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RESUMO 

 

Em 20 de fevereiro de 2019, foi apresentada a Proposta de Emenda à Constituição n.º 

06/2019 e posterior promulgação pela Emenda n.º 103/2019, em 12 de novembro de 2019, 

pela iniciativa do Poder Executivo, na gestão do presidente Jair Bolsonaro (2019-). A 

pesquisa apresenta as principais alterações trazidas pela Emenda n.º 103/2019 em relação 

às contribuintes mulheres, em especial as seguradas empregadas do Regime Geral da 

Previdência Social. Essa pesquisa tem como objetivo descobrir os impactos e retrocessos 

decorrentes dessas alterações e como atingem os direitos previdenciários das trabalhadoras 

atuais e futuras. A pesquisa foi fundamentada em doutrinas do Direito Previdenciário, na 

Constituição Federal de 1988, na Lei n.º 8.213 de 1991, na Emenda 103 de 2019, artigos 

científicos e nas páginas oficiais do poder executivo e legislativo. A abordagem inicial 

apresenta um breve histórico acerca da Seguridade Social brasileira e seu tripé: 

previdência social, saúde e assistência social. Sendo aprofundando exclusivamente na 

Previdência Social, em seu Regime Geral da Previdência Social e seus segurados. O 

segundo momento retrata a mulher contribuinte e a sua importância para a sociedade, quais 

são as dificuldades encontrada por elas no decorrer das fases pré-contratual e contratual, 

até alcançar a fase pós contratual e ainda apresenta previsões legais de proteção para a 

empregada contribuinte na legislação Constitucional, Trabalhista e Previdenciária. Por 

fim, o último capítulo realiza uma análise da Emenda n.º 103/2019 e seus impactos para 

as empregadas contribuintes, mostrando quais os principais pontos alterados após a 

promulgação da Emenda n.º 103/2019, através de uma abordagem comparativa de antes e 

depois da reforma. 

Palavras chave: Reforma Previdência, PEC 06/2019, Emenda 103/2019, Impactos, 

empregadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

On February 20, 2019, the Proposed Amendment to the Constitution n. º 06/2019 and 

subsequent promulgation by Amendment n. º 103/2019, in November 12, 2019, by the 

Executive Power initiative, in the management of President Jair Bolsonaro (2019-). The 

survey shows the main changes brought by Amendment No. 103/2019 in relation to women 

taxpayers, in insured employees employed by the General Social Security Scheme. That The 

objective of this research is to discover the impacts and setbacks these changes and how they 

affect workers' social security rights current and future. The research was grounded in the 

doctrines of law Social Security, in the Federal Constitution of 1988, in Law N. º 8.213 of 

1991, in Amendment 103 of 2019, scientific articles and official pages of the executive power 

and legislative. The initial deepening presents a brief history of the Brazilian Social Security 

and its tripod: social security, health and assistance Social. Being deepened exclusively in 

the Social Security, in its General Scheme of Social Security and its insured. The second 

moment portrays the contributing woman and her importance to society, what are the 

difficulties encountered by them during the pre-contractual and until reaching the post-

contractual phase and still has legal provisions protection for the taxpayer maid in the 

Constitutional Labor and Social Security. Finally, the last chapter makes an analysis of the 

Amendment n. º 103/2019 and its impacts on taxpayer employees, showing the main points 

changed after the enactment of the Amendment 103/2019, by means of a comparative 

approach before and after the reform. 

Keywords: Social Security Reform, PEC 06/2019, Amendment 103/2019, Impacts, 

employees. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Reforma da Previdência de 2019, proposta pela PEC n.º 06/2019 e efetivada 

com a promulgação da Emenda n.º 103 de 2019 trouxe diversas alterações no Regime 

Geral de Previdência Social e no Regime Próprio de Previdência Social, ou seja, essa 

reforma alcança os segurados e seguradas do INSS e servidores e servidoras públicos. 

O presente trabalho faz uma análise crítica dos principais pontos da Emenda n. 

103/2019 direcionada para o Regime Geral da Previdência Social - RGPS, evidenciando 

os principais impactos da reforma para as seguradas empregadas. O interesse pelo tema 

surgiu diante dos estudos que mostram que as seguradas mulheres, em especial as 

empregadas, sofrem uma imensa dificuldade para completar o tempo mínimo de 

contribuição para alcançar o benefício da aposentadoria. 

Essa pesquisa teve como objetivo descobrir quais foram os principais impactos da 

reforma da previdência, diante da Emenda n. 103/2019, para as contribuintes e dependentes 

mulheres. Identificou as principais medidas contidas na proposta em relação às seguradas 

empregadas e alertou para os retrocessos que a emenda impôs à proteção social e ao bem-

estar das trabalhadoras atuais e futuras.  

A Reforma da previdência causará impacto sobre as mulheres, sejam elas, 

contribuintes individuais, empregada, empregada doméstica, trabalhadora avulsa, 

segurada especial, facultativa, regime especial, regime próprio e pensionista. Tendo em 

vista que, a maioria das contribuintes sofrem diversas dificuldades no decorrer da sua vida 

contratual, refletindo negativamente para o alcance dos benefícios previdenciários. 

Nesse mesmo sentido, o autor Matijascic1 aduz que, a mulher contribuinte sofre 

muitas dificuldades em comparação aos contribuintes homens durante sua vida laborativa 

remunerada, em consequência disso, terão mais dificuldades para completar o tempo 

exigido de contribuição e carência para alcançar o benefício no final da vida, a 

aposentadoria. 

 

1 MATIJASCIC, Milko. Previdência para as mulheres no Brasil: Reflexos da inserção no mercado de 

trabalho. Texto para Discussão / Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea. Brasília, junho de 2016. 

p. 9. 

 



 
 

Com as novas regras, alteradas pela a Emenda n. 103 de 2019, as mulheres tiveram 

um aumento de 2(anos) de tempo de contribuição. Houve também, alteração nas regras no 

que tange o cálculo do valor da aposentadoria. A partir da promulgação da Emenda 

n.103/2019, o cálculo será através de uma média aritmética simples de 100% das 

contribuições dos segurados, não haverá mais a exclusão dos 20% das menores 

contribuições, ou seja, as seguradas mulheres precisarão trabalhar mais e receberão menos. 

Essa pesquisa foi dividida em 3(três) momentos, o primeiro capítulo abordou um 

breve histórico acerca da Previdência Social brasileira, a partir da Seguridade Social, explica 

a Previdência Social brasileira, seus regimes e segurados. O segundo capítulo, retrata a 

mulher contribuinte e a sua importância para a sociedade, quais são as dificuldades 

encontrada por elas no decorrer das fases pré-contratual e contratual até alcançarem a fase 

pós contratual, por fim, apresenta às previsões legais para a empregada contribuinte na 

legislação Constitucional, Trabalhista e Previdenciária. 

No terceiro capítulo, a abordagem é direcionada a Emenda n.º 103/2019 e seus 

impactos para as empregadas contribuintes, mostrando quais os principais pontos foram 

alterados após a promulgação da emenda n.º 103/2019 através de uma abordagem 

comparativa de antes e depois da reforma. 

A metodologia abordada se deu pelos métodos dedutivo e comparativo, com o 

formato de pesquisa bibliográfica. A pesquisa documental foi fundamentada em doutrinas do 

Direito Previdenciário, na Constituição Federal de 1988, na Lei n.º 8.213 de 1991, na Emenda 

103 de 2019, artigos científicos e nas páginas oficiais do poder executivo e legislativo. 
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1. BREVE HISTÓRICO ACERCA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL BRASILEIRA2 

 

1.1. Aspectos gerais da Seguridade Social 

 O presente capítulo pretende apresentar os principais institutos que rodeiam a 

Seguridade Social, a fim de introduzir o tema da reforma da Previdência Social e seus 

impactos para as seguradas empregadas. Será uma breve abordagem da Seguridade Social, 

da Previdência Social, do Regime Geral da Previdência Social e da segurada empregada. Para 

que haja uma melhor compreensão do tema e de toda pesquisa que será apresentada. 

 

1.1.1. Previsão Constitucional 

 Com previsão Constitucional, no artigo 6º, capítulo II3, os direitos sociais são 

garantias constitucionais. Dentre eles estão previstos a saúde, à previdência social, assistência 

aos desamparados, a proteção a maternidade, educação, alimentação e outros. Entre esses 

direitos, existem três que balizam a Seguridade Social. 

 Mais especificamente no Título VIII da “Ordem Social” em seu Capítulo II, disposta 

nos artigos 194 à 204, está prevista a Seguridade Social. Em seu artigo 194 é trazida a 

definição da Seguridade Social. Considerada como um conjunto de iniciativas propostas pela 

sociedade e pelo poder Público, com o intuito de garantir “os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social”4. 

 Segundo Amado5, essa previsão constitucional da Seguridade Social no Brasil só 

aconteceu efetivamente com a Constituição de 1988, com a previsão da garantia dos direitos 

sociais, sendo eles, a saúde pública, a previdência e a assistência social.  

 Tratando-se ainda dos dispositivos constitucionais, a competência para legislar 

privativamente sobre a matéria de Seguridade Social, caberá a União, conforme o inciso 

XXIII, artigo 22, da Constituição de 1988. No entanto, existirá a previsão de competência 

 
2 Essa pesquisa foi realizada no período de tramitação da PEC/2019 até a promulgação da Emenda 

Constitucional 103/2019.   
3 BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DE 1988, de 22 de setembro de 1988. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ constituicao/constituicao.html>. Acesso em 29 de 

outubro de 2019.  
4 Ibid. 
5 AMADO, Frederico Augusto Di Trindade. Direito Previdenciário. 8º Edição. Salvador: Juspodivm, 2017. p. 

19. 
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concorrente, entre União, Estados e ao Distrito Federal, legislar no que tange a previdência 

social, proteção e defesa da saúde, conforme disposto no artigo 24, inciso XII6. 

1.1.2. Conceituação e objetivo da Seguridade Social 

 Para melhor compreensão do instituto da Seguridade Social, a seguir uma breve 

exposição dos conceitos trazidos pelos doutrinadores do Direito Previdenciário, buscando 

ampliar o conceito trazido pelo artigo 194 da Constituição Federal de 1988.  

 Frederico Amado7 ensina que:  

No Brasil, a seguridade social é um sistema instituído pela Constituição Federal de 

1988 para a proteção do povo brasileiro (e estrangeiros em determinadas hipóteses) 
contra riscos sociais que podem gerar a miséria e a intranquilidade social, sendo 

uma conquista do Estado Social de Direito, que deverá intervir para realizar direitos 

fundamentais de 2ª dimensão. 

 

 Em contrapartida, ensinam Castro e Lazzari8, que a Seguridade Social é um 

agrupamento de iniciativas, promovidas pelo poder público juntamente com a sociedade. 

Organizada como um sistema com abrangência nacional, composta por conselhos setoriais 

com representação da sociedade civil e dos entes públicos. 

 No mesmo sentido, o autor Fábio Zambitte9 define a Seguridade como um sistema de 

proteção que será promovido pelo Estado e particulares, ou seja, uma colaboração conjunta. 

Para proteger os indivíduos em situação de riscos sociais, garantindo para esses o mínimo de 

dignidade.  

 A autora Marisa Santos10 também defende que as normas da Seguridade Social visam 

promover a dignidade ao indivíduo em situações de riscos sociais. Como exemplo, se o 

indivíduo se torna inválido ou desempregado, estará coberto pela proteção da seguridade 

social. 

 Por sua vez, para Goes11 a Seguridade Social tem como objetivo abranger a todos que 

precisam de proteção, desde que, haja previsão legal para aquela situação em particular, ou 

seja, todos terão acesso, mas deve-se analisar o caso concreto, para que o indivíduo tenha 

acesso a cobertura.  

 
6 BRASIL. Constituição Federal, 1988. op. cit. 
7 AMADO, Frederico. op. cit. p. 19. 
8 CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de Direito Previdenciário. 21a 

edição. Editora Gen. Rio de Janeiro. 2018. p. 124. 
9 IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. 20a edição. Impetus. Niterói, RJ. 2015. p. 5. 
10 SANTOS, Marisa Ferreira dos. Direito Previdenciário Esquematizado. 6a edição. Saraiva. São Paulo. 2016. 

p. 43. 
11 GOES, Hugo. Manual de Direito Previdenciário. 14a edição. Ferreira. Rio de Janeiro. 2018. p. 15. 
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 Dessa maneira pode-se concluir após breves exposições dos autores acima, que a 

Seguridade Social é um conjunto amplo de proteção social, que abrange a previdência social, 

à saúde e a assistência social. Que tem como público alvo a todos, em especial aquele que se 

encontra em uma circunstância de risco social, através de iniciativas produzidas pelos entes 

públicos e pela sociedade civil. 

 Conforme verificado, a natureza jurídica da Seguridade Social é de direito 

fundamental de 2° e 3° dimensão, conforme aduz o autor Frederico Amado,12ao afirmar que 

a Seguridade Social tem natureza prestacionais que alcança a todos. 

 

1.1.3. Características da Seguridade Social  

 Após fazer uma análise dos conceitos da Seguridade Social, faz-se necessário a 

compreensão das características principais que permeiam a Seguridade social. Segundo o 

autor Frederico Amado, a Seguridade Social é dividida em dois subsistemas, sendo um 

contributivo e o outro não contributivo. O primeiro sistema forma a previdência social, esse 

é relacionado à contribuição (pagamento), com a finalidade de se obter uma cobertura para o 

contribuinte e seus dependentes. O segundo subsistema por sua vez, como o nome diz, não 

contributiva, é voltada para a assistência social e à saúde, com acesso universal, sem 

contrapartida de contribuição.13 

 De forma prática, nas palavras do autor José Jayme Santoro “resumindo: na 

Previdência, o que está em questão são as prestações pecuniárias; na Saúde, as medidas gerais 

de prevenção e as específicas de cura; na Assistência Social, os apoios sociais 

substitutivos.”14   

 Para concluir essa breve explanação sobre a Seguridade social, seguindo o 

pensamento da autora Marcia Morais Ferreira “O sistema de Seguridade Social brasileiro é 

composto por três pilares: a Previdência Social, a Saúde e a Assistência Social”15. O intuito 

dessa pesquisa se limita ao pilar da Previdência Social, ou seja, ao subsistema contributivo. 

O próximo passo será o aprofundamento dos conceitos e características do instituto da 

Previdência Social.  

 

 
12 AMADO, Frederico. op. cit. p.22. 
13 Ibid. p. 20. 
14 SANTORO. José Jayme de Souza. Manual de Direito Previdenciário. 4ª Edição. Freitas Bastos. Rio de 

Janeiro, RJ. 2015. p. 25. 
15 FERREIRA, Marcia Morais. Simulações dos impactos da Reforma da Previdência sob a ótica da renda / 

Marcia Morais Ferreira. - 2018. p. 12. 
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1.1.4. Contexto histórico: Previdência Social no Brasil 

 Conhecer a origem da Previdência Social no Brasil será de suma importância para 

melhor entendimento de como surgiram os direitos sociais e a partir de qual momento as 

empregadas brasileiras tiverem acesso de fato e de direito a proteção previdenciária.  

 Nesse sentido, ensinam Castro e Lazzari,16o Brasil só adotou regra geral no que tange 

a Previdência Social a partir do século XX, uma vez que, mesmo que existiam algum tipo de 

previsão constitucional sobre o assunto, não passavam de proteções restritas e para 

determinados públicos e dispostas em leis diversas. 

 Por outro lado, Goes17 aponta que, já existia algum tipo de proteção social 

preexistente ao século XX, oferecidos pelas Santas Casas de Misericórdia, desde 1543, o 

autor também destaca o Montepio Geral dos Servidores do Estado e o Montepio para Guarda 

Pessoal de D. João VI, em 1835. No entanto, o autor acompanha a doutrina majoritária que 

defende que o ponto de partida para a previdência social no Brasil se deu pela lei Eloy Chaves 

em 1923. 

 Nesse sentido, os autores Castro e Lazzari18, afirmam que: 

Saliente-se, contudo, que, antes mesmo da Lei Eloy Chaves, já existia o Decreto n. 

