucional, a garantia tutelar dos direitos da personalidade. 

 
O Estado Social é do tipo intervencionista, que, em epítome, protege os 

direitos da saúde, da previdência, do trabalho e da educação, combate o 

desemprego, regula o salário e os preços. E mais, manipula a moeda, financia 

exportações e concede crédito às empresas, colocando a sociedade na estreita 

dependência de seu poderio econômico, político e social. 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988, inspirada na Lei Fundamental 

Alemã de 1949, adota o modelo de Estado Social. Dessa forma, compete ao Estado 

garantir a efetivação dos direitos sociais. Nesse contexto, percebe-se que a 

igualdade formal não é mais suficiente para atender aos anseios dos cidadãos, 

sendo convertida em igualdade material – igualdade fática.  

 

4.2.1 Considerações sobre o princípio da solidariedade 

 

Um dos pilares do Estado Social é o princípio da solidariedade, que se 

constitui como um dos objetivos fundamentais da República, consoante o disposto 

no artigo 3º da Constituição de 1988.  

Afirma Peres (2007, p. 88) que a solidariedade é uma variante do antigo 

conceito revolucionário de fraternidade. Ressalta que o citado princípio jurídico tem 

amparo na política de proteção social e na socialização dos riscos. Assim, construir 

uma sociedade solidária é um dever de todos, não somente do Estado. A 
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positivação do princípio da solidariedade ultrapassa o dever moral para com o 

próximo para se tornar uma obrigação legal26.  

Destaca Comparato (2017, p. 79) que “a solidariedade prende-se à ideia 

de responsabilidade de todos pelas carências ou necessidades de qualquer 

indivíduo ou grupo social”, tendo como fundamento ético a concepção de justiça 

distributiva. Acrescenta que, em razão do princípio da solidariedade, os direitos 

sociais passaram a ser reconhecidos como direitos humanos, sendo efetivados 

mediante a realização de políticas públicas destinadas aos mais fracos e mais 

pobres.  

Reforça Diniz (2007, p. 173) que a solidariedade passou a ser 

compreendida não só como conceito ético, mas também como princípio jurídico, na 

busca da efetividade dos direitos fundamentais. 

Castro e Lazzari (2015, p. 22) afirmam que a solidariedade social se 

apresenta como verdadeiro princípio fundamental do Direito Previdenciário e, assim, 

caracteriza-se pela cotização coletiva em prol das pessoas que necessitam de 

prestações previdenciárias. Advertem que “a partir do momento em que cada 

trabalhador faça cotizações para si próprio, e não para um fundo mútuo, desaparece 

a noção de solidariedade social”. Explicam os autores que, no sistema de 

capitalização de recursos, segundo o qual cada segurado possui conta 

individualizada, abandona-se a noção de previdência social, marcada pelo princípio 

da solidariedade. 

Na verdade, a solidariedade implica responsabilidade coletiva, uma vez 

que a própria Constituição impõe que a Seguridade Social seja financiada não só 

pelo Estado, mas também por toda a sociedade. Portanto, com o fim de reduzir os 

custos com as políticas de proteção social, o Poder Público recorre à solidariedade 

da sociedade.  

Oportuno ilustrar a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 

relação às contribuições previdenciárias dos servidores públicos inativos. O STF 

decidiu pela constitucionalidade do artigo 4º, caput, da Emenda Constitucional nº 

41/2003, que institui contribuição previdenciária sobre os proventos de 

                                                           
26

 Sublinha Sales (2013, p. 59) que o conceito de solidariedade é distinto do de caridade, uma vez 
que o primeiro justifica a criação de diversas regras jurídicas, que podem ser determinadas pelo 
Estado. Explica que “o Estado não pode determinar que os indivíduos sejam caridosos uns com os 
outros (“A” em relação a “B”), mas pode determinar a observância de certas regras visando ao 
interesse coletivo, de um modo geral (“A” em relação a todos)”. 
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aposentadoria e as pensões dos servidores públicos da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. Na ocasião, aquela Corte fundamentou sua 

decisão nos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial (BRASIL, 

2006, p. 216-218).  

Em síntese, o STF reconheceu ser devida a incidência do tributo, não 

obstante a ausência de relação de pertinência entre a contribuição paga e o 

benefício a ser usufruído pelo contribuinte. Os servidores inativos e pensionistas, 

portanto, devem recolher contribuição previdenciária incidente sobre proventos de 

aposentadorias e pensões que superem o limite máximo estabelecido para os 

benefícios do RGPS, com percentual igual ao estabelecido para os servidores 

titulares de cargos efetivos. 

 

4.2.2 Discussão sobre o direito a proteção social 

 

Relacionado com o princípio da solidariedade, tem-se o direito à proteção. 

Enfatiza Alexy (2011, p. 450) que direitos à proteção são “direitos do titular de 

direitos fundamentais em face do Estado a que este o proteja contra intervenções de 

terceiros”.  

Complementa que a mencionada proteção engloba não só a vida e a 

saúde do indivíduo, mas também tudo que mereça proteção no ponto de vista dos 

direitos fundamentais, tais como a liberdade, a dignidade e a família. Em sentido 

amplo, todo direito a uma ação positiva, isto é, ação realizada pelo Estado, é um 

direito a uma prestação. Por outro lado, o direito de defesa inclui todos os direitos a 

uma ação negativa do Estado. 

Segundo Rocha e Savaris (2014, p. 22), existem dois grandes tipos de 

proteção – a proteção civil e a proteção social. A proteção civil visa à garantia das 

liberdades fundamentais, dos bens e das pessoas. Por sua vez, a proteção social 

busca a cobertura dos principais riscos, concretizando-se por meio de políticas 

públicas que assegurem: direitos de proteção dos trabalhadores no mercado de 

trabalho formal; e direitos a prestações estatais diante das contingências sociais.  

Salientam que se impõe a institucionalização de um sistema solidário de 

proteção do indivíduo e da própria sociedade contra os riscos inerentes ao convívio 

social. Nesse contexto, afirmam que proteção social é um conjunto de políticas 

públicas com o fim de garantir a todas as pessoas reais condições para que tenham 
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uma existência humana digna. Ademais, os direitos de proteção social encontram 

seu núcleo nos direitos de seguridade social e se apresentam como verdadeiros 

direitos fundamentais, com amparo no princípio constitucional da dignidade da 

pessoa humana.  

No que concerne à seguridade social, afirmam Rocha e Savaris (2014, p. 

