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RESUMO 
 

A proteção social dos idosos e pessoas carentes tem destaque desde o início da humanidade.  A 
Previdência Social no Brasil teve como marco inicial com o avento da Lei Eloy Chaves (Decreto-Lei 
4.682/23) A Constituição Federal de 1988, dispõe em seu artigo 194 sobre a Seguridade Social e 
sobre a Previdência Social em seu artigo 201. Sendo assim a Seguridade Social compreende um 
conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade destinados a 
assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Dentre os benefícios 
assegurados encontra-se a aposentadoria por tempo de contribuição, um dos principais benefícios da 
Previdência Social e por isso, o mais atingido ao longo dos tempos pelas mudanças ocorridas na 
legislação da Previdência Social. O objetivo do presente trabalho consistiu na análise do instituto da 
aposentadoria por tempo de contribuição no regime geral de Previdência Social, desde sua 
introdução ao nosso ordenamento jurídico, suas alterações no decorrer dos anos até os dias atuais, 
na iminência de nova reforma no sistema previdenciário. No capítulo dois foram abordados os 
aspectos históricos acerca da seguridade social, desde os primórdios até nossos dias atuais, no 
capítulo três estudamos os princípios constitucionais da previdência social, considerados como 
princípios bases do sistema previdenciário em nosso País e finalizando foi feita uma análise dos 
principais pontos em relação à aposentadoria por tempo de contribuição no regime geral de 
previdência social, suas alterações no decorrer no tempo e a atual discussão acerca do assunto.  
 
Palavras-chave: Seguridade Social. Previdência Social. Aposentadoria por tempo de Contribuição. 
Fator Previdenciário. Reforma Previdenciária. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 
The protection of the elderly and needy has been a highlighted subject since the beginning of 
humanity. In Brazil, the Social Welfare had a landmark with Eloy Chaves law progress (Decree-Law 
4.682 / 23). The Federal Constitution of 1988 provides in its article 194 on Social Security and Social 
Welfare in its article 201. Thus, Social Security encompasses a set of an integrated actions of the 
public power and society, destined to ensure the rights of citizens regarding health, welfare and 
assistance. The retirement due to contribution time is one of the main benefits of Social Welfare and 
therefore the most affected over time by the changes occurred in social security legislation. The 
purpose of this study is to analyse the institute of retirement by time of contribution in the general 
social welfare system, from its introduction to our legal system, its changes over the years to the 
present, imminence of new reform in the social welfare system. In chapter two will be discussed the 
historical aspects of social security, from the very beginning to the present day, in the chapter three 
we studied the constitutional principles of social welfare, considered as basic principles of the social 
welfare system in our country and to finalize an analysis wos conducted for the main points of 
retirements due to contribution time in the general social welfare policy, its changes over time and the 
current discussions about the subject.  
 
Key words: Social Security. Social Welfare. Retirement due to Contribution Time. Welfare Factor. 
Welfare Reform. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objeto a análise da aposentadoria por tempo 

de contribuição no Regime Geral de Previdência Social. Com o objetivo de 

demonstrar de forma sucinta quais os caminhos que o segurado tem que percorrer 

durante sua trajetória profissional, até alcançar a tão esperada e sonhada 

aposentadoria. 

Para iniciarmos, no capítulo dois, serão abordados os aspectos históricos da 

seguridade social, buscando uma análise desde os primórdios da proteção social até 

os dias atuais, fazendo-se menção às primeiras leis a se preocupar com a velhice e 

os infortúnios a que somos expostos no decorrer de nossa existência. Analisando-se 

as principais mudanças e alterações trazidas no decorrer da história pelas 

Constituições anteriores e pela nossa atual Constituição Federal de 1988, bem como 

as respectivas Emendas Constitucionais. 

No capítulo três, serão analisados os princípios constitucionais aplicados à 

Seguridade Social, princípios estes que dão fundamentação ao sistema 

previdenciário brasileiro, visando dar maior proteção tanto área da saúde, como 

assistência e previdência social.    