9.284, de 30.12.1911, que instituiu a Caixa de Aposentadoria e Pensões dos 

Operários da Casa da Moeda, abrangendo, portanto, os então funcionários públicos 

daquele órgão.  

 Importante ressaltar que, a Lei Eloy Chaves estabelecia a criação de Caixas de 

aposentadorias e Pensões, visando proteger os empregados das empresas ferroviárias, 

conforme ensina Frederico Amado19. 

 Quanto às últimas décadas, um pouco antes da Constituição de 1988, houve a criação 

do Instituto Nacional de Previdência Social – INPS, no ano de 1967, após a unificação dos 

Institutos de aposentadoria e Pensões - IAPs 20. Após três décadas, com advento da lei 8.029 

de 12 de abril de 1990, foi criada a autarquia federal Instituto Nacional de Seguro Social – 

INSS, em decorrência de mais uma fusão, dessa vez do INPS e as IAPs, com o intuito de 

recolher as contribuições e realizar o pagamento dos benefícios previdenciários21. 

 

 
16 CASTRO, Carlos op. cit. p. 66. 
17 GOES, Hugo. Manual de Direito Previdenciário. 14a edição. Ferreira. Rio de Janeiro. 2018. p.1. 
18 Ibid. p. 67. 
19 Ibid. p. 82. 
20 GOES, Hugo. op. cit. p. 4. 
21 GARCIA. Gustavo Filipe Barbosa. Manual de Direito Previdenciário. 2º Edição. Salvador. Juspodivm. 

2019. 
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1.2. Previdência Social e seus aspectos  

1.2.1. Previsão legal da Previdência Social  

 Tratando-se de previsão legal da Previdência social é encontrada em três importantes 

diplomas. O primeiro é a Constituição Federal de 198822 em seu Título III “Da ordem Social”, 

seção III “Da Previdência Social”, artigos 201 que versa sobre o Regime Geral da Previdência 

Social – RGPS e os benefícios previstos para esse regime, como: doença, invalidez, morte, 

idade avançada, proteção a maternidade, desemprego involuntário, salário família, auxilio 

reclusão e pensão por morte, já o artigo 202 trata exclusivamente do Regime de Previdência 

Privada -RPPS. 

 Outros dois instrumentos em destaque são as leis nº. 8.212 de 199123 e a lei nº. 8.213 

de 1991.24A primeira versa sobre a organização da Seguridade Social e os Planos de custeios 

e a segunda lei, por sua vez, trata sobre os Planos de benefícios. 

 

1.2.2. Conceituação da Previdência Social 

 Segundo a página oficial da previdência a definição da Previdência social é dada 

como um seguro social que tem como segurado aquele que contribui. Esse trabalhador 

contribuinte terá acesso a esse seguro quando sofrer alguma situação de risco social, 

decorrente da perda da capacidade laborativa.25 

 Frederico Amado26 igualmente, em sua obra, define a Previdência Social como um 

seguro: 

Em sentido amplo e objetivo, especialmente visando abarcar todos os planos de 

previdência básicos e complementares disponíveis no Brasil, a previdência social 

pode ser definida como um seguro com regime jurídico especial, pois regida por 

normas de Direito Público, sendo necessariamente contributiva, que disponibiliza 

benefícios e serviços aos segurados e seus dependentes, que variarão a depender 

do plano de cobertura.  

 

 
22 BRASIL. Constituição Federal, 1988. op. cit. 
23 BRASIL, LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8212cons.htm>. Acesso em 31 de outubro de 2019. 
24 BRASIL, LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm>. Acesso em 31 de outubro de 2019. 
25 BRASIL. PREVIDÊNCIA. Políticas de Previdência Social. Disponível em: 

<http://www.previdencia.gov.br/a-previdencia/politicas-de-previdencia-social > Acesso em 20 de outubro de 

2019. 
26 AMADO, Frederico. op. cit. p. 87. 

about:blank
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8212cons.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.213-1991?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm
http://www.previdencia.gov.br/a-previdencia/politicas-de-previdencia-social/
http://www.previdencia.gov.br/a-previdencia/politicas-de-previdencia-social


16 
 

 Neste ponto cabe mencionar o que seriam os riscos sociais que podem acometer o 

trabalhador contribuinte. O advogado José Santoro27 classifica o risco social em três 

categorias para melhor compreensão.  

 A primeira categoria é a de caráter biológico, que pode atingir o contribuinte pela 

doença, invalidez, velhice, morte etc. A segunda classificação é a de caráter econômico, 

podendo surgir pelo acidente de trabalho, desemprego, licença maternidade, acidente de 

trabalho e outros. E por fim, a terceira categoria trazida é a de caráter social, que por sua vez 

terá relação com as consequências dos outros, como falta de apoio aos jovens, aos deficientes, 

aos idosos. 

 Nesse sentido o advogado Santoro entende que, sobrevindo um acontecimento 

previsto pelos riscos sociais haverá então, a estabilização do “sinistro”, que por sua vez fará 

com que o contribuinte tenha acesso ao seguro. 

 

1.2.3. Características da Previdência Social 

 A previdência social no Brasil é compreendida por dois modelos, sendo uma básica 

e a outra complementar, conforme ensinam Castros e Lazzari28:  

Previdência Social Básica: pública, compulsória em forma de repartição, com 

financiamento misto (trabalhadores, tomadores de serviços e poder público), 

dividida em múltiplos regimes: o Regime  Geral, administrado pela União, cuja 

atribuição é descentralizada à autarquia INSS; e os Regimes Próprios de 

Previdência dos Servidores, administrados pelos entes da Federação, baseados no 

princípio da solidariedade e com o objetivo de oferecer proteção à classe 

trabalhadora em geral[...] Previdência Complementar: privada, e  regime de 

capitalização, na modalidade contribuição definida, facultativa à classe 

trabalhadora na modalidade fechada (financiada, neste caso, com contribuições dos 

trabalhadores e tomadores de serviços), e a todos os indivíduos, na modalidade 

aberta (com contribuição somente do indivíduo), administrada por entidades de 

previdência complementar.  

 No mesmo sentido, Goes29 ensina que a Previdência Social brasileira é formada por 

dois regimes básicos, sendo eles: (i) Regime Geral de Previdência Social – RGPS e (ii) 

Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS de servidores públicos e militares, os dois 

 
27 SANTORO. José. op. cit. p.21. 
28 CASTRO, op. cit. p.65. 
29 GOES, Hugo. op. cit. p. 16. 
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regimes básicos são de filiação obrigatórias. Existindo também um Regime de Previdência 

Complementar, esse por sua vez, não é de filiação obrigatória.  

 Pode-se afirmar que existem duas características principais na Previdência Social 

brasileira, são elas a: (i) contributividade e a (ii) compulsoriedade, conforme aduz o autor 

Zambitte30. A primeira por sua vez é marcada pela contribuição dos seus segurados evitando 

a dependência de recursos advindos do Estado.  

 A segunda característica é direcionada apenas para o regime básico, ou seja, qualquer 

pessoa que exerça atividade laborativa remunerada deverá ser filiada ao Regime Geral da 

Previdência Social – RGPS, independente da vontade do trabalhador, excluindo assim o 

contribuinte do regime complementar. 

 Para concluir esse tópico, a disposição da Previdência Social prevista nos artigos 201 

e 202 da Constituição Federal de 1988, serão organizadas de duas formas: (i) Regime Geral, 

de cunho contributivo e filiação obrigatória e outra o; (ii) Regime Complementar. 

 Segundo a autora Eliama Souza31, “a importância da Previdência Social se encontra 

principalmente no Regime Geral de Previdência Social que engloba maior parte dos 

empregados que compõe a iniciativa privada”. Diante dessa importância e do maior número 

de trabalhadoras envolvidas, essa pesquisa terá o direcionamento para o Regime Geral da 

Previdência Social.  

 

1.3. Aspectos gerais do Regime Geral da Previdência Social -RGPS 

 

 O Regime Geral da Previdência Social é considerado como o principal regime da 

previdência brasileira pela doutrina majoritária do Direito Previdenciário, conforme aduz o 

autor Frederico Amado: “Trata-se do maior plano previdenciário brasileiro, pois engloba 

cerca de 50 milhões de segurados, visando cobrir vários riscos sociais, tais como velhice, 

invalidez, doença, maternidade, prisão, acidente e morte.”32 

 Nos termos do artigo 201 da Constituição Federal de 1988, o Regime Geral da 

Previdência tem como características principais o caráter contributivo e a sua filiação 

obrigatória.33No mesmo artigo, nos incisos I ao V estão previstos a cobertura que Regime 

 
30 IBRAHIM, Fábio. op. cit. p. 42. 
31 SOUZA, Eliama Oliveira de. AS REFORMAS CONSTITUCIONAIS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

BRASILEIRA FRENTE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA VEDAÇÃO DO RETROCESSO 

SOCIAL / Eliama Oliveira de Souza. - João Pessoa, 2018. p. 26. Disponível em: < 

https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/11491/1/EOS18062018.pdf>. Disponível em: 28 de out. 

2019. 
32 AMADO, Frederico. op. cit. p. 90. 
33 BRASIL. Constituição Federal, 1988. op. cit. 

https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/11491/1/EOS18062018.pdf
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Geral da Previdência Social - RGPS oferece aos seus segurados, como eventos de doença, 

invalidez, morte, idade avançada, proteção à maternidade, desemprego involuntário, salário 

família, auxílio reclusão e pensão por morte. O parágrafo sétimo do referido artigo versa 

sobre os tipos de aposentadorias previstas para os contribuintes, sendo elas: 

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de 

contribuição, se mulher; (Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, 
de 1998) 

II - Sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se 

mulher, reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de 

ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de 
economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o 

pescador artesanal. (Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 

1998) 

 

 Sendo então, previstas duas espécies de aposentadorias no Regime Geral da 

Previdência Social. A prevista no inciso I, o trabalhador precisa comprovar o tempo de 

contribuição, ou seja, o tempo efetivamente trabalhado e recolhida as devidas contribuições. 

A outra aposentadoria, prevista no inciso II é a aposentadoria “por idade”, onde o trabalhador 

precisa ter a idade mínima prevista, mais um tempo de contribuição chamada de carência, 

segundo o artigo 48 da lei 8.213, de 24 de julho de 1991.34 

 Por sua vez, o autor Frederico Amado35 informa que o Regime Geral da Previdência 

Social - RGPS não acolhe a toda população economicamente ativa, ou seja, o regime é 

obrigatório para todo trabalhador e trabalhadora em geral, exceto os servidores públicos e 

militares, uma vez que eles são portadores de Regime Próprio de Previdência Social. 

 Nesse mesmo sentido Castros e Lazzari36 declaram que:  

 
Ficaram excluídos do chamado Regime Geral de Previdência: os servidores 

públicos civis, regidos por sistema próprio de previdência; os militares; os 

membros do Poder Judiciário e do Ministério Público; e os membros do Tribunal 

de Contas da União, todos por possuírem regime previdenciário próprio; e os que 

não contribuem para nenhum regime, por não estarem exercendo qualquer 

atividade.  

  

 Vale ressaltar que, os empregados públicos, aqueles que trabalham em empresas 

estatais como Petrobrás e Banco do Brasil e os servidores exclusivos de cargos 

comissionados e servidores temporários, são protegidos pelo Regime Geral de Previdência 

Social, conforme esclarece o artigo 40, §13 da Constituição Federal de 198837. 

 

 
34 BRASIL, Lei nº 8.213,  1991.  op. cit. 
35 AMADO, Frederico. op. cit. p. 90. 
36 CASTRO, Carlos. op. cit. p. 72. 
37 BRASIL. Constituição Federal, 1988. op. cit.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art1
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.213-1991?OpenDocument
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1.3.1. Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS  

 O INSS foi criado pelo advento da lei n.º 8.029 de 1990, devido à união do Instituto 

de Administração Financeira da Previdência Social e Assistência Social – IAPAS com o 

Instituto Nacional de Previdência Social – INPS. Com o intuito de administrar o plano de 

benefícios e os serviços oferecidos pelo Regime Geral de Previdência Social, conforme 

ensina o autor Frederico Amado38.  

 Gustavo Garcia,39afirma que o INSS é considerado uma autarquia federal, situada em 

Brasília/DF, sua vinculação no governo antecedente era ao Ministério da Previdência Social, 

atualmente o Ministério responsável é o da Economia, chefiado pelo então economista, Paulo 

Guedes (2019-). As funções precípuas do INSS são “concessão, manutenção e pagamento de 

benefícios.” conforme ensinam Castro e Lazzari.40  

 

1.3.2. Segurados do Regime Geral da Previdência Social  

 No que tange aos segurados no Regime Geral de Previdência Social existem duas 

categorias, aqueles previstos na Constituição em seu artigo 201, o de filiação obrigatória e a 

segunda categoria é de filiação facultativa, prevista no artigo 13 da lei n.º 8.213 de 1991. 

 O caput do artigo 11 da lei n.º 8.213 de 1991, traz como requisito para ser um 

segurado obrigatório a característica de pessoa física, em seus incisos elenca um rol das cinco 

modalidades de segurados obrigatórios, sendo eles empregado, empregado doméstico, 

contribuinte individual, trabalhador avulso e segurado especial.41 

 Segundo Castro e Lazzari,42outra característica que é inerente ao segurado obrigatório 

é a prática de uma atividade laborativa remunerada e lícita, uma vez que, a atividade for de 

caráter ilícito perderá a sua validade jurídica.  

 O contribuinte facultativo, por sua vez, tem como característica precípua a de não ser 

filiado em algum regime próprio, conforme esclarece o §5º do artigo 201 da Constituição 

Federal de 1988 e desde que este contribuinte não pertença a modalidade de contribuição 

obrigatória, conforme aduz o artigo 13 da lei n.º 8.213 de 1991.  

 Outras características trazidas pelo artigo 13 da lei n.º 8.213 de 1991, seria a idade do 

contribuinte que deverá ser a partir de 14(quatorze) anos e mediante contribuição, como 

exemplo de contribuintes facultativos são os estudantes, a dona de casa, estagiário e outros.   

 
38 CASTRO, Carlos op. cit. p.90. 
39 GARCIA. Gustavo op. cit. p.32 e p.33. 
40 Ibid. p.125. 
41 BRASIL, Lei nº 8.213, 1991. op. cit.  
42 Ibid. p.153. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.213-1991?OpenDocument
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 Como exemplificado acima, o contribuinte facultativo não poderá ser também 

contribuinte obrigatório. Por sua vez, o autor Frederico Amado43 explica que, um contribuinte 

obrigatório de uma determinada categoria poderá também ser contribuinte obrigatório por 

outra categoria, ou seja, é possível que uma pessoa seja filiada em mais de uma categoria no 

Regime Geral da Previdência Social - RGPS. Um exemplo prático é o de uma recepcionista 

que trabalha na categoria de empregada, regida pela CLT de segunda a sexta e nos finais de 

semana ela trabalha como fotógrafa em eventos, através de um Microempreendedora 

Individual - MEI. 

 

1.3.3. Segurada Empregada  

 Dentro das modalidades apresentadas no tópico acima, o Regime Geral da 

Previdência Social - RGPS é composto por contribuintes obrigatórios e facultativos. O foco 

dessa pesquisa será direcionado para os contribuintes obrigatórios, precisamente para a 

contribuinte empregada. Segundo a autora Eliama Souza,44essa categoria de segurado 

empregado é a mais representativa na previdência social. 

 De acordo com o artigo 11, inciso I e suas alíneas, da lei n.º 8.213 de 1991 a definição 

de empregado é muito ampla. Em resumo, é aquele que (i) presta serviço de natureza urbana 

ou rural, sob subordinação e mediante remuneração; (ii) o contratado para trabalho 

temporário; (iii) brasileiro ou estrangeiro domiciliado no Brasil; (iv) servidor público 

ocupante de cargo de comissão, sem vínculo efetivo; (v) o empregado de empresas 

estatais.45    

 O conceito de empregado segundo Goes46: 

De forma genérica, pode-se dizer que é aquele que presta serviço de 

natureza urbana ou rural a empresa, em caráter não eventual, com 
subordinação e mediante remuneração. Todavia, a enquadra uma série de 

outros trabalhadores nesta categoria. 