109) que, em razão da íntima conexão com o princípio da dignidade da pessoa 

humana, tal direito tem natureza jurídica de direito humano e fundamental. A 

seguridade social consiste em um conjunto integrado de ações promovidas pelo 

Estado e pela sociedade, destinadas a assegurar os direitos concernentes à saúde, 

à previdência e à assistência social. Busca proteger o indivíduo contra as 

contingências sociais, que possam reduzir ou impedir sua capacidade de prover sua 

subsistência.  

Integrante do direito da seguridade, o direito à previdência social, previsto 

no artigo 6º da Constituição de 1988, também assume o “status” de direito 

fundamental, conforme já reconheceu o Supremo Tribunal27. Isso porque é 

inconteste o fato de que as prestações previdenciárias visam à garantia da 

dignidade humana e do mínimo existencial28. A Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948 também assegura que todo indivíduo tem direito à segurança 

social, com a garantia da dignidade e do livre desenvolvimento de sua 

personalidade. 

Outrossim, nos termos do artigo 201 da Constituição Federal, a 

Previdência visa à cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade 

avançada, então denominados de riscos sociais. Tais eventos podem afetar a 

capacidade laboral do trabalhador, prejudicando sua própria subsistência. Logo, 

diante dessas contingências diversas, o segurado recorre aos benefícios 

previdenciários.  

Cumpre lembrar que, para se ter direito à previdência social, o indivíduo 

deve estar exercendo atividade remunerada, ou seja, deve ser contribuinte. O 

caráter contributivo, portanto, é o que difere a Previdência da Assistência Social. 

                                                           
27

 Sobre o tema: STF, RE 626489, Relator: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 
16/10/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJE-184 Divulg. 22-9-2014 Public. 23-9-
2014. Disponível em: 
<http://stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=6760827&tipo=TP&descricao=Inteiro%20Teor%2
0RE%20/%20626489>. Acesso em: 21 jan. 2018.  
28

 Para Torres (2009, p. 36), o direito ao mínimo existencial é um direito a situações existenciais 
dignas; “Sem o mínimo necessário à existência cessa a possibilidade de sobrevivência do homem e 
desaparecem as condições iniciais da liberdade”. 

http://stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=6760827&tipo=TP&descricao=Inteiro%20Teor%20RE%20/%20626489
http://stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=6760827&tipo=TP&descricao=Inteiro%20Teor%20RE%20/%20626489
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Aqueles trabalhadores desempregados e que já perderam a qualidade de segurado, 

bem como os que exercem atividade informal, são excluídos do sistema 

previdenciário brasileiro. No entanto, para esse grupo, existem os benefícios 

assistenciais, que independem de contribuição, nos termos do artigo 203 da 

Constituição Federal, devidos a pessoas inválidas ou idosas, de acordo com lei 

específica29. 

Com efeito, as prestações previdenciárias, juntamente com os benefícios 

de cunho assistencial, têm papel essencial para a manutenção do mínimo existencial 

que todo indivíduo necessita. 

Destarte, considerando o modelo de Estado Social adotado pelo Poder 

Constituinte, impõe-se o dever estatal de assegurar, a todos os cidadãos, a 

concretização do direito à seguridade social.  

Ademais, no âmbito da Previdência, diante de eventual contingência 

social, compete ao Poder Público, sobretudo em razão do princípio da solidariedade 

e da justiça social, garantir ao contribuinte a prestação previdenciária respectiva. 

 

4.3 Reflexões acerca da equiparação das idades nas aposentadorias do 
Regime Geral de Previdência Social 
 

Inicialmente, convém apresentar alguns contra-argumentos à Proposta de 

Emenda à Constituição – PEC nº 287/2016, que trata da Reforma da Previdência 

Social, limitando-se a discussão à questão da equiparação de idade nas 

aposentadorias. 

Dentre os motivos elencados na PEC nº 287/2016, em primeiro lugar, 

tem-se a expectativa de vida das mulheres ao nascer. O Governo sustenta que, no 

Brasil, a expectativa de vida das mulheres supera a dos homens em cerca de sete 

anos. Assim, explica que o fato de as mulheres se aposentarem mais cedo resulta 

em maior tempo de duração de seus benefícios, causando um custo maior para a 

Previdência.  

Em segundo lugar, pretende-se minimizar o problema da dupla jornada, 

sob o argumento dos novos arranjos familiares, com a diminuição da quantidade de 

filhos ou até pela inexistência deles. Por fim, argumenta-se a crescente inserção da 

mulher no mercado de trabalho e sua melhor estrutura salarial. 

                                                           
29

 Atualmente, os benefícios assistenciais são regulamentados pela Lei Orgânica da Assistência 
Social (LOAS) - Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993. 



67 

 

De início, importa esclarecer que o IBGE, em cumprimento ao parágrafo 

8º do artigo 29 da Lei nº 8.213/1991, divulga anualmente a tábua de mortalidade, 

que apresenta a expectativa de vida às idades exatas até os 80 anos. A tábua 

completa de mortalidade informa a taxa expectativa de vida da pessoa ao nascer, 

bem como as expectativas de vida em idades exatas. Segundo o IBGE (2017, p. 8), 

observando-se a Tábua completa de mortalidade para o Brasil – 2016, a expectativa 

de vida ao nascer para o homem é de 72,2 anos e para a mulher de 79,4 anos. 

Ocorre que a expectativa de vida ao nascer é diferente da expectativa de vida em 

idade exata.  

Para Mostafa et al. (2017, p. 6), o Estado deve considerar a diferença na 

sobrevida de homens e mulheres, ao completarem 65 anos de idade, que é de três 

anos e não de sete.  

De fato, se analisarmos a Tábua Completa de Mortalidade para o Brasil, 

em relação ao ano de 2016, segundo a Tabela da Expectativa de Vida aos 65 anos, 

verifica-se que, nessa idade, o homem tem uma estimativa de vida de 16,8 anos e a 

mulher de 20 anos. Logo, o diferencial entre a expectativa de vida entre mulheres e 

homens, para o ano de 2016, foi de 3,2 anos.  

Ademais, a própria legislação determina que, para o cálculo do fator 

previdenciário, o INSS deve utilizar o parâmetro da expectativa de sobrevida do 

segurado, extraída da Tábua completa de mortalidade fornecida pelo IBGE, e não da 

expectativa de vida ao nascer. Dessa forma, em tese, caso fosse considerada a 

expectativa de sobrevida nas regras de aposentadoria, o acréscimo seria de 3 anos 

na idade mínima das mulheres.  

No que concerne ao segundo motivo alegado na PEC nº 287/2016, 

acerca da relativização da dupla jornada, as estatísticas demonstram o contrário. 

Conforme visto no capítulo 1, com base no Relatório Anual Socioeconômico da 

Mulher – RASEAM 2014, as mulheres dedicam, em média, quase 21 horas 

semanais aos afazeres domésticos. Os homens, por outro lado, só gastam 10 horas 

com tais atividades, o que demonstra a desigualdade na divisão das tarefas. Não se 

pode olvidar que a jornada feminina é maior em famílias de baixa renda.  

Afirma o IBGE (2007, p. 27) que, quando o nível da renda é mais elevado, 

a jornada referente a tarefas domésticas mostra-se inferior, o que se atribui ao 

menor tamanho da família e, ainda, à provável contratação de empregado 

doméstico.  
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Quando o assunto é dupla jornada, outro fator relevante é a questão do 

acesso a creches. Informa o IBGE (2017, p. 30), com base na Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD) em 201530, que somente 16,6% das crianças de 

menos de 4 anos de idade permaneciam sob os cuidados oferecidos em creche ou 

escola, durante os períodos da manhã e da tarde.  

Segundo a PNAD, para 83,8% das crianças de menos de 4 anos de 

idade, a primeira pessoa responsável pelo cuidado era mulher (não 

necessariamente a mãe). Informa a pesquisa, ainda, que, no ano de 2015, nas 

famílias com crianças que permaneciam durante todo o dia no domicílio em que 

residiam, o rendimento médio mensal domiciliar per capita era de R$ 550,00. Por 

outro lado, para aquelas que ficavam em outro domicílio, o rendimento chegava a R$ 

813,00. Por fim, no caso de crianças que permaneciam em creche ou escola, a 

renda aumentava para R$ 972,00.  

Portanto, verifica-se que, quanto menor a renda familiar per capita, menor 

o acesso a creches ou escolas. Por conseguinte, uma vez inexistindo creche 

disponível, impõe-se que uma pessoa (geralmente, a mulher) exerça a função de 

cuidar das crianças menores. 

Cumpre ressaltar que, nas anotações anteriores, restou comprovada a 

predominância da participação feminina na realização dos afazeres domésticos, que 

também abrangem os cuidados com a família. Importa lembrar, no entanto, que, 

para fins de estatística sobre a dupla jornada, apenas são incluídas aquelas 

mulheres que acumulam trabalho remunerado e não remunerado (no domicílio de 

residência). De qualquer modo, a responsabilidade exclusiva com os afazeres 

domésticos mostra-se como um forte empecilho para a mulher no mercado de 

trabalho, seja em relação ao ingresso, ao reingresso ou à obtenção de maiores 

oportunidades salariais.  

                                                           
30

 “Foram definidas três categorias de local de permanência das crianças de menos de 4 anos de 
idade durante o dia: no domicílio em que residiam, em outro domicilio, e em outro local (creche, 
escola, outra instituição ou local). Das 8,7 milhões de crianças que normalmente permaneciam, de 
segunda a sexta-feira, de manhã e de tarde, no mesmo local e com a mesma pessoa: 78,6 % (6,8 
milhões) ficavam no domicílio em que residiam; 4,4% (380 mil), em outro domicílio; e 17,1% (1,5 
milhão), em outro local – creche ou escola com 16,6% (1,4 milhão), e outra instituição ou local, com 
0,5% (42 mil), conforme mostra o Gráfico 6”. Fonte: Aspectos dos cuidados das crianças de menos de 
4 anos de idade: 2015, Coordenação de Trabalho e Rendimento. Rio de Janeiro: IBGE, 2017. 
Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv100137.pdf>. Acesso: 2 jan. 2018. 
 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv100137.pdf


69 

 

Outro argumento apresentado na PEC da Previdência diz respeito à 

diminuição ou inexistência da quantidade de filhos nos novos arranjos familiares, 

fato este que reduziria a jornada em casa das mulheres. É verdade que, no Brasil, 

verifica-se um decréscimo na quantidade de filhos, bem como o surgimento de 

diferentes tipos de famílias.  

Todavia, não se pode afirmar que houve redução significativa do tempo 

gasto com as tarefas domésticas. Aponta o IBGE (2016, p. 20) que a taxa de 

fecundidade total (TFT)31 apresentou uma queda de 17,7% entre os anos de 2005 e 

2015, reduzindo de 2,09 para 1,72 filho por mulher.  

Por outro lado, a população está vivendo por mais tempo, ou seja, 

observa-se um aumento na expectativa de vida do indivíduo ao nascer32. No ano de 

2015, a estimativa da expectativa de vida ao nascer para as mulheres foi de 79,1 

anos e, para os homens, de 71,9 anos. As famílias tradicionalmente numerosas 

estão sendo substituídas, cada vez mais, por famílias pequenas.  

Nesse contexto, chama a atenção um novo arranjo familiar, a saber: os 

casais que não possuem filhos – denominado de DINC (Double Income, No 

Children) ou DINK (Double Income, No Kids). Explica o IBGE que são casais em que 

a pessoa de referência e o cônjuge têm rendimento de qualquer fonte, a mulher não 

possui filhos nascidos vivos, e vivem sem a presença de outros parentes ou 

agregados no domicílio.  

Sublinha que a participação dos casais com duplo rendimento e sem 

filhos foi de 18,9% dos casais sem filhos, e de 6,2% do total de casais em 2015. 

Acrescenta que a presença de casais com duplo rendimento e sem filhos está 

associada a maior inserção das mulheres no mercado de trabalho, à diminuição da 

fecundidade, à postergação da maternidade, ou, ainda, ao fato de não se querer ter 

filho.  

                                                           
31

 Taxa de fecundidade total - número médio de filhos que teria uma mulher de uma coorte hipotética 
(15 e 49 anos de idade) ao final de seu período reprodutivo. Disponível em: 
<https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/conceitos.s
htm> Acesso em: 3 jan. 2018.  
32

 Esperança de vida ao nascer - número médio de anos que um recém-nascido esperaria viver se 
estivesse sujeito a uma lei de mortalidade. Disponível em: < 
https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/conceitos.sht
m> Acesso em: 3 jan. 2018. 

https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/conceitos.shtm
https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/conceitos.shtm
https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/conceitos.shtm
https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/conceitos.shtm
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A família DINC, portanto, é um “fenômeno paradigmático da pós-

modernidade e de uma etapa da dinâmica populacional que tem sido denominada 

de Terceira Transição Demográfica”33. 

Ocorre que os DINCs são considerados arranjos familiares com renda 

mensal domiciliar, em média, bem maior que a dos demais arranjos e, assim, 

correspondem a uma pequena parcela da população brasileira (6,2% do total de 

casais). Destarte, tal modalidade de família não pode servir de parâmetro para 

políticas previdenciárias.  