 

 O conceito acima apresentado pelo autor é muito similar ao previstos na legislação 

previdenciária, inciso I, artigo 11 da lei n.º 8.213 de 1991 como previsto na legislação 

trabalhista em seu artigo 3º da CLT “Considera-se empregado toda pessoa física que prestar 

serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário”.  

 
43 AMADO, Frederico. op. cit. p. 110.  
44 Souza, Eliama. op. cit. p. 34. 
45 BRASIL, Lei nº 8.213, 1991. op. cit. 
46 GOES, Hugo. op. cit. p. 79. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.213-1991?OpenDocument
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 Após breves exposições dos Institutos que envolvem a Seguridade Social, pode-se 

concluir que a Previdência Social faz parte do tripé da Saúde, Assistência Social e 

Previdência Social. A previdência por sua vez tem caráter contributivo e tem como objetivo 

ser um seguro para os trabalhadores contribuintes em situações de riscos sociais. 

 Ao longo da narrativa do próximo capítulo a abordagem será direcionada para as 

proteções previstas na legislação Previdenciária e Trabalhista, na busca de entender a 

desigualdade de gênero no mercado de trabalho e como esse fenômeno influencia 

diretamente na vida dessa mulher contribuinte na hora de alcançar seus benefícios no Regime 

Geral de Previdência Social. 
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2. QUEM É ESSA MULHER, A EMPREGADA CONTRIBUINTE? QUAL SUA 

IMPORTÂNCIA PARA A SOCIEDADE? 

 Neste capítulo serão abordados elementos essenciais para compreensão de quem é de 

fato essa empregada contribuinte. Explicando brevemente sobre sua história, a sua 

importância para a sociedade, entender as suas dificuldades, ou seja, entender os percalços 

que as mulheres contribuintes se deparam para encontrar e manter uma vida laborativa digna. 

Pretende-se também demonstrar como essa relação da vida laborativa remunerada e não 

remunerada refletem diretamente nos seus direitos previdenciários.  

 A mulher contribuinte é aquela que está inserida no mercado de trabalho e que busca 

alcançar a igualdade entre os gêneros. Mesmo sendo uma classe importante para o mercado 

de trabalho, essas mulheres trabalhadoras não são reconhecidas como deveriam. Não 

recebem remunerações iguais aos homens que ocupam os mesmos cargos, são minoria nos 

cargos de direção e gerência, enfrentam uma dupla jornada, muitas vezes triplas, casa/filhos, 

trabalho e educação.47  

 Perez e Cezne48 elucidam que, através dos estudos feministas que é possível 

identificar as questões que envolvem as desigualdades entre homens e mulheres. Ressalta 

ainda a importância desses estudos para que a sociedade possa fazer uma análise crítica sobre 

as desigualdades de gêneros e seus “padrões de opressões” para com as mulheres. 

 Beltrão et al. 49 destaca que o avanço das mulheres no mercado de trabalho reflete 

diretamente nos avanços previdenciários. Esse avanço é devido a novas oportunidades de 

empregos, maior nível de escolaridade, avanços referentes a movimentos sociais, dentre 

outros. No entanto, mesmo com todos esses avanços as mulheres contribuintes da previdência 

social no Brasil, estão em posição desfavorável, uma vez que, recebem valores mais baixos 

de benefícios que os recebidos pelos homens. 

 
47 CNTU, AS MULHERES E OS IMPACTOS DAS REFORMAS TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA, 

2018. Confederação Nacional Dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados. Gestão 2015-

2018. Disponível em: 

<https://www.cntu.org.br/new/images/PUBLICACOES/ImpactoReformasMulheres2018.pdf>. Acesso em 12 

de nov. de 2019. p.6. 
48 PEREZ, Gabriela do Canto; CEZNE, Andrea Nárriman. REFORMA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL: AS 

DEMANDAS DAS MULHERES NA MIRA DA PEC 6/2019. XVI SEMINÁRIO INTERNACIONAL. p. 5.  

Disponível em:<https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/sidspp/article/view/19550> Acesso em: 02 de 

novembro 2019. 
49 BELTRÃO, Kaizô Iwakami; NOVELLINO, Maria Salet; OLIVEIRA, Francisco Eduardo Barreto de e 

MEDICI, André Cezar. MULHER E PREVIDÊNCIA SOCIAL: O BRASIL E O MUNDO. Texto para 

Discussão, nº 867. Instituto de Pesquisa e Econônima Aplicada - IPEA. Rio de Janeiro, março de 2002. 

Páginas 11, 17 e 19. Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=4420>Acesso em 04 de 

novembro de 2019. 

https://www.cntu.org.br/new/images/PUBLICACOES/ImpactoReformasMulheres2018.pdf
https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/sidspp/article/view/19550
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=4420


23 
 

 Segundo a autora Rodrigues,50 a partir de meados do século XX, com o surgimento 

de novas profissões advindas do consumo, além do surgimento de mais vagas em profissões 

que demandam mais estudos como as áreas de saúde e serviços burocráticos, refletiram 

diretamente na ascensão financeira das trabalhadoras contribuintes.  

 Apesar disso, essas mulheres eram cercadas de preconceitos dentro e fora de seus 

lares, pois a visão de mulher para sociedade era muito direcionada ao trabalho reprodutivo e 

do lar, ou seja, a mulher que escolhia o mercado de trabalho estaria desistindo de criar uma 

família e dos afazeres do lar. Muitas vezes era preciso fazer uma escolha entre o trabalho e o 

matrimônio, principalmente quando os filhos nasciam.51 

 Não que pareça diferente dos dias atuais, no entanto, atualmente as dificuldades 

encontradas pelas empregadas contribuintes são outras, que serão abordadas no tópico 

seguinte. Diante do debate dos direitos previdenciários é preciso fazer uma análise junto com 

a perspectiva da vida laborativa da trabalhadora contribuinte, pois, uma vez que a 

trabalhadora laborou uma atividade remunerada, através da CLT, automaticamente será 

considerada contribuinte e beneficiária da previdência social. 

 Nesse mesmo sentido, o autor Matijascic52 aduz que, a mulher contribuinte sofre 

muitas dificuldades em comparação aos contribuintes homens durante sua vida laborativa 

remunerada, em consequência disso, terão mais dificuldades para completar o tempo exigido 

de contribuição e carência para alcançar o benefício no final da vida, a aposentadoria.  

 Quanto à importância da mulher para sociedade, pode-se fazer uma breve análise sob 

a perspectiva da omissão do Estado em determinadas assistências sociais, recaindo então para 

as mulheres os cuidados para com os idosos, crianças e doentes familiares. 

 No que tange aos idosos, segundo Küchemann,53em seu artigo sobre 

“Envelhecimento populacional, cuidado e cidadania: velhos dilemas e novos desafios”, na 

maioria das vezes as famílias não tem condição financeira de contratar um profissional para 

cuidar de seus idosos familiares e não encontram lares de repousos fornecidos pelo Estado, 

 
50 RODRIGUES, Valeria Leoni. A IMPORTÂNCIA DA MULHER. 2007. p.21. Disponível 
em:<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/729-4.pdf> Acesso em 23 de outubro de 

2019. 
51 Ibid. p. 22. 
52 MATIJASCIC, Milko. Previdência para as mulheres no Brasil: Reflexos da inserção no mercado de 

trabalho. Texto para Discussão / Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea. Brasília, junho de 2016. p. 

9. 
53KUCHEMANN, Berlindes Astrid. Envelhecimento populacional, cuidado e cidadania: velhos dilemas e 

novos desafios. Soc. estado. [online]. 2012, vol.27, n.1. Disponível em : 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69922012000100010>. Acesso em 02 de 

novembro de 2019. 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/729-4.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69922012000100010
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percebe-se que esses cuidados recaem para os familiares, que na maioria das vezes são 

mulheres (mãe, filha, irmã, esposa). Assim também acontece com os familiares doentes. 

 Quanto aos filhos, a mulher será a responsável pela gestação e educação de um novo 

indivíduo que será inserido na sociedade. Segundo a autora Lopes,54a criação de um filho é 

equiparada ao trabalho não remunerado, porém deve ser levado em consideração de alguma 

forma na contribuição previdenciária.  

 No mesmo sentido, o autor Matijascic,55ensina que: 

A título de exemplo, a falta de um número maior de escolas em tempo integral, 

creches e serviços de apoio a idosos ou pessoas com deficiência representa um 

sério ônus que recai com maior severidade sobre as mulheres, numa sociedade em 

que o papel da família é de grande importância para a questão social.  

 

 Tendo em vista, os argumentos apresentados, a mulher levou muito tempo para ser 

reconhecida pela sua importância diante da sociedade.  Esse reconhecimento se deu através 

de uma longa história de lutas e conquistas, frente a uma sociedade considerada machista e 

misógina, comprovada através dos números alarmantes de violência praticada contra as 

mulheres.56  

 

2.1.  As dificuldades encontradas pela contribuinte empregada 

 Nesse tópico serão abordadas as principais dificuldades encontradas pelas 

trabalhadoras contribuintes, sendo elas: a desigualdade dos gêneros, a manutenção da vida 

laborativa remunerada, a jornada dupla de trabalho (remunerado e não remunerado). 

 

2.1.1. As fases da vida laborativa remunerada da contribuinte trabalhadora 

 Para melhor entendimento da pesquisa serão apresentadas as dificuldades 

relacionadas com a vida laborativa da contribuinte mulher e com a manutenção da sua relação 

 
54 LOPES, Cristiane Maria Sbalqueiro. Direito do trabalho da mulher: da proteção à promoção. 2006, n.26, 

pp.405-430. ISSN 0104-8333.  Disponível em:<http://dx.doi.org/10.1590/S0104-83332006000100016> 

Acesso em 03 de novembro de 2019. p. 428.  
55 MATIJASCIC, Milko. op. cit. p 41.  
56 SILVA, Juvêncio Borges; BARBOSA, Kelly de Souza. A Seguridade Social no Brasil e a equiparação 

etária entre os gêneros para a aposentação: uma avaliação crítica da proposta de emenda constitucional 

287/2016. Revista Direitos Sociais e políticas Públicas - UNIFAFIBE. Vol. 6, n 1, 2018. p. 247  

 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=LOPES,+CRISTIANE+MARIA+SBALQUEIRO
http://dx.doi.org/10.1590/S0104-83332006000100016


25 
 

de emprego. Essas dificuldades são percebidas em três fases, sendo elas, pré-contratual, 

contratual e pós contratual. 

 A fase pré-contratual é marcada pela busca da mulher por uma vaga de emprego. Um 

dos aspectos mais marcantes dessa fase acontece durante a entrevista, onde muitas vezes só 

pelo fato da mulher ser mãe ou querer ser, torna-se um “impedimento”, pois os empregadores 

temem que suas futuras funcionárias dediquem mais tempo para a maternidade do que o 

trabalho.  A ocorrência dessa discriminação é tão grande, que foi necessário a criação da lei 

n.º 9.029/1995 que “Proíbe a exigência de atestados de gravidez e esterilização, e outras 

práticas discriminatórias, para efeitos admissionais ou de permanência da relação jurídica de 

trabalho, e dá outras providências.”57 

 A segunda fase, a contratual, é aquela onde a empregada conquistou aquela vaga de 

emprego, porém não pode ser considerada pela empregada contribuinte como o momento de 

tranquilidade, uma vez que, se essa mulher pretende construir uma família, casar e ter filhos, 

ou se já tem filhos e muitas vezes não tem com quem deixar a criança, ou tem um idoso 

familiar que precisa de cuidados especiais, dentre outros. Acaba se tornando motivos de 

preocupações para a trabalhadora contribuinte, principalmente a manutenção do seu 

emprego, pois o empregador pode rescindir o seu contrato de trabalho a qualquer tempo, 

exceto quando, existir previsão legal que proteja essa mulher, o que será analisado no 

decorrer da pesquisa. 

 Nesse sentido, sobre a manutenção do emprego para as trabalhadoras, Lopes58 ensina 

que: 

Ocorre que para o(a) trabalhador(a) poder contribuir, parece evidente, tem de estar 

trabalhando. E para as mulheres é mais difícil manter uma vida produtiva linear. 

Especialmente por conta da maternidade, são obrigadas a deixar de contribuir para 

a Previdência Social, pois têm de se afastar de seus empregos nos anos iniciais da 

criação dos filhos. 

 

 Como última fase, a pós-contratual, será aquela, em que a trabalhadora após 

completar a sua jornada laborativa e alcançar os requisitos previstos na legislação 

Previdenciária, poderá fazer jus ao seu benefício. Essa contribuinte poderá pleitear junto ao 

INSS a sua aposentadoria, seja ela por tempo de contribuição ou por idade. Segunda a nota 

técnica da DIEESE59 que trata sobre a mulher e a reforma da previdência, a aposentadoria 

 
57 BRASIL. LEI Nº 9.029, DE 13 DE ABRIL DE 1995. Disponível em:< 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9029.htm>. Acesso em 12 de nov. 2019. 
58 LOPES, Cristiane. op. cit. p. 428. 
59 DIEESE. PEC 06/2019: AS MULHERES, OUTRA VEZ, NA MIRA DA REFORMA DA 

PREVIDÊNCIA. Nota Técnica, nº 202. Março 2019. Disponível 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.029-1995?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9029.htm
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=LOPES,+CRISTIANE+MARIA+SBALQUEIRO
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por idade é a mais utilizada pelas trabalhadoras contribuintes, em decorrência de não 

alcançarem os requisitos da aposentadoria por tempo de contribuição que exige mais tempo 

de contribuição mensais, que a aposentadoria por idade. 

 Ou seja, para que a trabalhadora possa ter acesso aos mesmos benefícios que os 

homens no final da vida laborativa é preciso que ela tenha a mesmas condições e acessos nas 

outras fases, pré-contratual e contratual. Porém, mesmo com tantos avanços conquistados 

para proteger as mulheres nesse sentido, as reformas realizadas atualmente como a 

Trabalhista de 2017, governo Temer (2016-2018) e a Previdenciária de 2019, governo 

Bolsonaro (2019-), serviram como marcos no retrocesso, no que tange a proteção das 

trabalhadoras contribuintes.    

 2.1.2. As dificuldades sob a perspectiva da desigualdade de gênero no mercado 

de trabalho 

 A desigualdade de gênero pode ser encontrada em vários aspectos, nesse tópico será 

analisada a desigualdade que envolve o mercado de trabalho e seus reflexos no âmbito 

previdenciário.  

 Segundo Beltrão et al.60 ensinam que as diferenças básicas entre os gêneros para a 

previdência social são as biológicas e socioculturais. No que tange as consequências 

previdenciárias a diferença biológica está relacionada a gestação e a maternidade, gerando 

assim a necessidade de um benefício específico para proteger a mulher que se encontra nessa 

situação. As diferenças sociais, no aspecto previdenciário, por sua vez, têm diversas formas 

dos homens e mulheres alcançarem os benefícios previdenciários, através do mercado de 

trabalho, nível de instrução, dependência familiar, dentre outros.61 

 Diversos motivos são encontrados pelas trabalhadoras no mercado de trabalho para 

serem consideradas “inferiores” em relação aos trabalhadores homens. Como exemplo a 

diferença salarial, carga horária menor, menos tempo de contribuição, impactando 

diretamente nos valores dos benefícios previdenciários futuros.62  

 Segundo Beltrão et al.,63ainda que os níveis de instruções das mulheres sejam mais 

elevados que os dos trabalhadores homens, acaba não sendo motivo de preocupação para 

eles, pois a concorrência dessas vagas geralmente será entre mulheres, pois na maioria das 

 
em:<https://www.dieese.org.br/notatecnica/2019/notaTec202MulherPrevidencia.pdf> Acesso em 19 de 

outubro de 2019. p. 5. 
60 BELTRÃO, et al. op. cit. p. 2 
61 Ibid. p. 3. 
62 Ibid. p.17. 
63 Ibid. p. 6.  

https://www.dieese.org.br/notatecnica/2019/notaTec202MulherPrevidencia.pdf
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vezes as vagas têm características já destinadas para elas, ou seja, mesmo que as mulheres 

tenham um alto nível de escolaridade, não faz tanta diferença assim para os homens, pois as 

mulheres concorrem vagas que na sua maioria são destinadas para mulheres. 