Ainda, em semelhança com os casais DINCs, encontram-se as famílias 

cujos filhos não moram mais com os pais, período este denominado de ninho vazio. 

Na primeira situação, o casal não chegou a ter filhos; na segunda, a família teve 

filhos, mas, em determinado momento, eles teriam deixado a residência dos pais. 

Todavia, nos dois casos, evidencia-se a redução do grupo familiar. Como 

consequência, diante da inexistência de crianças, seria menor, em tese, o tempo 

gasto com afazeres domésticos. Essa ideia, no entanto, deve ser relativizada, 

conforme adiante se justifica. 

Importante registrar que, para o IBGE (2016, p. 27), no ano de 2015, o 

tipo de núcleo familiar mais comum foi o de casal com filhos, sendo 42,3% do total 

de arranjos familiares.  

Em segundo lugar, o arranjo casal sem filho (20,0%) e, por último, o grupo 

formado por mulher sem cônjuge e com filhos (16,3%). Assim, no Brasil, a família 

com filhos ainda continua sendo o núcleo majoritário. Ademais, outra questão a ser 

considerada diz respeito aos filhos adultos e aos idosos.  

Para Camarano e Ghaouri (2003, p. 2), nos arranjos familiares atuais, 

existem duas tendências que podem ser generalizadas: os idosos estão vivendo 

mais e os jovens estão adiando a saída da casa dos pais. Em razão do 

envelhecimento populacional, muitos idosos, por conta da condição física e 

consequente falta de autonomia, precisam ir morar com seus filhos.  

Assinalam que, nos países da América Latina e da Ásia, a corresidência 

de pais idosos e filhos adultos é mais elevada. Acrescentam que o problema dos 

idosos torna-se mais grave nos países onde a cobertura previdenciária é menor, a 

                                                           
33

 Para Coleman apud Alves et al. (2010, p. 13), Terceira Transição Demográfica (TTD) é a 
conjugação de baixíssima fecundidade com alta imigração internacional, verificada especialmente em 
países europeus. 



71 

 

exemplo do México. No que concerne aos filhos adultos, muitos permanecem 

morando com os pais por mais tempo, fato que os autores atribuem à instabilidade 

no mercado de trabalho. 

No Brasil, de acordo com pesquisa do IBGE (2016, p. 32), tem-se 

verificado um prolongamento da convivência familiar entre pais e filhos adultos, com 

25 a 34 anos de idade. Fenômeno esse alcunhado de geração canguru, referindo-se 

aos filhos que, não obstante a idade adulta, permanecem morando na casa dos 

genitores.  

Segundo Cobo e Saboia (2010, p. 2), a geração canguru diz respeito à 

categoria de jovens adultos que continua morando com os pais, de forma voluntária, 

mesmo adquirindo independência financeira.  

Sobre o tema, afirma o IBGE que a proporção de filhos com idade entre 

25 e 34 anos apresentou ligeiro aumento no período de 2005 a 2015, chegando a 

25,3% naquele último ano. Ademais, segundo a pesquisa de 2015, o nível de 

ocupação, de 71,7%, das pessoas que viviam com os pais, foi semelhante ao das 

demais pessoas que não viviam (75,1%). Esses dados, portanto, indicam que a 

permanência na casa dos pais não esteja diretamente associada com a falta de 

trabalho.  

Percebe-se que as verdadeiras causas desse fenômeno são 

desconhecidas, podendo abranger, além de aspectos econômicos, ainda questões 

subjetivas não analisadas pelo IBGE. Observa-se então, nos arranjos modernos, 

que existe uma tendência de que os ninhos familiares permaneçam cheios durante 

mais tempo do que em décadas passadas.  

De qualquer modo, seja por conta dos filhos que adiaram a saída de casa 

ou dos idosos que necessitam de cuidados, as mulheres continuam as principais 

responsáveis pela execução dos afazeres domésticos, o que merece ser 

considerado quando da implantação de políticas públicas. 

Destarte, os motivos expostos na mencionada PEC, quanto à 

equiparação da idade nas aposentadorias, não condizem com a realidade brasileira. 

Oportuno destacar que existem doutrinadores que defendem a igualdade 

entre as aposentadorias masculina e feminina.  

Ressalta Andreucci (2012, p. 159) que, na faixa etária depois dos 50 

anos, as mulheres encontram maior dificuldade de inserção no mercado de trabalho. 

Alega que, como os homens se aposentam mais tardiamente, a mão-de-obra 
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masculina torna-se mais atrativa, uma vez que o contrato de trabalho seria mais 

duradouro, até o momento da aposentadoria.  

Com efeito, consoante os dados do IBGE (2014, p. 108), no ano de 2010, 

a taxa de atividade34 entre os homens com idade de 50 a 59 anos foi de 78,1%. Por 

outro lado, entre as mulheres na mesma faixa etária, a taxa foi de 50,2%. Ademais, 

ao se analisar o período compreendido entre 2000 e 2010, não obstante a taxa de 

atividade dos homens tenha sido superior à das mulheres, o diferencial, que era de 

quase 30 pontos percentuais em 2000, caiu para pouco mais de 21, em 2010, o que 

se deve, além do maior crescimento desta taxa entre as mulheres, a sua redução 

entre os homens. 

 Destarte, é nítida a desvantagem das mulheres no mercado de trabalho. 

Contudo, conforme demonstrado, percebe-se que a discriminação do trabalho da 

mulher atinge todos os grupos etários.  

Portanto, a referida autora não comprova de forma efetiva que a 

desigualdade entre as aposentadorias feminina e masculina seria um agravante para 

a inserção da mulher no mercado de trabalho. Importa registrar que o tempo 

dispendido com afazeres domésticos, inclusive o dever de cuidado com a família, é 

sim um fator crucial para a discriminação.  

Outrossim, Santos (2015, p. 99) salienta que as desigualdades do mundo 

do trabalho refletem nos benefícios previdenciários femininos, comprovadamente 

inferiores, em média, aos dos homens. Entende que as regras diferenciadas na 

concessão de benefícios mais representam um prejuízo para as mulheres na velhice 

do que efetivamente um prêmio.  