 Conforme a nota técnica nº 202 do Departamento Intersindical de Estatística e de 

Estudos – DIEESE, que trata sobre “As mulheres, outra vez na mira da Reforma da 

Previdência”, após analisar dados do Pnad, ano 2018, afirmam que as mulheres trabalham 

em situação desfavorável em relação aos homens, conforme números apresentados:64   

- O envolvimento das mulheres na atividade produtiva, mesmo tendo apresentado 

crescimento nos últimos anos, é menor do que o dos homens. A taxa de participação 

dos homens no mercado de trabalho era de 71,5%; e, das mulheres, de 52,7%. 

- As mulheres estão em ocupações menos valorizadas socialmente do que os 

homens, concentrando-se nas áreas de educação, saúde e serviços sociais (21%), 

comércio e reparação (19%) e serviços domésticos (14%) - atividades que se 
caracterizam como extensão do trabalho doméstico não remunerado (limpeza, 

educação e cuidados). 

- Com relação aos rendimentos oriundos de trabalhos formais ou informais, a 

remuneração média dos homens era 28,8% superior à das mulheres. Em algumas 

áreas onde as mulheres são maioria - como educação, saúde e serviços sociais - 

essa diferença é ainda mais acentuada: a remuneração masculina era 67,2% maior 

do que a feminina. 

- Mesmo entre as mulheres, há grandes desigualdades em torno dos rendimentos 

recebidos, em razão da dupla discriminação no mercado de trabalho sofrida pelas 

mulheres negras. O rendimento médio das mulheres brancas era 70,5% maior do 

que o das mulheres negras, e 67,3% maior do que o recebido pelas mulheres pardas. 

- As taxas de desocupação femininas também permanecem bastante superiores às 
masculinas, chegando ao patamar de 13,5%, em 2018, contra 10,1%, para os 

homens. Na faixa de 19 a 24 anos, marcada por altas taxas de desemprego, quase 

um terço (27,2%) das mulheres estava desocupada.  

- Do total de mulheres ocupadas, 23,3% trabalhavam sem carteira de trabalho e 

23,9% estavam em atividades por conta própria ou auxiliares da família, ou seja: 

quase metade (47%) das mulheres inseridas no mercado de trabalho não possuía 

registro em carteira, o que dificulta a contribuição previdenciária. 

- Das 40,8 milhões de mulheres ocupadas, mais de um terço (35,5% ou 14,5 

milhões) declararam não estar contribuindo para a Previdência naquele momento. 

Esse percentual é de 62% entre as trabalhadoras domésticas e de 68% entre as “por 

conta própria”. 
- Cerca de 1/3 (35%) das mulheres inseridas no mercado de trabalho ganhava até 

um salário mínimo. Dessas, 64% não estavam contribuindo para a Previdência 

naquele momento.  

 

  Esses pontos levantados fortalecem o entendimento de que, se a mulher 

contribuinte não conseguir ter uma vida laborativa remunerada digna e estável, ela não 

conseguirá alcançar os benefícios previdenciários da mesma forma que o trabalhador 

contribuinte. Mesmo que haja previsões protetivas para a trabalhadora mulher nas legislações 

Constitucional, Trabalhista e Previdenciária, ainda existem muitos caminhos a serem 

 
64 DIEESE. Nota Técnica, nº 202. op. cit. p. 4 e 5. 
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percorridos, pois existe uma grande diferença entre o direito positivado e o que de fato é 

cumprido pela a sociedade.   

2.1.3. O trabalho remunerado e o trabalho não remunerado (lar e filhos)  

 Nessa abordagem sobre os trabalhos remunerados e não remunerados, serão 

levantados às dificuldades que as mulheres enfrentam na dupla ou tripla jornada. O trabalho 

remunerado para a empregada contribuinte é compreendido pela rotina de trabalho pago, de 

8 horas por dia, 44 horas por semana, em sua maioria. Em contrapartida, o trabalho não 

remunerado (do lar) é aquele em que o trabalho é em prol da criação dos filhos e da casa 

(arrumar, lavar, passar, cozinhar, dentre outros). 

 Segundo os autores Pinheiro e Medeiros,65existem dois principais aspectos a ser 

compreendido na desigualdade de gênero quando se trata de mercado de trabalho remunerado 

e o não remunerado. O primeiro aspecto é que os homens detêm de maior tempo de trabalho 

remunerado, em comparação com as mulheres, isso decorre do fato de que os trabalhos de 

período parcial são preenchidos em sua maioria por mulheres. 

 O segundo aspecto abrange o trabalho não pago, onde acontece o contrário, as 

mulheres exercem as atividades dos lares, ou seja, o trabalho não remunerado em maior 

tempo em comparação aos homens. A soma desses dois trabalhos (remunerado e não 

remunerado) reflete uma maior carga horária de trabalho destinada as mulheres em 

comparação aos homens. 

 Ainda conforme os autores Pinheiro e Medeiros: 

As mulheres realizam 54,4% do total de horas despendidas semanalmente em todos 

os trabalhos. A participação feminina, porém, é significativamente mais intensa no 

trabalho não pago – 83% das horas trabalhadas são produto do trabalho das 

mulheres – e menos significativa no trabalho pago, no qual os homens respondem 
por quase dois terços (61,2%) do total.66 

  

 Essa desigualdade percebida dentro dos lares é devida aos trabalhos não remunerados, 

onde as mulheres são submetidas a uma dupla jornada (trabalho remunerado e afazeres 

domésticos) em comparação com os homens. Segundo dados analisados pelo DIEESE 

fornecidos pelo PNAD, ano 2017, as mulheres trabalham em média 4,3 horas a mais, por 

semana, que os homens, na soma do trabalho remunerado e o trabalho no lar.67    

 
65PINHEIRO, Luana Simões e MEDEIROS, Marcelo. DESIGUALDADE S DE GÊNERO EM TEMPO DE 

TRABALHO PAGO E NÃO PAGO NO BRASIL 2013. Texto para Discussão, nº 2214. Instituto de Pesquisa 

Econômica aplicada - Ipea. Brasília, julho de 2016. Disponível 

em:<http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/6872/1/TD-2214.pdf> Acesso em 03 de novembro de 

2019. p. 15. 
66 Ibid. p. 15. 
67 DIEESE. Nota Técnica, nº 202. op. cit. p. 5. 

http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/6872/1/TD-2214.pdf
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 O que explica essa situação conforme Beltrão et al.,68é que quando as mulheres 

emergiram para o mercado de trabalho pago não houve uma separação dos afazeres 

domésticos entre os gêneros e sim um acumulo de função, além da sociedade machista que 

ensina a diferença entre os gêneros quanto ao trabalho, onde o homem deve prover o lar 

financeiramente e a mulher cuidar dos afazeres domésticos. 

 Outro fator relevante no trabalho não remunerado é a gestação, cabendo 

exclusivamente a mulher, gerando reflexos nas demais atividades que as empregadas 

contribuintes exercem, pois altera o seu estado físico e mental, durante e após a gestação, 

podendo gerar certas dificuldades para que elas realizem suas atividades. Além dos cuidados 

para com a criança, desde o nascimento até os primeiros anos.69  

 Segundo Lopes,70como regra, a sociedade brasileira impõem as mulheres o papel 

principal no cuidados com os filhos, porém existem exceções, onde casais mantém a divisão 

por igual nos cuidados com os filhos e nos afazeres domésticos, no entanto o empregador 

não tem como saber se essa empregada faz parte da regra ou da exceção e na maioria das 

vezes preferem empregar homens ao invés de mulheres por conta das possibilidades de 

gestações que é inerente a mulher e do trabalho do lar que ela venha a exercer.  

 Diante do exposto, nota-se que acúmulo de jornada remunerada e não remunerada 

gera uma maior degradação na saúde da empregada contribuinte, reforçando a ideia de que a 

mulher faz jus a um olhar diferenciado no que tange as proteções trabalhistas e 

previdenciárias. 

 Por fim, muitas são as dificuldades encontradas pela empregada contribuinte durante 

a sua vida laborativa até alcançar os requisitos para atingir o benefício da aposentadoria. 

Trata-se inegavelmente de práticas que envolvem sempre a desigualdade de gênero, seja ela 

no mercado de trabalho ou dentro dos lares. Assim, reveste-se de particular importância a 

análise desses estudos que buscam esclarecer as desigualdades entre homens e mulheres, 

favorecendo assim os entendimentos dos legisladores na criação de normas protetivas para 

as empregadas contribuintes, conforme será abordado no próximo tópico.  

 

 

 
68 BELTRÃO, et al. op. cit. p. 4.  
69 SILVA, Juvêncio e BARBOSA, Kelly op. cit. p. 242. 
70 Ibid. p. 428. 
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2.2.  Proteção para empregada contribuinte na legislação Constitucional, Trabalhista 

e Previdenciária 

 

 Nesse momento serão abordadas as previsões legais no que tange a proteção da 

empregada contribuinte. Sob a perspectiva da legislação Constitucional, Trabalhista e 

Previdenciária. 

 Segundo Valéria Rodrigues,71“desde o início o século XX, duas décadas após a 

Abolição da Escravidão, algumas trabalhadoras já lutavam por direitos trabalhistas e proteção 

previdenciária.” A autora destaca ainda que, com o advento da criação de sindicatos e das 

novas categorias, surgiram mais reivindicações por parte dos trabalhadores, porém as pautas 

não tinham nenhuma preocupação específica para com as mulheres trabalhadoras. 

 As empregadas brasileiras antes de serem protegidas por uma legislação trabalhista 

procuravam ajuda da imprensa para denunciar suas miseráveis condições de trabalho, como 

exemplos, abusos sexuais, horas excessivas de trabalho, locais de trabalho insalubre, baixos 

salários, dentre outros.72   

 Atualmente a proteção dos trabalhadores e trabalhadoras é prevista na Constituição 

Federal de 1988, em especial no artigo 7º e na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT73, 

Decreto Lei nº. 5.452, de 1º de Maio de 1943, com sua última reforma dada pela Lei 13.467 

de 2017, governo do Presidente Temer (2016-2018). Nessa pesquisa serão abordados os 

artigos mais importantes que versão sobre a proteção da empregada mulher, previstos no 

Título III, Capítulo III, da CLT e alguns incisos do artigo 7º da CF/1988. 

 O fato de os legisladores destacarem um capítulo exclusivo para a proteção da mulher 

significa que existem demandas e precedentes envolvendo empregadas mulheres e seus 

empregadores, para que essa proteção seja mantida, será necessária a manutenção e criação 

de novas normas protetivas, ainda que seja considerada uma discriminação positiva. 

 Analisando os artigos da CLT, afirma o artigo 373-A, em seus incisos, a vedação da 

exigência de exame de gravidez na admissão e na permanência do emprego da empregada, 

prevê também a proibição de revistas íntimas. Seguindo os artigos do Capítulo III, de acordo 

com o artigo 389, o seu parágrafo 1º, prevê a obrigatoriedade da empresa, que contar com o 

quadro de funcionários com mais de 30(trinta) mulheres empregadas acima de 16(dezesseis) 

anos, oferecer um lugar seguro direcionado para as mulheres no período da amamentação.  

 
71RODRIGUES, Valeria. op. cit. p. 22. 
72 RODRIGUES, Valeria. op. cit. p.17.  
73 BRASIL. CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRBALHO - CLT, de 1 de maio de 1943.  Disponível em:< 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em 05 de novembro de 2019.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
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 Outra previsão protetiva trata-se sobre o limite de emprego da força da mulher, de 

acordo com o artigo 390 da CLT, o empregador fica proibido de exigir que a mulher carregue 

mais de 20(vinte) quilos em trabalho diário e 25(vinte e cinco) no trabalho ocasional, exceto 

quando houver algum instrumento específico para mover o peso, como exemplo, aparelhos 

mecânicos. 

 Quanto a maternidade, existe uma seção exclusiva dentro do capítulo, sendo eles, os 

artigos 391 a 400 da CLT.74O artigo 391 aduz que, não será motivo para rescisão do contrato 

de trabalho, por parte do empregador, caso a empregada esteja grávida ou tenha casado e que 

será nula a cláusula de acordo coletivo ou individual que versar o contrário. Na sequência o 

artigo 391-A, prevê a estabilidade da empregada grávida, quando a empregada obter ciência 

do seu estado gravídico, mesmo que seja durante o período do aviso prévio, fará jus à 

estabilidade prevista no inciso II, alínea ‘b’ do artigo 10 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias – ADCT75: 

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:  

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após 

o parto.  

 

 A licença maternidade tem previsão constitucional, no inciso XVIII, do artigo 7º da 

constituição Federal de 1988:  

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social: 

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração 

de cento e vinte dias; 

 

 Verifica-se também a previsão da licença maternidade no artigo 392 da CLT, com a 

mesma redação do inciso XVIII, artigo 7º da CF/1988. Nesse sentido, o artigo 395 da CLT 

prevê um repouso remunerado de 2(duas) semanas para as empregadas gestantes que 

sofreram a perda de um aborto espontâneo. Vale ressaltar que a estabilidade e a licença 

maternidade alcançam as empregadas adotantes, conforme o parágrafo único do artigo 391-

A e o artigo 392-A. 

 Para amamentar os seus filhos, até completarem 6(seis) meses de idade a empregada 

mulher fará jus a 2(dois) descansos de 30(trinta) minutos cada, esses horários de descansos 

serão pactuados entre a empregada e o empregado. E o local destinado à amamentação deverá 

cumprir os requisitos previstos no artigo 400 da CLT. 

 
74 Ibid. 
75 BRASIL. Constituição Federal, 1988, op. cit.  
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 Quanto à previsão da proteção da empregada lactante e gestante em ambiente de 

trabalho insalubre era previsto na CLT antes da Reforma Trabalhista de 2017, o afastamento 

da empregada enquanto perdurasse o estado gravídico e de lactação, porém com o advento 

da Reforma trabalhista no ano de 2017, pelo governo Temer (2016-2018), houve uma 

limitação desse afastamento apenas para o grau máximo de insalubridade, o grau médio e 

mínimo poderia ser aceito a presença da empregada grávida e lactante, exceto se a mesma 

apresentasse um atestado médico com recomendação de afastamento da empregada para um 

local salubre. 

 No entanto, o Superior Tribunal de Federal após julgar a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade - ADI 593876declarou a invalidade dos incisos que tratam da 

permanência da empregada gestante e lactante em ambiente insalubre em grau médio e baixo, 

ventando assim a permanência das empregadas em atividades consideradas insalubre de 

qualquer grau, transformando a atual redação do artigo 394-A da CLT77 da seguinte forma: 

Art. 394-A. Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do adicional 

de insalubridade, a empregada deverá ser afastada de:                      (Redação dada 

pela Lei nº 13.467, de 2017) 

I - atividades consideradas insalubres em grau máximo, enquanto durar a 

gestação;                          (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)   

II - atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo, durante a 

gestação;                (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)       (Vide ADIN 5938) 

III - atividades consideradas insalubres em qualquer grau durante a 

lactação.                    (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)           (Vide ADIN 

5938) 

 

 Vê-se, pois, que essa é a realidade da proteção das mulheres empregadas brasileiras 

conforme previsão na CLT, no entanto, vale ressaltar que existem também as proteções 

previstas para as contribuintes mulheres na legislação Previdenciária.  

 A proteção da mulher no âmbito da previdência Social é decorrente das Conferências 

Internacional do Trabalho, segundo Beltrão et al.78os primeiros e principais aspectos de 

proteção foram direcionados para a maternidade em temas como a estabilidade da mulher no 

emprego antes e depois do parto, a licença maternidade, direito a amamentação e salário 

maternidade.    

 Algumas características na previdência social são diferenciadas no que tange aos 

contribuintes homens e mulheres, de acordo com a previsão Constitucional e na legislação 

previdenciária, como por exemplo, idade diferenciada para aposentação, tempo de 

 
76AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.938. DF. Relator Ministro Alexandre de Moraes. 

Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI5938EmentaeVOTO.pdf > 

Acessado em 07 de novembro de 2019. 
77 BRASIL. CLT, op. cit. 
78 BELTRÃO, et al. op. cit. p. 7.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=5938&processo=5938
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=5938&processo=5938
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=5938&processo=5938
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI5938EmentaeVOTO.pdf
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contribuição e licença maternidade. Essa bonificação segundo as autoras Côrrea, Felix e 

Myrrha79 é uma forma de compensação, devida a desigualdade de gêneros existente no Brasil, 

sob a ótica do trabalho remunerado e não remunerado, onde a mulher dedica mais tempo com 

a dupla jornada do que o homem.  

 Por todas essas razões expostas, pode-se concluir que as empregadas contribuintes 

sofrem dificuldades durante sua vida laborativa remunerada, em decorrência muitas vezes 

das desigualdades de gêneros, do acúmulo das funções remuneradas e não remuneradas, do 

abandono do emprego para cuidar dos filhos, dos idosos e doentes familiares, dentre outras 

dificuldades.  

 Essas dificuldades encontradas pelas empregadas contribuintes nas fases pré-

contratual e contratual refletem nos aspectos previdenciários, principalmente no momento de 

pleitear sua aposentadoria. Como resultado pode ter a sua aposentadoria comprometida por 

não atingirem o tempo ideal de contribuição para receber 100% do valor de seu benefício e 

na pior das hipóteses não alcançarem os requisitos da carência de contribuição para conseguir 

aposentadoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
79 CÔRREA, Cristiane Silva; FÉLIX, Fernanda Fonseca; MYRRHA, Luana Junqueira Dias. A questão 

previdenciária: simulações quanto à igualdade de gênero. Vantagem para a previdência social e desvantagem 

para a mulher. Associação brasileira de estudos populacionais. Anais do XX Encontro Nacional de Estudos 

Populacionais: Brasil, 2016. Disponível em: <http://www.abep.org.br/~abeporgb/public 

acoes/index.php/anais/article/view/2572>. Acesso em: 10 de novembro 2019. p.3. 

http://www.abep.org.br/~abeporgb/public
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3.  A EMENDA 103/2019 E SEUS IMPACTOS PARA AS EMPREGADAS 

CONTRIBUINTES 

 Neste capítulo será abordado como funcionam os benefícios oferecidos pela 

Previdência Social antes da promulgação da Emenda 103/2019. Em seguida serão analisados 

quais pontos da proposta foram aprovadas e substituídas durante a tramitação da PEC 

06/2019. Por fim, será feito uma análise comparativa para identificar quais pontos mais 

importantes foram modificados e que impactam diretamente às empregadas contribuintes. 

 Segundo as autoras Perez e Cezne80, após analisarem os dados estatísticos anual de 

2017 oferecido pela previdência social em site oficial, afirmam que, as mulheres estão em 

número maior em comparação aos homens como beneficiárias da previdência social, no 

entanto, em relação aos valores pagos dos benefícios, as mulheres recebem valores inferiores 

aos homens, em torno de 23,39% a diferença dos valores. 

 Conforme o Boletim Estatístico da Previdência Social81 do mês de setembro de 2019, 

em relação aos números de aposentadorias concedidas, a maioria foram destinadas para 

contribuintes mulheres, não obstante, quando analisado os valores médios dos benefícios 

recebidos pelos aposentados e aposentadas, as mulheres ainda recebem valores inferiores aos 

aposentados homens, em média 22% a menos. Como demonstrado as mulheres continuam a 

sofrer desigualdade durante a fase pós-contratual, recebem em média valores inferiores aos 

homens no que tange aos benefícios da aposentadoria, reflexo da sua jornada laborativa 

remunerada instável e dificultosa. 

 No entanto, vale ressaltar que existem proteções legais para as mulheres previstas na 

Constituição no que tange o direito previdenciário, por exemplo, uma bonificação de 5(cinco) 

anos de tempo de contribuição, diferença na idade e a previsão da proteção à maternidade, 

direcionados as contribuintes filiadas ao INSS, conforme será explorado no próximo tópico. 

 

 
80 PEREZ, Gabriela do Canto; CEZNE, Andrea Nárriman. REFORMA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL: AS 

DEMANDAS DAS MULHERES NA MIRA DA PEC 6/2019. XVI SEMINÁRIO INTERNACIONAL. 

Disponível em:<https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/sidspp/article/view/19550>. Acesso em 13 de 

nov. 2019. p. 13 
81 BRASIL. Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda. Boletim Estatístico da Previdência Social - 

Vol. 24 Nº 09. Setembro de 2019.  Disponível 

em:<http://sa.previdencia.gov.br/site/2019/11/Beps092019_trab_Final_portal.pdf>. Acesso em 20 de 

novembro de 2019. p.14 e p.15. 

https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/sidspp/article/view/19550
http://sa.previdencia.gov.br/site/2019/11/Beps092019_trab_Final_portal.pdf
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3.1. Os benefícios da Previdência Social no Regime Geral da Previdência Social, antes 

da Emenda 103/2019 

Como apresentado no capítulo 1, essa pesquisa será direcionada ao Regime Geral da 

Previdência Social - RGPS, mais precisamente para as contribuintes obrigatórias, da 

categoria de empregadas regidas pela CLT. O RGPS, conforme os incisos do artigo 201 da 

Constituição Federal de 1988 oferece aos seus segurados a cobertura de alguns eventos como: 

doença, invalidez, morte, idade avançada, proteção à maternidade, salário família, auxílio 

reclusão e pensão por morte.82 

Já a previsão dos benefícios específicos são encontrados no artigo 18 da lei 8.213 de 

1991, no total são 8(oito), os benefícios direcionados aos contribuintes pelo INSS: 

(I)aposentadoria por invalidez; (II) aposentadoria por idade; (III) aposentadoria por tempo de 

contribuição, (IV) aposentadorias especiais; (V) auxílio doença; (VI)salário-família; 

(VII)salário-maternidade e (VIII)auxílio-acidente. E outros 2(dois) que são direcionados aos 

dependentes dos contribuintes como (I) pensão por morte e (II) auxílio-reclusão. Esses 

benefícios têm suas características próprias como público alvo, carência e cálculo de base 

específico, que serão apresentadas a seguir.83 

 

3.1.1. Aposentadoria por invalidez 

 Prevista no artigo 42 até o 47 da lei n°. 8.213 de 1991, trata-se do benefício da 

aposentadoria decorrente da incapacidade permanente dos segurados e quando não for mais 

possível a reabilitação da atividade laborativa, conforme elucida o artigo 42, esse benefício 

é direcionado para todos segurados e seguradas do Regime Geral da Previdência Social - 

RGPS.84 

 Nesse sentido, Amado85ensina que, no que tange a concessão desse benefício deve 

ser analisado a incapacidade completa e permanente do segurado, analisando ainda se existe 

a possibilidade do segurado ser reabilitado em outra função laboral que aceite a condição do 

segurado. O autor ressalta ainda que o pagamento do benefício será condicionado ao 

afastamento da atividade laboral remunerada. Aos segurados empregados e empregadas os 

15(quinze) primeiros dias de afastamento serão custeados pelo empregador. 

 
82 BRASIL. Constituição Federal, 1988. op. cit. 
83 BRASIL, Lei nº 8.213, 1991. op. cit. 
84 Ibid.  
85 AMADO, Frederico op. cit. p. 390. 
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 A aposentadoria por invalidez poderá ser devida em decorrência de acidente de 

trabalho ou não, e terão 100% (cem por cento) do salário de benefício, conforme ensina artigo 

44 da lei nº. 8.213 de 1991.  

 Outro requisito previsto para a concessão do benefício é a carência, além da 

incapacidade permanente. Caberá aos segurados comprovar a carência de 12 (doze) 

contribuições mensais, conforme previsto no artigo 25 da lei nº. 8213 de 1991, exceto as 

situações previstas no inciso II do artigo 26 da lei nº. 8.213 de 1991 como exemplo decorrente 

de doença profissional ou do trabalho.86 Por fim, outro fator importante para a concessão e 

manutenção do benefício será o exame de médico-pericial realizado pelo INSS. 

 

3.1.2. Aposentadoria por idade 

 Com previsão no parágrafo inciso II, parágrafo 7º do artigo 201 da Constituição 

Federal87 de 1988 e nos artigos 48 até o artigo 51 da lei n.º 8.213 de 1991,88a aposentadoria 

por idade será devida para a segurada mulher que completar 60 (sessenta) anos e 65 (sessenta 

e cinco) para o segurado homem, cumprida a carência de 180(cento e oitenta) meses. 

 Esse tempo será reduzido em 5 (cinco) anos para os trabalhadores e trabalhadoras 

rurais e para os professores e professoras, ou seja, 55 (cinquenta e cinco) anos para 

contribuinte mulher e 60 (sessenta) anos para contribuintes homens. Devendo ser somado 

além disso, o requisito da carência de 180 contribuições mensais. 

 A previsão desse benefício de aposentadoria por idade é devida a todos os 

contribuintes do Regime Geral da Previdência Social - RGPS que alcançarem os requisitos 

explicados acima. Quanto ao cálculo do valor do benefício deverá ser observado o artigo 50 

da lei n.º 8.213 de 1991, que consistirá em 70% (setenta por cento) do salário de benefício 

somando 1% (um por cento) a cada ano de contribuição, até completar 100% (cem por 

cento).89 

 Para exemplificar, uma empregada ‘X’, completou 60 anos de idade e contribuiu por 

15 anos (180 contribuições mensais) terá acesso a 85% do salário benefício, porém se está 

empregada continuar trabalhando e recolhendo a contribuição por mais 15 anos, alcançará os 

15% que faltam para completar 100% do salário benefício. Outro exemplo, a empregada ‘Y’ 

quando completou 60 anos, já tinha contribuído por 29 anos (348 meses), terá acesso então 

 
86 BRASIL, Lei nº 8.213, 1991. op. cit. 
87 BRASIL. Constituição Federal, 1988. op. cit. 
88 Ibid.  
89 BRASIL, Lei nº 8.213, 1991. op. cit. 
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99% do salário benefício, se desejar receber 100% do benefício deverá trabalhar e contribuir 

por mais 1 ano.  

 

3.1.3. Aposentadoria por tempo de contribuição 

 Prevista pelo artigo 201 da Constituição Federal de 1988,90dessa vez no inciso I do 

parágrafo 7º e nos artigos 52 até o 56 da lei n.º 8.213 de 1991,91será devida aposentadoria 

por tempo de contribuição quando a mulher completar 30(trinta) anos de contribuição e o 

homem 35(trinta e cinco) anos de contribuição sem requisito de idade mínima. 

 Aos professores e professoras que comprovarem tempo exclusivo efetivo no ensino 

primário, fundamental ou médio, terão uma bonificação de 5(cinco) anos, sendo 30 (trinta) 

anos para os professores e 25(vinte e cinco) para as professoras, esses perceberão 100% (cem 

por cento) do salário benefício,  já os demais contribuintes receberão os valores de acordo 

com o cálculo base da soma de pontos (idade + contribuição) ou pelo fator previdenciário.92 

 

3.1.4. Aposentadorias especiais 

 O parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição Federal de 1988, prevê a vedação na 

diferenciação de critérios para obtenção da aposentadoria, exceto para aqueles contribuintes 

que exercem atividades sob condições especiais, como exemplo, prejudiciais à saúde e a 

integridade física ou quando o segurado for portador de doença física.93 

 A aposentadoria especial está prevista nos artigos 57 e 58 da lei n.º 8.213 de 1991, 

ela será devida aos segurados que tiverem trabalho em condições especiais durante 

15(quinze) anos, 20(vinte) anos ou 25(vinte e cinco) anos conforme o caso concreto e 

atividade exercida, precisam ainda completar a carência de 180 (cento e oitenta) meses de 

contribuição conforme declara o inciso II do artigo 25 da referida lei. 94 

 A renda mensal do benefício será correspondente a 100% (cem por cento) do salário 

benefício, conforme o parágrafo 1º do artigo 57 da lei n.º 8.213 de 1991. Por fim, para este 

benefício não existe previsão diferenciada entre os contribuintes homens e mulheres.95 

 
90 BRASIL. Constituição Federal, 1988. op. cit. 
91 BRASIL, Lei nº 8.213, 1991. op. cit. 
92 Ibid. 
93 BRASIL. Constituição Federal, 1988. op. cit. 
94 Ibid.  
95 Ibid. 
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3.1.5. Auxílio doença  

 Conforme conceitua o site oficial do INSS, “auxílio-doença é um benefício por 

incapacidade devido ao segurado do INSS que comprove, em perícia médica, estar 

temporariamente incapaz para o trabalho em decorrência de doença ou acidente”.96 

 O auxílio doença é regulamentado pelos artigos 59 a 63 da lei n.º 8.213 de 1991. O 

artigo 59 define que, se o segurado ficar incapacitado por mais de 15(quinze) dias e 

cumprindo a carência quando necessário fará jus ao benefício. Em seu parágrafo único faz a 

vedação da concessão do benefício ao segurado que, antes de filiar-se ao Regime Geral da 

Previdência Social já era portador da doença que alega ser a causa para o benefício, exceto 

se ficar comprovado o agravamento dessa doença.97 

 Em regra, a carência para a concessão do benefício será de 12(doze) meses, exceto 

nos casos de doenças profissionais e do trabalho, conforme menciona os artigos 25 e 26 da 

lei n.º 8.213 de 1991. O auxílio doença pode ser decorrente de acidente de trabalho ou não.98 

 Quanto aos segurados empregados e empregadas o auxílio será devido a partir do 16º 

(décimo sexto) dia de afastamento, os 15(quinze) primeiros dias do afastamento dos 

empregados serão de responsabilidade do empregador, conforme prevê o artigo 60 da lei n.º 

8.213 de 1991. Caso o beneficiário venha exercer atividade laborativa remunerada poderá ter 

seu benefício cancelado.99  

 O auxílio doença decorrente de acidente de trabalho (acidentário) ou não decorrente 

do acidente de trabalho (comum), as duas modalidades terão como base de valor 91% 

(noventa e um por cento) de salário benefício conforme declara o artigo 61 da lei n.º 8.213 

de 1991. 100 

 

3.1.6 Salário família 

 A previsão do benefício do salário família está nos artigos 65 até 70 da lei n.º 8.213 

de 1991. O benefício é destinado aos segurados empregados e empregadas, aos empregados 

 
96 INSS. Auxílio doença. Publicado em 9 de novembro de 2017. Disponível em:< 

https://www.inss.gov.br/beneficios/auxilio-doenca/>. Acesso em: 20 de nov. 2019. 
97 BRASIL, Lei nº 8.213, 1991. op. cit.  
98 Ibid. 
99 Ibid. 
100 Ibid. 

https://www.inss.gov.br/beneficios/auxilio-doenca/%3e.%20Acesso
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e empregadas domésticos, trabalhadores e trabalhadoras avulsas e aposentados por idade ou 

por invalidez, todos de baixa renda.101 

 O autor Amado102 define da melhor forma:  

Cuida-se de benefício previdenciário que não visa substituir a remuneração dos 

segurados, mas apenas complementar as despesas domésticas com os filhos 

menores de 14 anos de idade ou inválidos de qualquer idade.  

 

 Diante desses pontos, destaque-se que os requisitos para a concessão do benefício do 

salário família é ter filhos menores de 14(quatorze) anos, ser um segurado empregado ou 

trabalhador avulso e ser considerado de baixa renda.  