De fato, como visto, os salários recebidos pelos segurados ao logo da 

vida refletem diretamente no valor dos benefícios previdenciários. Sabe-se, ainda, 

que a desigualdade no mundo laboral é claramente percebida no momento da 

obtenção da aposentadoria. Até porque, em razão do caráter contributivo da 

Previdência, somente aqueles que exercem atividade formal conseguem, no futuro, 

se aposentar. A referida autora, no entanto, não comprova de que forma a 

equiparação nas regras previdenciárias iria reduzir a desigualdade no mercado de 

                                                           
34

 Taxa de atividade: Proporção de pessoas ocupadas ou desocupadas (população economicamente 
ativa) em relação ao total de pessoas em um determinado grupo etário. IBGE, 2016. Disponível em: 
<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv98965.pdf>. Acesso em: 3 jan. 2018. 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv98965.pdf
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trabalho. Ao contrário, a discriminação do trabalho feminino é a razão para a adoção 

de políticas afirmativas na esfera previdenciária. 

Em sentido oposto, Mostafa et al. (2017, p. 5) defendem que a 

Previdência Social é a principal política que exerce a conexão econômica entre o 

trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo. Sustentam, ainda, que o discrímen etário 

nas aposentadorias não decorre de um princípio somente compensatório. Isso 

porque, quando o Estado estabelece essa diferença, reconhece uma desigualdade 

social na valoração dos trabalhos masculino e feminino.  

De fato, haja vista o trabalho reprodutivo não ser remunerado, as normas 

previdenciárias mais benéficas às mulheres, representam um reconhecimento 

estatal do trabalho invisível, desempenhado predominantemente por elas, no âmbito 

privado. Conforme visto, as pesquisas do IBGE (2016, p. 81) comprovam que as 

mulheres trabalham, em média, quase 11 horas semanais a mais do que os homens 

nos afazeres domésticos. 

Logo, a falta de compartilhamento dessas tarefas é determinante para 

agravar a discriminação do trabalho da mulher, pois muitas empregadas são 

estigmatizadas em razão dessas atribuições, principalmente quando existem filhos 

menores. Além dos efeitos financeiros resultantes da menor carga horária externa, a 

extensa jornada afeta o bem-estar e a qualidade de vida das mulheres.  

Acrescenta Marri et. al. (2011, p. 38) que, como reflexo da participação 

diferenciada no mercado de trabalho, as mulheres, além de receberem 

aposentadoria inferior, representam a maioria dos beneficiários do piso 

previdenciário e do benefício assistencial ao idoso. Alertam que, em face da 

expectativa de vida, são as mulheres que costumam suportar gastos decorrentes da 

velhice por mais tempo.  

Outro agravante é a maior dependência econômica relativa das mulheres 

com mais de 60 anos em relação aos seus benefícios e dos demais membros da 

família35. Portanto, se forem adotados critérios previdenciários mais austeros, muitas 

mulheres não alcançarão os requisitos mínimos para a aposentadoria.  

                                                           
35

 Razão de Dependência - peso da população considerada inativa (0 a 14 anos e 65 anos e mais de 
idade) sobre a população potencialmente ativa (15 a 64 anos de idade). Fonte: IBGE. Conceitos de 
indicadores. Disponível em: 
<https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/conceitos.s
htm> Acesso em: 12 jan. 2018. 
 

https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/conceitos.shtm
https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/conceitos.shtm
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Cumpre frisar que a proteção à velhice é direito fundamental e, assim, 

uma obrigação do Estado. Outro fator a ser considerado seria o aumento da procura 

dos benefícios assistenciais em substituição aos benefícios de aposentadoria. 

Além do mais, oportuno destacar a conclusão de uma pesquisa realizada 

por Félix et. al. (2016, p. 17), que teve o objetivo de estimar quantos anos de 

contribuição as mulheres teriam a mais que os homens, se o tempo dedicado aos 

afazeres domésticos fosse incluído no tempo de trabalho contabilizado pelo sistema 

de Previdência Social: 

 
Os resultados evidenciaram que em 30 anos as mulheres têm mais horas 
trabalhadas que os homens em 35 anos e a cada ano a mulher trabalha, em 
média, 22,3% mais que os homens. Nesse contexto, se os homens se 
aposentam após 35 anos de trabalho, a mulher poderia se aposentar após 
28,7 ou 29 anos de trabalho. Outra análise realizada demonstrou que se 
considerar para ambos a mesma regra de concessão de benefício, por 
exemplo de 30 anos contribuição, e o tempo total de trabalho (remunerado e 
fazeres domésticos), o tempo de trabalho dos homens por 30 anos seria 
equivalente a 36,80 anos de trabalho para as mulheres. Se fosse 35 anos 
de contribuição dos homens, o tempo de trabalho das mulheres seria 42,80 
anos. O bônus previdenciário de 5 anos concedido para as mulheres ainda 
é insuficiente para compensar a dupla jornada feminina e os diferenciais 
salariais no mercado de trabalho experimentados ainda hoje. 

 

Verifica-se, conforme tal estudo, que, se fosse computado o tempo gasto 

com afazeres domésticos na jornada de trabalho, o bônus previdenciário de 5 anos, 

em favor das mulheres, ainda seria insuficiente. Sendo assim, mostra-se legítima a 

utilização da Previdência, sobretudo pelo caráter contributivo, como mecanismo 

compensatório das desigualdades nas relações trabalhistas, mormente a dupla 

jornada de trabalho.  

Evidente que o bônus previdenciário citado não exonera o Estado de 

implantar novas políticas públicas no sentido de combater a discriminação da 

mulher, seja no trabalho, na política ou em qualquer outra esfera. A exemplo da 

instituição de cotas para o ingresso em universidades ou empresas, também não 

basta adotar regras mais vantajosas para a aposentadoria feminina se essa for uma 

política isolada. Faz-se mister, portanto, a adoção de um conjunto de propostas que 

almejem erradicar a desigualdade no mercado laboral, verbi gratia, a expansão da 

quantidade de creches e a implantação da licença parental36. 

                                                           
36

 Segundo a Recomendação 165 da OIT, “O pai e a mãe devem ter a possibilidade, num período 
imediatamente seguinte à licença-maternidade, de obterem licença de afastamento sem perda do 
emprego e dos direitos dele decorrentes”. A licença parental, adotada na Suécia e em outros países, 
seria uma medida com o fim de atenuar a questão da desigualdade no mercado de trabalho através 
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Logo, forçoso reconhecer que o Estado, por obediência ao ordenamento 

constitucional, deve criar mecanismos para manter um sistema solidário e promover 

a justiça social. Dentre tais medidas, insere-se a Previdência, que atua como 

instrumento para compensar a discriminação sofrida pelas mulheres no mercado de 

trabalho.  

Assim, enquanto permanecer a discriminação contra o trabalho da 

mulher, justifica-se, considerando a realidade brasileira, a manutenção do critério de 

idade diferenciada nos benefícios de aposentadoria. 