 

3.1.7. Auxílio acidente 

 Esse benefício tem a função de indenizar o segurado que sofrer algum acidente de 

qualquer natureza que resulte na redução da capacidade laborativa que o segurado exercia. O 

valor do auxílio acidente corresponderá a 50% do salário de benefício e terá como prazo final 

para o recebimento do auxílio a adesão da aposentadoria ou morte dos segurados, assim induz 

o artigo 86 e parágrafo primeiro da lei n.º 8.213 de 1991.103 

 O benefício do auxílio acidente é destinado aos segurados empregados e empregadas, 

aos segurados e seguradas especiais, aos empregados e empregadas domésticos, 

trabalhadores e trabalhadoras avulsas e não existe carência para a concessão do benefício, 

conforme menciona a página oficial do INSS.104 

 O autor Amado105exemplifica da melhor forma a possibilidade da concessão do 

auxílio acidente: 

Destarte, o segurado empregado que desempenhe a função de digitador de textos, 

se for acidentado e perder um dos dedos da mão, certamente receberá o auxílio-

acidente, vez que perdeu parte de sua capacidade funcional para o trabalho habitual. 

Ao revés, se esse mesmo segurado acidentou-se e perdeu um dedo do pé, é provável 

que o benefício seja negado pelo INSS, pois não se afigura redução de capacidade 

funcional para o trabalho de digitador. 

3.1.8. Pensão por morte 

 Esse é um benefício destinado aos dependentes dos segurados, inclusive dos 

aposentados, ocorrendo o evento morte. A previsão da regulamentação desse benefício 

 
101 BRASIL, Lei nº 8.213, 1991. op. cit. 
102 AMADO, Frederico. op. cit. p.473. 
103 BRASIL, Lei nº 8.213, 1991. op. cit. 
104 INSS. Auxílio Acidente. Publicado em 10 de novembro de 2017  Disponível 

em:<https://www.inss.gov.br/beneficios/auxilio-acidente/>. Acesso em: 21 de novembro de 2019. 
105 AMADO, Frederico. op. cit. p.494. 

https://www.inss.gov.br/beneficios/auxilio-acidente/
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consta nos artigos 74 até 79 da lei n.º 8.213 de 1991. Quanto aos dependentes, estão previstos 

em um rol taxativo no artigo 16 da mesma lei.106 

 O valor da pensão por morte será correspondente a 100% (cem por cento) do valor da 

aposentadoria do segurado ou o que ele iria receber como aposentadoria, conforme esclarece 

o artigo 65 da lei n.º 8.213 de 1991.  Vale ressaltar que a duração da concessão de pensão por 

morte não é vitalícia em todos os casos, deve ser observado cada caso concreto, por exemplo, 

para os dependentes filhos sem deficiências seu benefício ou sua cota parte será percebida 

até os 21(vinte e um) anos, já o cônjuge ou companheiro sem deficiência terá que observar a 

relação de idade do dependente e o tempo que será devido, conforme disposto no artigo 77 

da lei n.º 8.213 de 1991.107 

 Como exemplo, se a dependente cônjuge tem 20(vinte) anos, fará jus apenas 3(três) 

anos de pensão por morte, em contrapartida, se o dependente cônjuge tem 45(quarenta e 

cinco) anos fará jus a pensão por morte vitalícia.108  

 

3.1.9. Auxílio reclusão 

 Conforme declara o artigo 80 da lei n.º 8.213 de 1991, “o auxílio reclusão será devido, 

nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à 

prisão”, ou seja, deverão ser observados os mesmos requisitos para sua concessão, no entanto, 

o segurado é vedado de receber outras remunerações, como salário da empresa e outros 

benefícios previdenciários. Esse benefício não requer a exigência de carência para que o 

dependente tenha acesso aos auxílios reclusão, conforme aduz o inciso I do artigo 26(vinte e 

seis) da lei n.º 8.213 de 1991.109 

 

3.1.10. Salário maternidade 

 Este é um dos benefícios oferecidos pelo Regime Geral da Previdência Social que é 

de suma importância para a mulher segurada do INSS e de proteção a maternidade. Tem sua 

previsão nos artigos 71 até 73 da lei n.º 8.213 de 1991. É direcionado a todas seguradas da 

Previdência Social e tem duração de 120 (cento e vinte) dias.110 

 
106 BRASIL, Lei nº 8.213, 1991. op. cit. 
107 Ibid. 
108 Ibid. 
109 Ibid. 
110 Ibid.  
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 Conforme página oficial do INSS,111esse é um “benefício devido a pessoa que se 

afasta de sua atividade, por motivo de nascimento de filho, aborto não criminoso, adoção ou 

guarda judicial para fins de adoção”. Ou seja, a segurada que gerou um filho, ou teve aborto 

espontâneo, adotou ou detém a guarda judicial fará jus ao salário maternidade. 

 Segundo o Boletim Estatístico da Previdência Social, referente ao mês de setembro 

de 2019, somente nesse mês foram concedidos 50.400 (cinquenta mil e quatrocentos) 

benefícios de salário maternidade, uma média de valor de R$ 1.083,42(um mil e oitenta e 

três e quarenta e dois) reais, somando as seguradas urbanas e rurais.112 

 Segundo Goes,113o fato gerador para concessão deste benefício é o parto e não a 

quantidade de criança que nasce, assim, se houver o nascimento de gêmeos a segurada fará 

jus apenas de 1 (um) salário maternidade. No entanto, se a empregada tiver mais de um 

emprego, terá direito a um salário maternidade a cada emprego, a exemplo, a segurada 

empregada está grávida de 9 (nove) meses, trabalha no turno da manhã como atendente em 

um laboratório e no turno da tarde trabalha como operadora de telemarketing, logo a segurada 

fará jus a 2(dois) salários maternidade. 

 Em regra, o pagamento do benefício será devido por 120(cento e vinte) dias e poderá 

ser requerido a partir de 28(vinte e oito) dias antes do parto, conforme expresso no artigo 71 

da lei n.º 8.213 de 1991. Em seguida no artigo 71-A aborda a previsão da segurada ou 

segurado que deseja adotar ou que obtiver a guarda judicial, também fará jus ao benefício, 

no entanto, em seu parágrafo 2º, prevê a vedação da concessão do benefício a mais de um 

segurado decorrente do mesmo processo de adoção ou de guarda. Exemplo, um casal 

homoafetivo de empregadas que obtiveram sucesso no processo de adoção, apenas uma delas 

fará jus ao acesso do salário maternidade.114 

 Quanto ao valor do benefício haverá distinção entre as seguradas. A segurada 

empregada tem diversas peculiaridades, como por exemplo, o valor a ser recebido será 

equivalente à sua renda mensal, mesmo que ultrapasse o teto dos benefícios do INSS, no 

 
111 INSS. SALÁRIO MATERNIDADE. Publicado em 5 de novembro de 2017. Disponível em:< 

https://www.inss.gov.br/beneficios/salario-maternidade/>. Acesso em: 20 de novembro de 2019. 
112 Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda. Boletim Estatístico da Previdência Social - Vol. 24 Nº 

09. op. cit. p. 12. 
113 GOES, Hugo. op. cit. p. 298 
114 BRASIL, Lei nº 8.213, 1991. op. cit. 

https://www.inss.gov.br/beneficios/salario-maternidade/
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entanto, o autor Frederico Amado alerta que o valor do benefício não poderá ultrapassar o 

limite do teto do funcionalismo público. 115  

 No que tange ao pagamento do benefício da segurada empregada será realizado pelo 

empregador, que será compensado quando for realizar contribuições, conforme aduz o 

parágrafo 1º do artigo 72 da lei n.º 8.213 de 1991. As demais seguradas, como trabalhadora 

avulsa, contribuintes individuais e facultativas receberão o salário maternidade junto ao 

INSS.116  

 Outra distinção relevante entre as seguradas quanto a concessão do salário 

maternidade é a carência. A segurada empregada, a empregada doméstica e a trabalhadora 

avulsa estão dispensadas de cumprir a carência prevista no inciso III do artigo 25 da lei n.º 

8.213 de 1991, que prevê a carência de 10 (dez) contribuições mensais para a concessão do 

salário maternidade as demais contribuintes, sendo elas, contribuinte individual, especial e 

facultativa.117 

  O autor Amado118 ensina que existe diferença entre o salário maternidade e a licença 

maternidade:  

Vale ressaltar que a licença-maternidade é um instituto trabalhista e não se 

confunde com o salário-maternidade, benefício previdenciário, razão pela qual as 
suas eventuais alterações não afetarão o prazo de pagamento do salário-

maternidade. 

 Nesse sentido, existe uma lei que “cria o programa Empresa Cidadã, destinado à 

prorrogação da licença-maternidade mediante concessão de incentivo fiscal”. Conhecida 

como a lei Empresa Cidadã, a lei n.º 11.770 de 2008 tem o intuito de prorrogar o prazo da 

licença maternidade de 120(cento e vinte) dias em mais 60(sessenta) dias, totalizando uma 

licença maternidade de 180(cento e oitenta) dias para as empregadas.119 

 Esse programa só alcançará as seguradas empregadas da pessoa jurídica que aderir 

ao Programa Empresa Cidadã, conforme induz o parágrafo 1º do artigo 1º da lei n.º 11.770 

de 2008. O pagamento da prorrogação do prazo da licença maternidade será custeado pelo 

empregador que será retribuído por deduções de impostos devidos. Para concluir sobre o 

 
115AMADO, Frederico op. cit. p. 486.  
116 INSS. SALÁRIO MATERNIDADE. op. cit.  
117 Ibid. 
118 AMADO, Frederico op. cit. p. 484.  
119 BRASIL, LEI Nº 11.770, DE 09 DE SETEMBRO DE 2008. Disponível em:< 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11770.htm>. Acesso em 20 de novembro de 

2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11770.htm
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Programa Empresa Cidadã também alcançará a empregada que adotar ou que obter guarda 

judicial.120 

 Vê-se, pois, que o benefício do salário maternidade tem uma importância 

fundamental para a proteção da maternidade e na saúde física e mental das mulheres 

contribuintes.  

 

3.2. A Reforma da Previdência e a PEC 06/2019; 

 Nesse tópico serão abordados como se deu a tramitação da Proposta a Emenda 

Constitucional n.º 06/2019 até a sua promulgação e os principais pontos apresentados na 

proposta que foram aprovados e promulgados pela Emenda n.º 103 de 2019. 

 Diante disso, vale considerar, que algumas emendas já foram realizadas com intuito 

de reformar a Previdência Social, as mais importantes que merecem destaques, segundo 

Márcia Ferreira:121 

Duas importantes reformas previdenciárias já foram feitas por meio das Emendas 

Constitucionais (EC), na tentativa de equilibrar as contas previdenciárias: A EC 

20, de 1998, durante o governo FHC, e a EC de 41, de 2003, durante o governo 

Lula. 

 A autora menciona ainda, que a emenda de n.º 20 atingiu em sua maioria os segurados 

do Regime Geral da Previdência Social – RGPS com a criação do fator previdenciário, a 

Emenda n.º 41 por sua vez, teve um direcionamento maior para o Regime Próprio de 

Previdência Social – RPPS, para os segurados servidores públicos, com a fixação do teto 

igual ao do RGPS no que tange ao valor da aposentadoria, para aqueles que entrarem no 

serviço público após 2003.122 

 No ano de 2016, durante o Governo Temer (2016-2018) o poder executivo apresentou 

a PEC n.º 287/2016,123para a Câmara dos Deputados, mas não obteve sucesso. As principais 

alterações que a proposta visava era igualar a idade mínima dos segurados homens e mulheres 

 
120 Ibid. 
121 FERREIRA, Marcia op. cit. p.13. 
122 Ibid. p.13 e p.14. 
123 BRASIL. PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 287/2019. Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=2EE64D5E793F2365A20C95B3

3B9083B3.proposicoesWebExterno2?codteor=1514975&filename=PEC+287/2016>. Acesso em 19 de 

novembro de 2019. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=2EE64D5E793F2365A20C95B33B9083B3.proposicoesWebExterno2?codteor=1514975&filename=PEC+287/2016
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=2EE64D5E793F2365A20C95B33B9083B3.proposicoesWebExterno2?codteor=1514975&filename=PEC+287/2016
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para 65 (sessenta e cinco) anos, o término da aposentadoria por tempo de contribuição e 

proíbe o acúmulo de benefícios como pensão e aposentadoria.124  

 

3.2.1. A Proposta a Emenda Constitucional n.º 06/2019 e sua tramitação 

 A proposta de Emenda à Constituição mais recente é a PEC n.º 06/2019, apresentada 

para a Câmara dos Deputados, em 20 de fevereiro de 2019, que em suma “modifica o sistema 

de previdência social, estabelece regras de transição e disposições transitórias, e dá outras 

providências”.125 De autoria do poder Executivo, atual Governo de Jair Bolsonaro (2019-), a 

proposta foi desenvolvida pelo Ministério da Economia, chefiado pelo atual ministro Paulo 

Guedes. 126 

 Conforme o parágrafo 2º do artigo 60 da Constituição Federal de 1988, para que 

exista uma emenda à Constituição “a proposta será discutida e votada em cada Casa do 

Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três 

quintos dos votos dos respectivos membros”.127A PEC 06/2019 seguiu o rito legal previsto 

na Constituição, em 10 de julho de 2019, foi realizada a votação do primeiro turno na Câmara 

de Deputados, com o quórum de 379 (trezentos e setenta e nove) votos a favor, em seguida 

no dia 7 de agosto houve a votação do segundo turno com aprovação de 370(trezentos e 

setenta) votos.128 

 Vale ressaltar, que a Câmara dos Deputados realizou uma enquete virtual e 58% 

(cinquenta e oito por cento) dos votos discordaram totalmente com a PEC 06/2019, contra 

 
124 CÂMARA DOS DEPUTADOS.  Reforma da previdência altera idade mínima e cálculo de benefícios. 

Publicado em 14 de dezembro de 2016. Disponível em:  <https://www.camara.leg.br/noticias/505112-

reforma-da-previdencia-altera-idade-minima-e-calculo-de-beneficios/>. Acesso em: 20 de dezembro de 2019. 
125 BRASIL. PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 06 de 20 de fevereiro de 2019. (PEC 

06/2019). Reforma da. Câmara dos Deputados. 2019. Disponível em: 

<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1712459&filename=PEC+6/2019

> Acesso em: 21 dez. 2019. 
126 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Ficha de Tramitação da PEC 06/2019. Disponível em:< 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2192459>. Acesso em 22 de 

novembro de 2019. 
127  BRASIL. Constituição Federal, 1988. op. cit. 
128  CÂMARA DOS DEPUTADOS. Câmara aprova, em 2º turno, texto-base da Nova Previdência.  Publicada 

em 07 de agosto de 2019. Disponível em: < http://www.previdencia.gov.br/2019/08/camara-aprova-em-2o-

turno-texto-base-da-nova-

previdencia/#:~:targetText=A%20C%C3%A2mara%20dos%20Deputados%20aprovou,2019%2C%20a%20d

a%20Nova%20Previd%C3%AAncia.&targetText=O%20texto%2Dbase%20da%20PEC,a%20favor%20e%20

131%20contra.>. Acesso em 21 de novembro de 2019. 

https://www.camara.leg.br/noticias/505112-reforma-da-previdencia-altera-idade-minima-e-calculo-de-beneficios/
https://www.camara.leg.br/noticias/505112-reforma-da-previdencia-altera-idade-minima-e-calculo-de-beneficios/
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1712459&filename=PEC+6/2019
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1712459&filename=PEC+6/2019
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2192459
http://www.previdencia.gov.br/2019/08/camara-aprova-em-2o-turno-texto-base-da-nova-previdencia/#:~:targetText=A%20C%C3%A2mara%20dos%20Deputados%20aprovou,2019%2C%20a%20da%20Nova%20Previd%C3%AAncia.&targetText=O%20texto%2Dbase%20da%20PEC,a%20favor%20e%20131%20contra.
http://www.previdencia.gov.br/2019/08/camara-aprova-em-2o-turno-texto-base-da-nova-previdencia/#:~:targetText=A%20C%C3%A2mara%20dos%20Deputados%20aprovou,2019%2C%20a%20da%20Nova%20Previd%C3%AAncia.&targetText=O%20texto%2Dbase%20da%20PEC,a%20favor%20e%20131%20contra.
http://www.previdencia.gov.br/2019/08/camara-aprova-em-2o-turno-texto-base-da-nova-previdencia/#:~:targetText=A%20C%C3%A2mara%20dos%20Deputados%20aprovou,2019%2C%20a%20da%20Nova%20Previd%C3%AAncia.&targetText=O%20texto%2Dbase%20da%20PEC,a%20favor%20e%20131%20contra.
http://www.previdencia.gov.br/2019/08/camara-aprova-em-2o-turno-texto-base-da-nova-previdencia/#:~:targetText=A%20C%C3%A2mara%20dos%20Deputados%20aprovou,2019%2C%20a%20da%20Nova%20Previd%C3%AAncia.&targetText=O%20texto%2Dbase%20da%20PEC,a%20favor%20e%20131%20contra.
http://www.previdencia.gov.br/2019/08/camara-aprova-em-2o-turno-texto-base-da-nova-previdencia/#:~:targetText=A%20C%C3%A2mara%20dos%20Deputados%20aprovou,2019%2C%20a%20da%20Nova%20Previd%C3%AAncia.&targetText=O%20texto%2Dbase%20da%20PEC,a%20favor%20e%20131%20contra.
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30% (trinta por cento) dos votos que concordam totalmente com a PEC 06/2019. Sendo 

assim, percebe-se que os deputados não aliaram seus votos com os seus eleitores.129   