 

4.3.1 Brasil e países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico – OCDE 

 

Um argumento bastante utilizado em favor da Reforma da Previdência diz 

respeito à comparação do Brasil com os países da Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico – OCDE37, em relação aos critérios de 

aposentadoria. Alega-se que, se comparado a esses países, o Brasil encontra-se no 

grupo daqueles que adotam a maior diferença de idade de aposentadoria em face 

do gênero. 

Primeiramente, nota-se que o Brasil não é membro oficial da OCDE, mas 

tão somente um parceiro-chave. E, nessa condição, o país participa de diversos 

órgãos e projetos importantes da Organização.  

Em novembro de 2015, foi criado o Programa de Trabalho Brasil - OCDE, 

cujo objetivo é de apoiar a agenda de reformas nacionais e fortalecer suas políticas 

públicas. De acordo com esse Programa, foram incluídos vários projetos, tais como 

questões econômicas, combate à corrupção, desenvolvimento, questões sociais e 

previdenciárias. Verifica-se, portanto, que a reforma previdenciária faz parte do 

Programa de Trabalho Brasil – OCDE. 

Para Mostafa et. al. (2017, p. 10), há uma diferença substancial entre os 

países desenvolvidos, membros da OCDE, e os demais países do mundo. Afirmam 

                                                                                                                                                                                     
da divisão das tarefas domésticas. A licença compartilhada seria uma estratégia para valorizar uma 
maior participação do pai nos cuidados com os filhos recém-nascidos e, ao mesmo tempo, favorecer 
o ingresso (ou reingresso) da mãe ao trabalho. 
37

 A OCDE foi fundada em 14 de dezembro de 1961, sucedendo a Organização para a Cooperação 
Econômica Europeia, criada em 16 de abril de 1948. Sua missão é de promover políticas de 
desenvolvimento da economia e do bem-estar social de seus membros. Atualmente, encontra-se com 
35 países membros. A Letônia, oficialmente chamada de Republic of Latvia, tornou-se membro em 
2016. Disponível em: <http://www.oecd.org/about/membersandpartners/> Acesso em: 17 fev. 2018. 
 

http://www.oecd.org/about/membersandpartners/
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os autores que, nos países membros da OCDE, as mulheres trabalham, em média, 

cerca de duas horas e cinquenta e dois minutos a mais do que os homens, por 

semana, incluindo o trabalho remunerado e o não remunerado.  

Nos países não membros, porém, as mulheres trabalham a mais cerca de 

oito horas e quarenta e três minutos, por semana. Acrescentam, ainda, que a 

equiparação das idades mínimas de aposentadoria, nos países desenvolvidos, tem 

ocorrido de forma gradual, acompanhada de políticas públicas. 

Com efeito, não parece razoável comparar a realidade de países 

desenvolvidos com a de países em desenvolvimento, sobretudo quando se trata de 

políticas de restrição de direitos. Nesse contexto, importante destacar a utilização 

pelas Organizações mundiais de novos parâmetros para a medição do 

desenvolvimento dos países, além do Produto Interno Bruto (PIB). Assim, podemos 

citar, dentre outros, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), o Índice de 

Desigualdade de Gênero (IDgG) e o Índice de Gini. 

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD), o IDH está sendo calculado, desde 2010, da seguinte forma38: 

 
* Uma vida longa e saudável (saúde) é medida pela expectativa de vida; 
* O acesso ao conhecimento (educação) é medido por: i) média de anos de 
educação de adultos, que é o número médio de anos de educação 
recebidos durante a vida por pessoas a partir de 25 anos; e ii) a expectativa 
de anos de escolaridade para crianças na idade de iniciar a vida escolar, 
que é o número total de anos de escolaridade que um criança na idade de 
iniciar a vida escolar pode esperar receber se os padrões prevalecentes de 
taxas de matrículas específicas por idade permanecerem os mesmos 
durante a vida da criança; 
* E o padrão de vida (renda) é medido pela Renda Nacional Bruta (RNB) per 
capita expressa em poder de paridade de compra (PPP) constante, em 
dólar, tendo 2005 como ano de referência. 

 
Segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano (PNUD, 2016, p. 198), 

em uma relação de 188 países, no ano de 2015, o Brasil apontou um IDH de 0.754, 

ocupando o 79º lugar. Por outro lado, alguns países da OCDE apresentaram índice 

bem superior: 1º lugar, Noruega (0.949); 2º lugar, Austrália e Suíça (0.939); 4º lugar, 

Alemanha (0.926); e 5º lugar, Dinamarca e Cingapura (0.925).  

                                                           
38

 O Índice de Desenvolvimento Humano foi criado por Mahbub ul Haq, com a colaboração do 
economista indiano Amartya Sen, ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 1998. No seu cálculo, 
são considerados três pilares: saúde, educação e renda. Disponível em: 
<http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/conceitos/o-que-e-o-idh.html> Acesso em: 16 fev. 
2018. 

http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/conceitos/o-que-e-o-idh.html
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Verifica-se, todavia, que, conforme o PNUD (2016, p. 207), se o IDH 

brasileiro for ajustado ao aspecto da desigualdade social (“Inequality-adjusted HDI -

IHDI”), o país cai 19 posições na classificação mundial (IHDI, 2016, p. 207), ou seja, 

reduz o índice de 0.754 para 0.561. Dessa forma, o Brasil se situaria no 98º lugar.  

Informa, ainda, o PNUD (2016, p. 207) que o índice de Gini do Brasil, 

referente ao período de 2010 a 2015, foi de 51.5. Embora tal índice tenha sido 

reduzido ao longo dos últimos anos, é considerado muito alto, principalmente se 

comparado aos dos países da OCDE. A título de exemplo, no mesmo período, a 

Noruega apresentou o índice de Gini de 25.9 e a Dinamarca, de 29.1. 

Outro relevante índice complementar de desenvolvimento humano, é o 

Índice de Desigualdade de Gênero (IDgG), que mede a saúde reprodutiva, a 

autonomia e a atividade econômica. Conforme o PNUD, a saúde reprodutiva é 

medida pelas taxas de mortalidade materna e de fertilidade entre as adolescentes; a 

autonomia é avaliada pela proporção de assentos parlamentares ocupados por cada 

gênero e a obtenção de educação secundária ou superior por cada gênero; e a 

atividade econômica, por fim, é medida pela taxa de participação no mercado de 

trabalho para cada gênero. 