 Dando seguimento, após aprovação na Câmara dos Deputados a PEC n.º 06/2019 foi 

encaminha para o Senado Federal, que teve suas votações em apenas 2(dois) dias, na terça-

feira, dia 22 de outubro de 2019 o primeiro turno com 60(sessenta) votos a favor e 

19(dezenove) contra. No dia seguinte, 23 de outubro, o Senado aprovou em segundo turno a 

PEC n.º 06/2019, por 53(cinquenta e três) votos a favor e 7(sete) contra.130  

 Para concluir o trâmite da PEC 06/2019, o Congresso Nacional, promulgou a emenda 

n.º 103 de 2019, no dia 12 de novembro de 2019, com a presença do presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia e o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre.131 Em contrapartida, o 

Senado Federal já aprovou em dois turnos uma Proposta de Emenda à Constituição paralela, 

a Emenda n.º 103 de 2019, conhecida como PEC n.º 133/2019, que segue para ser votada 

pela Câmara dos Deputados.132 

 

3.3.  Os principais pontos da Emenda n.º 103 de 2019 e seus impactos para as seguradas 

empregadas 

 Antes de analisar os pontos mais polêmicos da redação da Emenda n.º 103 de 2019, 

vale ressaltar que o texto originário (PEC 06/2019) teve diversas alterações e algumas das 

principais propostas não foram aceitas pelos deputados. Por exemplo, “o regime de 

capitalização não foi admitido, assim como também não foi admitida a completa 

 
129  CÂMARA DOS DEPUTADOS. RESULTADO FINAL DA PESQUISA PEC 06/2019. Disponível em:< 

https://forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2192459/resultado>. Acesso em 22 de novembro de 2019. 
130SENADO FEDERAL. Senado aprova a Nova Previdência em segundo turno. Publicado em 23 de outubro 

de 2019. Disponível em:< http://www.previdencia.gov.br/2019/10/senado-aprova-nova-previdencia-em-

segundo-
turno/#:~:targetText=O%20Senado%20aprovou%20nesta%20quarta,2019%2C%20a%20da%20Nova%20Pre

vid%C3%AAncia.&targetText=Com%20a%20aprova%C3%A7%C3%A3o%20em%20segundo,Deputados%

2C%20tamb%C3%A9m%20em%20dois%20turnos.>. Acesso em 21 de novembro de 2019. 
131 SENADO FEDERAL. Promulgada Emenda Constitucional da reforma da Previdência. Publicada em 12 de 

novembro de 2019. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/11/12/promulgada-

emenda-constitucional-da-reforma-da-previdencia>. Acesso em 21 de novembro de 2019. 
132 SENADO FEDERAL. Senado aprova texto-base da PEC Paralela da Previdência em primeiro turno. 

Publicado em 06 de novembro de 2019. Disponível 

em:<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/11/06/senado-aprova-texto-base-da-pec-paralela-da-

previdencia-em-primeiro-turno>.Acesso em 21 de novembro de 2019. 

https://forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2192459/resultado
http://www.previdencia.gov.br/2019/10/senado-aprova-nova-previdencia-em-segundo-turno/#:~:targetText=O%20Senado%20aprovou%20nesta%20quarta,2019%2C%20a%20da%20Nova%20Previd%C3%AAncia.&targetText=Com%20a%20aprova%C3%A7%C3%A3o%20em%20segundo,Deputados%2C%20tamb%C3%A9m%20em%20dois%20turnos.
http://www.previdencia.gov.br/2019/10/senado-aprova-nova-previdencia-em-segundo-turno/#:~:targetText=O%20Senado%20aprovou%20nesta%20quarta,2019%2C%20a%20da%20Nova%20Previd%C3%AAncia.&targetText=Com%20a%20aprova%C3%A7%C3%A3o%20em%20segundo,Deputados%2C%20tamb%C3%A9m%20em%20dois%20turnos.
http://www.previdencia.gov.br/2019/10/senado-aprova-nova-previdencia-em-segundo-turno/#:~:targetText=O%20Senado%20aprovou%20nesta%20quarta,2019%2C%20a%20da%20Nova%20Previd%C3%AAncia.&targetText=Com%20a%20aprova%C3%A7%C3%A3o%20em%20segundo,Deputados%2C%20tamb%C3%A9m%20em%20dois%20turnos.
http://www.previdencia.gov.br/2019/10/senado-aprova-nova-previdencia-em-segundo-turno/#:~:targetText=O%20Senado%20aprovou%20nesta%20quarta,2019%2C%20a%20da%20Nova%20Previd%C3%AAncia.&targetText=Com%20a%20aprova%C3%A7%C3%A3o%20em%20segundo,Deputados%2C%20tamb%C3%A9m%20em%20dois%20turnos.
http://www.previdencia.gov.br/2019/10/senado-aprova-nova-previdencia-em-segundo-turno/#:~:targetText=O%20Senado%20aprovou%20nesta%20quarta,2019%2C%20a%20da%20Nova%20Previd%C3%AAncia.&targetText=Com%20a%20aprova%C3%A7%C3%A3o%20em%20segundo,Deputados%2C%20tamb%C3%A9m%20em%20dois%20turnos.
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/11/12/promulgada-emenda-constitucional-da-reforma-da-previdencia
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/11/12/promulgada-emenda-constitucional-da-reforma-da-previdencia
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/11/06/senado-aprova-texto-base-da-pec-paralela-da-previdencia-em-primeiro-turno
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/11/06/senado-aprova-texto-base-da-pec-paralela-da-previdencia-em-primeiro-turno
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desconstitucionalização dos requisitos para concessão e reajuste dos benefícios 

previdenciários”, conforme explica Cláudia Deud.133   

 Quanto ao tempo de contribuição para aposentadoria, o texto inicialmente exigia para 

as mulheres e homens 20(vinte) anos de tempo de contribuição, no entanto, a Câmara dos 

Deputados derrubou e manteve 15(quinze) anos para as mulheres e 20(vinte) para homens.134 

O tempo de contribuição dos homens está sendo revisto na PEC paralela n.º 133/2019, para 

ser de 15(quinze) anos como era antes da Emenda 103/2019.135 

  As alterações trazidas pela Emenda 103/2019 abrange o Regime Geral da 

Previdência Social - RGPS e o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, ou seja, essa 

reforma alcança os segurados do INSS e servidores públicos. No entanto, a abordagem dessa 

análise dos principais pontos da Emenda 103/2019 será direcionada para o Regime Geral da 

Previdência Social - RGPS, mais precisamente no que envolve as seguradas empregadas.  

 

3.3.1. Mudanças na Aposentadoria por idade 

 Um dos pontos polêmicos da Emenda 103/2019 segundo a nota da DIEESE n.º 203 é 

a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição, gerando assim a imposição de idade 

mínima para aposentação no Regime Geral da Previdência Social - RGPS, exceto para os 

contribuintes com deficiência.136 Previsto no artigo 1º da Emenda 103 de 2019, a alteração 

do parágrafo 7º e 8° do artigo 201 da Constituição Federal de 1988 com a seguinte redação137: 

§ 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos 

da lei, obedecidas as seguintes condições:   

I - 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 62 (sessenta e dois) anos de 

idade, se mulher, observado tempo mínimo de contribuição; 

 
133 DEUD, Claudia Augusta Ferreira. COMPARATIVO ENTRE A REDAÇÃO ORIGINAL E O TEXTO 

APROVADO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS. Nota técnica. Agosto de 2019. Disponível em:< 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/estudos-e-notas-tecnicas/publicacoes-da-consultoria-

legislativa/quadros-comparativos-de-proposicoes-1/quadro-comparativo-pec-6-2019-reforma-da-previdencia-
redacao-original-e-aprovado-na-cd>. p. 3. 
134 Ibid. p. 28. 
135SENADO FEDERAL. Senado aprova texto-base da PEC Paralela da Previdência em primeiro turno. op. 

cit. 
136 DIEESE. PEC 06/2019: a desconstrução da Seguridade Social. Nota Técnica, nº 203.  

Março 2019. Disponível em:<https://www.dieese.org.br/notatecnica/2019/notaTec203Previdencia.pdf>. 

Acesso em 12 de novembro de 2019. p. 9. 
137 BRASIL. EMENDA À CONSTITUIÇÃO N.º 103. 12 DE NOVEMBRO DE 2019. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm>. Acesso em 21 de novembro 

de 2019.  

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/estudos-e-notas-tecnicas/publicacoes-da-consultoria-legislativa/quadros-comparativos-de-proposicoes-1/quadro-comparativo-pec-6-2019-reforma-da-previdencia-redacao-original-e-aprovado-na-cd
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/estudos-e-notas-tecnicas/publicacoes-da-consultoria-legislativa/quadros-comparativos-de-proposicoes-1/quadro-comparativo-pec-6-2019-reforma-da-previdencia-redacao-original-e-aprovado-na-cd
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/estudos-e-notas-tecnicas/publicacoes-da-consultoria-legislativa/quadros-comparativos-de-proposicoes-1/quadro-comparativo-pec-6-2019-reforma-da-previdencia-redacao-original-e-aprovado-na-cd
https://www.dieese.org.br/notatecnica/2019/notaTec203Previdencia.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm
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II - 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, 

se mulher, para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em 

regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o 

pescador artesanal. 

§ 8º O requisito de idade a que se refere o inciso I do § 7º será reduzido em 5 (cinco) 

anos, para o professor que comprove tempo de efetivo exercício das funções de 

magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei 

complementar. 

 

 Sendo assim, a partir da data da promulgação da Emenda e respeitando as regras de 

transição as idades mínimas para aposentadoria por idade serão: 

 Mulheres Tempo mínimo 

de contribuição 

Homens Tempo mínimo 

de contribuição 

Trabalhadores Urbanos 62 anos 15 anos 65 anos 20 anos 

Trabalhadores Rurais 55 anos 15 anos 60 anos 15 anos 

Professores 57 anos 25 anos 60 anos 25 anos 

Tabela 1- Relação segurados. Idade mínima. Tempo de contribuição 

        Fonte: Emenda n.º 103 de 2019. Elaboração: autora    

  

Sendo assim, com essa exigência da idade mínima para a concessão da aposentadoria 

gerou consequentemente a extinção do benefício da aposentadoria por tempo de contribuição 

no Regime Geral da Previdência Social, respeitando o direito garantido. 

Em suma, a mudança maior recaiu para as seguradas mulheres, uma vez que terão 

que contribuir 2(dois) anos a mais, no requisito idade mínima, já os segurados homens 

mantiveram a idade mínima. Nesse sentido, a nota n.º 202 do DIEESE, alerta que:138 

Se comparadas com as regras atuais, as medidas propostas pelo governo exigirão 

mais sacrifício das mulheres do que dos homens. No caso da aposentadoria no 

RGPS, por exemplo, mesmo que ambos os sexos percam o direito à aposentadoria 

por tempo de contribuição e passem a ter a exigência de idade mínima, as mulheres 

terão que trabalhar dois anos a mais (dos 60 aos 62 anos)[...]Os homens, ao 

contrário, permanecerão com as mesmas referências etárias da atual modalidade de 

aposentadoria por idade (65 anos, no setor urbano, e 60, no rural). 

 Conforme apresentado na tabela acima o tempo de contribuição também foi alterado, 

o caput do artigo 19 da Emenda à Constituição n.º 103 de 2019, traz a alteração dos segurados 

 
138 DIEESE. Nota Técnica, nº 202. op. cit. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art201%C2%A78.0
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do RGPS e em seus parágrafos tratam do tempo de contribuição aos segurados especiais e 

dos professores e professoras.139 

 No que tange ao cálculo do benefício da aposentadoria, houve uma mudança 

significante, a partir da promulgação o valor será uma média aritmética simples de 100%(cem 

por cento) das contribuições do segurado, ou seja, não será mais feito a média dos 

80%(oitenta por cento) das maiores contribuições da vida dos segurados, conforme previsto 

no caput do artigo 26 da Emenda n.º 103 de 2019.140 

 Nesse sentido, o impacto para a empregada contribuinte é visível, visto que não será 

excluído os 20% (vinte por cento) das menores contribuições realizadas durante a conturbada 

fase contratual, gerando assim um valor de aposentadoria menor que percebido antes da 

Emenda n.º 103 de 3019.  

 Quanto aos valores do benefício a regra também foi alterada, após a Emenda 

n.º103/2019 o valor corresponderá a uma média de 60%(sessenta por cento) do salário 

benefício, com acréscimo de 2% (dois por cento) para cada ano de contribuição que 

ultrapassar 15(quinze) anos se mulher e 20 (vinte) anos se homem de contribuição, como 

aduz o parágrafo 2º no mesmo artigo 26 da Emenda n.º 103 de 2019.141 

 Por exemplo, para a segurada empregada urbana que completar 62 anos de idade e 

acumular 15(anos) de contribuição poderá ter acesso a aposentadoria, porém perceberá 

apenas 60% (sessenta por cento) do salário benefício da aposentadoria. Em outra hipótese, 

se a segurada empregada urbana contribuiu por 20(vinte) anos, fará jus apenas 70% (setenta 

por cento). Para melhor compreensão, a tabela abaixo aborda as hipóteses de tempo de 

contribuição e a porcentagem do valor da aposentadoria142: 

 
139 BRASIL. EMENDA À CONSTITUIÇÃO N.º 103. 2019. op. cit. 

140 Ibid. 
141 BRASIL. EMENDA À CONSTITUIÇÃO N.º 103. 2019. op. cit. 
142 Ibid. 
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Gráfico 1- Relação anos de contribuição da Empregada X Porcentagem do valor da aposentadoria. 

Fonte: Emenda n.º 103 de 2019. 

Elaboração: autora 

 

 Sendo assim para que as seguradas mulheres tenham acesso a 100% (cem por cento) 

do benefício terão que somar 35 (trinta e cinco) anos de contribuição e os segurados homens 

precisarão somar 40 (quarenta) anos de contribuição.143  

 Para os segurados já filiados ao Regime Geral da Previdência Social – RGPS que 

fazem jus a aposentadoria em decorrência do direito adquirido, a Emenda prevê 4(quatro) 

regras de transição, exemplificado da melhor maneira pela nota técnica n.º 214 do 

DIEESE144:  

a) Por pontos – concedida com o mínimo de 30/35 anos de contribuição 

(mulher/homem) e 86/96 pontos na soma entre idade e tempo de contribuição; a 

pontuação sobe uma unidade por ano até alcançar 100/105 pontos; professores 

precisam de cinco anos a menos em contribuições e na soma de pontos; o valor é 

calculado pela regra geral (60% + 2% a.a.);  

b) Por idade – concedida com 30/35 anos de contribuição e 56/61 anos de idade 

(mulher/homem); as idades aumentam seis meses a cada ano; para os professores, 

o tempo de contribuição e as idades exigidas são reduzidas em 5 anos; o valor do 

benefício é calculado pela regra geral.  

 
143 BRASIL. Principais Pontos da Nova Previdência. Novas Regras de Aposentadoria. 

Disponívelem:<http://www.brasil.gov.br/novaprevidencia/#novas-regras>. Acesso em 21 de novembro de 

2019. 
144 DIEESE. PEC 6/2019: como ficou a Previdência depois da aprovação da reforma no Senado Federal. 

Nota Técnica, nº 214. Novembro, 2019. Disponível 

em:<https://www.cnte.org.br/images/stories/2019/2019_11_08_dieese_nota_214_reforma_previdencia.pdf> 

Acesso em 21 de novembro de 2019. p. 7.  

http://www.brasil.gov.br/novaprevidencia/#novas-regras
https://www.cnte.org.br/images/stories/2019/2019_11_08_dieese_nota_214_reforma_previdencia.pdf
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c) Pedágio e fator previdenciário - se a/o segurada/o tiver 28/33 anos de 

contribuição, na data de promulgação da Emenda, poderá se aposentar cumprindo 

“pedágio” de 50% do tempo que faltar para completar 30/35 anos de contribuição; 

o valor será igual à média de todos os salários de contribuição desde 1994, com 

aplicação do fator previdenciário. 

 d) Pedágio de 100% - concedida a partir de 57/60 anos de idade, com 30/35 anos 

de contribuição (mulher/homem) mais “pedágio” de 100% do que faltar para tanto 

na data da promulgação; professores têm redução de cinco anos na idade e no 

tempo de contribuição (50/55, com 25/30 de contribuição); os proventos serão de 

100% da média dos salários de contribuição. 
 

3.3.2. Mudança no Auxílio-doença 

 O cálculo do valor do salário benefício seguirá a mesma regra da aposentadoria por 

idade, ou seja, será uma média aritmética simples correspondente a 100% (cem por cento) 

das contribuições dos segurados.145 Ou seja, o valor do benefício será menor, uma vez que 

não será descartados os 20% (vinte por cento) das menores contribuições da segurada durante 

a vida laborativa. 

 

3.3.3. Mudança na Aposentadoria por invalidez - Atual Aposentadoria por 

Incapacidade Permanente 

 De início houve uma alteração na nomenclatura da aposentadoria por invalidez para 

aposentadoria por incapacidade permanente, conforme a denominação trazida pelo inciso II, 

parágrafo 3º do artigo 26 da Emenda 103 de 2019. Nesse referido parágrafo 3º, consta a 

previsão de como será o cálculo do valor do benefício, que por sua vez, será uma média 

aritmética simples correspondente a 100% (cem por cento) das contribuições dos 

segurados.146 

 No entanto, se a aposentadoria por incapacidade permanente for decorrente de 

acidente de trabalho, doenças profissionais e doenças do trabalho, o valor do benefício será 

no valor de 100% (cem por cento) do salário benefício, não havendo alteração com a Emenda 

n.º 103/2019.147 

 
145  BRASIL. EMENDA À CONSTITUIÇÃO N.º 103. 2019. op. cit. 
146 Ibid. 
147 DIEESE. Nota Técnica, nº 214. op. cit. p.5 
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3.3.4. Mudança na Pensão por morte 

 O valor da pensão sofrerá uma redução exponencial, o benefício será reduzido pela 

metade e acrescido por cota/parte por dependente, a alteração foi prevista no artigo 23 da 

Emenda n. 103 de 2019, com a seguinte redação148: 

Art. 23. A pensão por morte concedida a dependente de segurado do Regime Geral 

de Previdência Social ou de servidor público federal será equivalente a uma cota 

familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo 

segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por 

incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 (dez) pontos 

percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento). 

 Como exemplo, se uma segurada empregada, casada e com um filho, sofre um 

acidente no trânsito e vem a falecer, seu cônjuge e seu filho farão jus a 70% (setenta por 

cento) do valor que seria a aposentadoria da segurada. Por outro lado, se a segurada 

empregada tiver um companheiro e 4(quatro) filhos, esse valor alcançará os 100% do valor 

do benefício.   

 Vale ressaltar, que o parágrafo 2º do artigo 23 da Emenda n.º 103 de 2019 mantém o 

valor da pensão por morte em 100% (cem por cento) para o dependente inválido ou com 

deficiência mental.149  

 

Gráfico 2- Relação números de dependentes X Porcentagem do valor da Pensão por morte. 

Fonte: Emenda n.º 103 de 2019. 

Elaboração: autora 

 
148 Ibid. 
149 BRASIL. EMENDA À CONSTITUIÇÃO N.º 103. 2019. op. cit. 
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3.3.5. Mudanças nas Alíquotas de contribuição 

Quanto às alíquotas de contribuição houve uma redução de 0.5%(meio por cento) nas 

contribuições de quem recebe até 1(um) salário mínimo, para aqueles que recebem acima de 

um salário mínimo até R$2.000(dois mil) reais terá que pagar em média 0,5%(meio por 

cento) a mais com a nova regra, quem recebe de R$ 2.000 (dois mil) a R$ 3.000(três mil) 

pagará 1%(um por cento) a mais com a nova regra. A última faixa prevista, para aqueles que 

recebem acima de R$ 3.000(três mil) ao teto do INSS, poderá pagar até 3% (três por cento) 

a mais com a Emenda n.º 103 de 2019, conforme menciona o artigo 28 da Emenda n.º 103 

de 2019:150 

Art. 28. Até que lei altere as alíquotas da contribuição de que trata a Lei nº 8.212, 

de 24 de julho de 1991, devidas pelo segurado empregado, inclusive o doméstico, 

pelo trabalhador avulso, estas serão de:              (Vigência) 

I - até 1 (um) salário-mínimo, 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento); 

II - acima de 1 (um) salário-mínimo até R$ 2.000,00 (dois mil reais), 9% (nove por 

cento); 

III - de R$ 2.000,01 (dois mil reais e um centavo) até R$ 3.000,00 (três mil reais), 

12% (doze por cento); e 
IV -de R$ 3.000,01 (três mil reais e um centavo) até o limite do salário de 

contribuição, 14% (quatorze por cento). 

 

3.3.6. Vedação no acúmulo de benefícios 

Com a promulgação da Emenda, respeitando o direito adquirido, as novas regras 

previstas no artigo 24 da Emenda n.º 103 de 2019, fica proibido o acúmulo de benefícios seja 

acúmulos de pensões ou de aposentadoria. A segurada terá acesso a 100% (cem por cento) 

do maior benefício e poderá somar uma porcentagem do outro benefício a qual faz jus.151 

Quanto a porcentagem, a previsão consta no parágrafo 2º do mesmo artigo 24 da 

Emenda n.º 103 de 2019152:  

§ 2º Nas hipóteses das acumulações previstas no § 1º, é assegurada a percepção do 
valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais 

benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas: 

I - 60% (sessenta por cento) do valor que exceder 1 (um) salário-mínimo, até o 

limite de 2 (dois) salários-mínimos; 

II - 40% (quarenta por cento) do valor que exceder 2 (dois) salários-mínimos, até 

o limite de 3 (três) salários-mínimos; 

III - 20% (vinte por cento) do valor que exceder 3 (três) salários-mínimos, até o 

limite de 4 (quatro) salários-mínimos; e 

IV - 10% (dez por cento) do valor que exceder 4 (quatro) salários-mínimos. 

 

 
 

 
150 Ibid. 
151 Ibid. 
152 Ibid. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm#art36i
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3.3.7. Mudanças no Salário Família e Auxílio-reclusão  

A alteração nestes benefícios se deu na redução do alcance dos beneficiários, 

conforme o artigo 27 da Emenda de 103 de 2019, só terão acesso ao benefício aqueles que 

percebem a renda mensal de até R$ 1.364,43 (mil, trezentos e sessenta e quatro reais e 

quarenta e três centavos).153 

 

3.4. Quadros comparativos: Resumo das regras, antes e depois da Emenda n. 103 de 

2019 

 

 
BENEFÍCIO APOSENTADORIA POR IDADE 

– RGPS – 

Requisitos –  

Segurada Empregada 
Antes da Emenda Depois da Emenda 

Idade Mínima 

60 anos – Urbana 62 anos – Urbana 

55 anos – Rural 60 anos – Rural 

50 anos – Professora 50 anos – Professora 

Tempo de contribuição 

15 anos – Urbana 62 anos – Urbana 

15 anos – Rural 60 anos – Rural 

20 anos – Professora 25 anos – Professora 

Salário Benefício 

80% maiores salários do 

período de contribuição - 

Excluindo 20% das menores 

contribuições 

Média aritmética Média 

simples de 100% do período 

de contributivo. 

Valor do Benefício 

70% com acréscimo de 1% 

para cada ano de 

contribuição. Ex.: 15 anos de 

contribuição será 
 85% do valor. 

60% com acréscimo de 2% 

para cada ano que ultrapassar 

15 anos. Ex.: 15 anos de 

contribuição será  
60% do valor. 

 Tabela 2 - Alterações na Aposentadoria por idade 

Fonte: Emenda n.º 103 de 2019. Elaboração: autora    
 

 
153 BRASIL. EMENDA À CONSTITUIÇÃO N.º 103. 2019. op. cit. 



54 
 

 

 
CÁLCULO DO SALÁRIO BENEFÍCIO 

Segurada Empregada Antes da Emenda Depois da Emenda 

Aposentadoria por Incapacidade 

Permanente 

80% maiores salários do 

período de contribuição - 

Excluindo 20% das menores 

contribuições 

Média aritmética Média 

simples de 100% do período 

de contributivo. 

Auxílio Doença 

80% maiores salários do 
período de contribuição - 

Excluindo 20% das menores 

contribuições 

Média aritmética Média 
simples de 100% do período 

de contributivo. 

Tabela 3 - Cálculos do Salário Benefício 

        Fonte: Emenda n.º 103 de 2019. Elaboração: autora    

 

Diante das mudanças apresentadas pelo Emenda n.º 103 de 2019, fica evidente que 

as seguradas mulheres são as mais atingidas com essa reforma. Seja no aumento da idade 

mínima para 62(sessenta e dois) anos ou na redução dos valores dos benefícios da 

aposentadoria por idade, por conta do novo modelo de cálculo (60%+1% ao ano). Incluindo 

também, a redução do valor da aposentadoria por incapacidade permanente e a redução do 

valor do auxílio doença, por conta da média aritmética simples de 100% de contribuição.  

Serão atingidas ainda pela exclusão da aposentadoria por tempo de contribuição, na 

vedação do acúmulo de benefícios e na redução do valor da pensão por morte. No entanto, 

vale ressaltar que não houve nenhuma proposta de alteração no que tange ao benefício do 

salário maternidade. 

 

 

 

 

 

 



55 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Seguridade Social é um conjunto amplo de proteção social, que abrange a 

previdência social, à saúde e a assistência social. Tem como público alvo a todos, em especial 

aquele que se encontra em circunstância de risco social.  O objeto desta pesquisa limitou-se 

ao pilar da Previdência Social. 

Tratando-se de previsão legal da Previdência Social destacam-se dois importantes 

diplomas. O primeiro é a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 201 que versa sobre o 

Regime Geral da Previdência Social – RGPS e os benefícios previstos para esse regime, 

como: doença, invalidez, morte, idade avançada, proteção à maternidade, desemprego 

involuntário, salário família, auxílio reclusão e pensão por morte, já o artigo 202 trata 

exclusivamente do Regime de Previdência Privada, o segundo instrumento é a lei nº. 8.213 

de 1991 que prevê as regras e benefícios do Regime Geral da Previdência Social. 

A Previdência social é considerada um seguro social e tem como segurado aquele que 

contribui. Os segurados terão acesso a esse seguro quando sofrer alguma situação de risco 

social, decorrente da perda da capacidade laborativa.  É formada por dois regimes básicos, o 

Regime Geral de Previdência Social – RGPS e Regimes Próprios de Previdência Social - 

RPPS. A pesquisa, por sua vez, analisou apenas as alterações que versavam sobre o RGPS, 

considerado o principal regime da previdência brasileira pela doutrina majoritária do Direito 

Previdenciário. 

Nessa pesquisa foram abordados elementos essenciais para compreensão da 

Previdência Social, quem é de fato a empregada contribuinte e quais impactos a Reforma da 

Previdência Social através da Emenda n.º 103 de 2019.  O objetivo da pesquisa foi identificar 

os principais impactos desta Emenda n.º 103/2019 para as seguradas empregadas. 

A PEC n.º 06/2019, apresentada para a Câmara dos Deputados, em 20 de fevereiro 

de 2019, que em suma “Modifica o sistema de previdência social, estabelece regras de 

transição e disposições transitórias, e dá outras providências”. De autoria do poder Executivo, 

atual Governo de Jair Bolsonaro (2019-), a proposta foi desenvolvida pelo Ministério da 

Economia, chefiado pelo atual ministro Paulo Guedes (2019-). A proposta foi promulgação 

em 12 de novembro de 2019 e tornou-se a Emenda n. 103/2019. 

Muitas discussões sobre o tema foram realizadas no Congresso Nacional e algumas 

alterações principais não seguiram adiante, como foi o caso do sistema de capitalização. 
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No entanto, outras propostas foram aprovadas sob argumento de que iriam acabar com os 

privilégios. Porém não é o que se ver, pois as mulheres contribuintes foram as mais 

afetadas com essas alterações.  

As principais mudanças trazidas pela Emenda n. 103/2019 para as seguradas 

empregadas foram: as mudanças na aposentadoria por idade, no que tange o aumento da 

idade mínima de tempo de contribuição e redução dos valores do benefício; mudança no 

cálculo do auxílio-doença; mudança na aposentadoria por incapacidade permanente; altera o 

cálculo da pensão por morte; muda as alíquotas de contribuição; faz vedação no acúmulo de 

benefícios e diminui a cobertura do salário família e auxílio-reclusão.  

Uma das regras mais impactante, alterada pela a Emenda n. 103/2019, foi o aumento 

de 2(anos) de tempo de contribuição para as seguradas mulheres. Houve também alteração 

nas regras no que tange o cálculo do valor da aposentadoria, a partir da promulgação da 

Emenda n. 103/2019, o cálculo será através de uma média aritmética simples de 100% das 

contribuições dos segurados, não haverá mais a exclusão dos 20% das menores contribuições, 

ou seja, as seguradas mulheres precisarão trabalhar mais e receberão menos. 

Diante das mudanças apresentadas pela Emenda n. 103/2019, fica evidente que as 

seguradas mulheres são as mais atingidas com essa reforma. Seja pelo o aumento da idade 

mínima para 62(sessenta e dois) anos, seja pela redução dos valores do benefício da 

aposentadoria por idade. 

Restou comprovado, que diante das dificuldades existentes, sejam elas pela 

desigualdade entre os gêneros, pelas dificuldades durante as fases pré-contratual e contratual, 

dificuldades em conciliar o trabalho remunerado e o trabalho doméstico, dedicação aos 

cuidados dos filhos, dos idosos e doentes familiares, ou seja, terão as seguradas mulheres, 

em especial as empregadas, mais dificuldades para completar o tempo exigido de 

contribuição e de carência, para alcançarem o benefício no final da vida, a aposentadoria. 

Essas dificuldades encontradas pelas empregadas contribuintes nas fases pré-

contratual e contratual refletem nos aspectos previdenciários, principalmente no momento de 

pleitear sua aposentadoria, essas consequências podem  comprometer o valor do benefício da 

aposentadoria, por não atingirem o tempo ideal de contribuição para receber 100% do valor 

do benefício e na pior das hipóteses podem não alcançar os requisitos da carência de 

contribuição para conseguir se aposentarem. 

Nesse sentido, para que a trabalhadora possa ter acesso aos mesmos valores de 

benefícios que os homens no final da vida laborativa é preciso que ela tenha a mesma 
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condição e acesso nas outras fases, pré-contratual e contratual. Porém, mesmo com tantos 

avanços conquistados para proteger as mulheres nesse sentido, as reformas realizadas 

atualmente como a Trabalhista no ano de 2017 e a reforma Previdenciária de 2019, serviram 

como marcos no retrocesso, no que tange a proteção das trabalhadoras contribuintes. 
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