De tal modo, consoante o Relatório do PNUD (2016, p. 215), no tocante 

ao Índice de Desigualdade de Gênero (IDgG), o Brasil apresentou um índice de 

0.414, o que lhe atribuiu a 92ª posição, no universo de 188 países. Em contrapartida, 

os menores índices de desigualdade de gênero encontrados se referem aos países 

membros da OCDE, na seguinte ordem - Suíça: IDgG de 0.040 (1º lugar); 

Dinamarca: IDgG de 0.041 (2º lugar); Holanda: IDgG de 0.044 (3º lugar); e Suécia: 

IDgG de 0.048 (4º lugar).  

Ademais, conforme o documento técnico elaborado pelo DIEESE e ANFIP 

(2017, p. 30), podemos elencar mais diferenças entre os dois lados. Informam que, 

nos países da OCDE, as pessoas começam a trabalhar com mais idade do que no 

Brasil. Na França, em média, com 23 anos e, na Itália, com 26,2 anos.  

Por sua vez, no Brasil, “45,9% dos homens urbanos e 78,2% dos rurais 

começam a trabalhar com até 14 anos; e 31,0% e 14,1%, respectivamente, 

começam a trabalhar entre 15 e 17 anos”.  

Ainda, segundo o referido relatório, no caso dos homens brasileiros, a 

expectativa de vida ao nascer é de 70,7 anos, ou seja, quase dez anos inferior à de 
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muitos países da OCDE. Para as mulheres, a expectativa é 78,3 anos, também 

inferior à registrada naqueles países (entre 82 e 86 anos). 

Acrescentam, por fim, que, no Brasil, a expectativa de duração da 

aposentadoria é, em média, oito anos inferior à constatada em alguns países da 

OCDE. Enquanto nos países da OCDE essa expectativa é de 17,6 anos, no Brasil, é 

de 13,4 anos. 

Diante de tantas diferenças evidenciadas entre o Brasil e os membros da 

OCDE, portanto, torna-se inviável importar o modelo previdenciário desses países, 

sem antes combater a desigualdade no mercado de trabalho. 

  



79 

 

5 CONCLUSÃO 
 

Na presente dissertação, buscou-se investigar acerca da viabilidade da 

proposta de equiparação das idades na legislação previdenciária brasileira, 

considerando a discriminação da mulher no mercado de trabalho. 

No Brasil, a problemática da igualdade nos benefícios de aposentadoria 

tornou-se objeto de muitos debates em razão da Proposta de Emenda à 

Constituição – PEC nº 287/2016, que, originalmente, fixava a idade mínima de 65 

(sessenta e cinco) anos e a carência de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, para 

ambos os sexos, como requisitos para a obtenção do benefício de aposentadoria no 

regime geral (RGPS).  

De início, observou-se que, nas últimas décadas, tem aumentado a 

participação das mulheres no mercado de trabalho. Elas, de acordo com os dados 

de órgãos como o IBGE e a OIT, estão, gradativamente, estudando mais do que os 

homens e ocupando profissões consideradas como tipicamente masculinas. Em 

muitos arranjos familiares, as mulheres exercem função de provedora e assumem o 

papel de chefe de família. 

Por outro lado, não obstante todas as conquistas alcançadas, a 

desigualdade de gênero persiste no Brasil e, particularmente, no mercado de 

trabalho.  

Assim, no presente estudo, foram analisados os principais fatores de 

discrímen no mercado de trabalho em relação às mulheres, tais como: divisão 

sexual do trabalho; feminização das tarefas; dupla jornada de trabalho; desigualdade 

salarial, desemprego e teto de vidro. 

Conforme mencionado no decorrer da dissertação, de acordo com o 

resultado das pesquisas analisadas, comprovou-se que a discriminação contra a 

mulher ainda é uma realidade no nosso país. No campo profissional, v.g., as 

mulheres ocupam, de modo predominante, os empregos de menor remuneração, 

sendo maioria no grupamento da Educação, Saúde, Serviços Sociais, Administração 

Pública, Defesa e Seguridade Social, com 64,9% e, nos Serviços Domésticos, 

representando quase que a totalidade, com um índice de 95,4%. 

Dentre os diversos fatores discriminatórios, merece destaque a questão 

da dupla jornada, tema recorrente e de grande relevância quando se trata da 

igualdade de gênero. 
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Conforme o IBGE, as mulheres dedicam, em média, quase 21 horas 

semanais aos afazeres domésticos. Por outro lado, os homens só gastam 10 horas, 

o que demonstra grande desigualdade na divisão das tarefas, ou seja, uma 

diferença de cerca de 11 horas semanais.  

Importa destacar que o problema da dupla jornada se agrava em famílias 

de baixa renda e, ainda, no caso das mulheres negras. Verifica-se que essa 

dificuldade é bem menos vivenciada em famílias cuja renda permite contratar 

empregados domésticos e pagar creches particulares. 

Em síntese, conclui-se que a dupla jornada é um dos fatores que obstam 

a participação da mulher no mercado de trabalho. O tempo gasto com afazeres 

domésticos, então não remunerado, impede que as mulheres aumentem a jornada 

com trabalho remunerado. Além do trabalho doméstico não ser pago, a sobrecarga 

da dupla jornada afeta a saúde e o bem-estar das mulheres. 

Logo, uma vez constatada a discriminação no trabalho, indaga-se sobre a 

possibilidade de utilização da Previdência Social como instrumento compensatório 

no mercado de trabalho. 

Nesse ponto, restou demonstrado que, embora as mulheres representem 

o maior número de beneficiários do RGPS (56,4%), recebem benefícios de menor 

valor. Porque, como se percebe, a vida contributiva do trabalhador determina, em 

regra, o valor do benefício de aposentadoria. Assim, em razão da informalidade e de 

baixos salários, as mulheres recolhem contribuições previdenciárias inferiores, que 

repercutem no valor final dos benefícios. Desta feita, o mercado de trabalho tem 

influência direta nos benefícios previdenciários. 

Como resultado deste estudo, podemos apontar pelo menos três razões 

que podem justificar o critério diferenciado para a concessão das aposentadorias no 

RGPS. 

Em primeiro lugar, a redução da idade para as mulheres seria uma forma 

do Estado reconhecer as horas trabalhadas a mais na execução de tarefas 

domésticas. Ao contrário, a proposta de idade uniforme para as aposentadorias 

demonstra o não reconhecimento do trabalho doméstico. Assim, o bônus 

previdenciário surgiria como uma forma de compensar o trabalho doméstico não 

remunerado.  

Em segundo lugar, a diferenciação etária nos benefícios decorreria do 

dever constitucional do Estado de promover a justiça, a erradicação da pobreza e a 



81 

 

diminuição das desigualdades sociais. Desse modo, o Estado, através de políticas 

previdenciárias (ações afirmativas), buscaria mitigar a discriminação sofrida pelas 

mulheres no mercado de trabalho. 

Ademais, outro motivo seria a efetivação do direito à proteção social na 

velhice. Conforme visto, apesar do critério vigente contemplar a idade reduzida para 

a aposentadoria, as mulheres ainda recebem benefícios de menor valor. Observa-se 

que, entre elas, prevalece o benefício de aposentadoria por idade, pois grande parte 

não alcança os 30 anos exigidos para a aposentadoria por tempo de contribuição.  

Assim, considerando a discriminação constada no mercado de trabalho, a 

proposta de aumento da idade mínima tem grande risco de impossibilitar a 

aposentadoria de muitas mulheres.  

Com efeito, no Brasil, a idade avançada costuma ser um óbice, tanto para 

homens quanto para mulheres, para o ingresso no mercado de trabalho. De um 

modo geral, as empresas não têm interesse na contratação de idosos. Portanto, 

qualquer norma que venha a acrescentar a idade ou maior tempo de contribuição ao 

trabalhador deve ser analisada juntamente com a realidade do mercado de trabalho. 

Caso contrário, sem garantia de trabalho para a população idosa, aumentar-se-á o 

contingente de pessoas desempregadas, acarretando a redução das receitas com 

contribuições previdenciárias. 

Nesta pesquisa, observou-se, ainda, ser incompatível a comparação da 

Previdência do Brasil com a dos países da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico – OCDE, sobretudo quando o objetivo não é ampliar 

direitos da população, mas sim restringir. 

Na análise entre os países, utilizou-se o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH), o Índice de Gini e o Índice de Desigualdade de Gênero (IDgG). 

Assim, no ano de 2015, segundo o Relatório de Desenvolvimento 

Humano, elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD), o Brasil apontou um IDH de 0.754, ocupando o 79º lugar dentre 188 países. 

Por sua vez, outros países da OCDE apresentaram índice bem superior: 1º lugar, 

Noruega (0.949); 2º lugar, Austrália e Suíça (0.939); 4º lugar, Alemanha (0.926); e 5º 

lugar, Dinamarca e Cingapura (0.925). 

A situação se agrava quando o IDH brasileiro é ajustado ao aspecto da 

desigualdade social, quando o país cai 19 posições na classificação mundial, ou 
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seja, reduzindo o índice de 0.754 para 0.561. O Brasil, portanto, nesse critério, 

ocuparia o 98º lugar.  

Deveras, o Brasil foi considerado um dos países com maior desigualdade 

social do mundo, apresentando, referente ao período de 2010 a 2015, o Índice de 

Gini de 51.5. 

No tocante ao Índice de Desigualdade de Gênero (IDgG), também 

referente ao ano de 2015, o Brasil apresentou um índice de 0.414, o que lhe atribuiu 

a 92ª posição, no universo de 188 países. Entretanto, os menores índices de 

desigualdade de gênero encontrados se referem aos países membros da OCDE, na 

seguinte ordem – Suíça: IDgG de 0.040 (1º lugar); Dinamarca: IDgG de 0.041 (2º 

lugar); Holanda: IDgG de 0.044 (3º lugar); e Suécia: IDgG de 0.048 (4º lugar). 

Deste modo, diante de tantas disparidades, conclui-se não ser 

recomendado copiar o modelo previdenciário dos países mais ricos e menos 

desiguais, sem antes combater a desigualdade no mercado de trabalho interno. 

Ademais, importa salientar que a desigualdade de gênero gera tanto 

injustiça de ordem econômica quanto de ordem cultural. O problema não se trata de 

igualdade meramente formal, segundo a qual homens e mulheres são iguais em 

direitos e obrigações, como defendem alguns autores. A questão deve ser 

interpretada com o viés constitucional, exigindo-se do Estado a efetivação da 

igualdade material entre os gêneros. Nesse sentido, a igualdade significa 

compensações redistributivas e, também, reconhecimento, que envolve o respeito à 

identidade e às diferenças das minorias. 

Destarte, diante das considerações expostas nesta pesquisa, conclui-se 

que compete ao Estado implementar políticas públicas contra a discriminação dos 

grupos mais vulneráveis, como no caso das mulheres. Dentro desse contexto, deve 

a Previdência Social atuar como instrumento compensatório para reduzir as 

desigualdades no mercado de trabalho, mediante normas diferenciadas de proteção 

à mulher. Forçoso, pois, que a busca do desenvolvimento econômico deva estar 

associada ao desenvolvimento social. Não se concebe, portanto, igualdade de 

gênero na Previdência sem se efetivar a igualdade de gênero na sociedade, sob 

pena de se perpetuar a discriminação da mulher no mercado de trabalho.  
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ANEXO A – TABELA DE DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DA POPULAÇÃO 

OCUPADA POR SEXO, SEGUNDO OS GRUPAMENTOS DE ATIVIDADE 
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ANEXO B – TABELA DE ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEUS 
COMPONENTES 
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ANEXO C – TABELA DE ÍNDICE DE DESIGUALDADE DE GÊNERO 
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ANEXO D – GRÁFICO DE DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DE JOVENS DE 16 A 
29 ANOS DE IDADE QUE NÃO ESTUDAVAM E NÃO ESTAVAM OCUPADOS NO 

MÊS DE REFERÊNCIA, POR PRINCIPAL MOTIVO DE NÃO TER TOMADO 
PROVIDÊNCIA PARA CONSEGUIR OCUPAÇÃO, SEGUNDO O SEXO (2016) 
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ANEXO E – GRÁFICO DE MÉDIA DE HORAS SEMANAIS TRABALHADAS NO 
TRABALHO PRINCIPAL, MÉDIA DE HORAS GASTAS EM AFAZERES 

DOMÉSTICOS E JORNADA TOTAL DAS PESSOAS DE 16 ANOS OU MAIS DE 
IDADE OCUPADAS NA SEMANA DE REFERÊNCIA, SEGUNDO O SEXO (2005 A 

2015) 
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ANEXO F – GRÁFICO DE RENDIMENTO MÉDIO REAL DO TRABALHO 
PRINCIPAL DAS PESSOAS DE 16 ANOS OU MAIS DE IDADE OCUPADAS NA 

SEMANA DE REFERÊNCIA, EM TRABALHOS FORMAIS E INFORMAIS, 
SEGUNDO O SEXO (2005 A 2015) 

 

 