No capítulo quatro, inicialmente será feito uma breve análise histórica acerca 

da aposentadoria por tempo de contribuição, anteriormente denominada de 

aposentaria por tempo de serviço. Nessa esteira destacam-se os principais 

requisitos para a sua concessão, tais como: carência; quais são as pessoas 

beneficiárias; as alterações trazidas pela Emenda Constitucional nº 20/98; no 

tocante à aposentadoria especial dos professores; o tempo de contribuição; valor da 

renda inicial do benefício; aplicação e constitucionalidade do fator previdenciário; a 

regra prevista na Medida Provisória 676/2015; data de início e fim do benefício; do 

tratamento dispensado ao segurado que continua ou retorna ao mercado de 

trabalho; e finalmente pequena análise a respeito da Proposta de Emenda à 

Constituição 287/2016, cujo texto base é alvo de muitas discussões e protestos pelo 

País. 

Encerra-se o presente trabalho com as considerações finais, destacando-se 

os pontos relevantes do objeto estudado, bem como as principais alterações 

históricas  e  legislativas  que  causaram  grandes   impactos  ao  segurado  e  novas 
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alterações previstas que consequentemente afetarão àqueles que necessitam da 

proteção da Seguridade Social. 
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2 DO DIREITO DA SEGURIDADE SOCIAL 

 

2.1 Breve histórico sobre a seguridade social 

 

 A proteção social com idosos e pessoas carentes são preocupações que vem 

desde o começo da humanidade. “Pode-se afirmar que a proteção social nasceu, 

verdadeiramente, na família. A concepção da família já foi muito mais forte do que 

nos dias de hoje e, no passado, as pessoas comumente viviam em largos 

aglomerados familiares”. (IBRAHIM, 2007, p. 1). 

Segundo Sérgio Pinto Martins: 

 

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Constituição 
Francesa de 1793 estabelecia em seu art. 21 que “a assistência pública é 
uma dívida sagrada. A sociedade deve sustentar os cidadãos infelizes, 
dando-lhes trabalho, ou assegurando os meios de subsistência aos que não 
estejam em condições de trabalhar”. (2015, p. 4). 

 

Em 1883, surgiu em virtude da pressão exercida pelos trabalhadores, a 

previdência social, ou o seguro propriamente dito, com a Lei de Bismarck. “Iniciou 

com o seguro doença, destinado aos operários da indústria e do comércio, criando 

um sistema novo, que mais tarde seria adotado por outros países”. (TSUTIYA, 2013, 

p. 37). 

O sistema de Bismarck foi o primeiro a organizar a previdência social em 

forma de seguro. Martins (2015, p. 4) destaca que “As leis instituídas por Bismark 

tornaram obrigatória a filiação às sociedades seguradoras ou entidades de socorros 

mútuos por parte de todos os trabalhadores que recebessem até 2.000 marcos 

anuais”. 

A primeira Constituição a tratar da seguridade social foi a do México, de 1917. 

De acordo com Sérgio Pinto Martins, a Constituição do México: 

 

Previa que os empresários eram responsáveis pelos acidentes do trabalho e 
pelas moléstias profissionais dos trabalhadores, em razão do exercício da 
profissão ou do trabalho que executarem; por conseguinte, os patrões 
deverão pagar a indenização correspondente, conforme a consequência 
decorrente seja a morte, ou simplesmente a incapacidade temporária ou 
permanente para o trabalho, de acordo com o que as leis determinarem. 
(2015, p. 5). 
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Historicamente, a ampliação das proteções sociais foi marcada pelo Plano 

Beveridge, que surgiu na Inglaterra em 1942 no contexto da Segunda Guerra 

Mundial. “Em meio às agruras da ocupação de Londres, pelos nazistas, o Lord 

Beveridge idealizou um sistema universal de proteção social, tendo como 

fundamento a proteção do berço ao túmulo”. (TSUTIYA, 2013, p. 39). O Plano 

Beveridge visava a atender toda a sociedade, não apenas os trabalhadores. 

Martins destaca que: 

 

O Plano Beveridge tinha por objetivos: (a) unificar os seguros sociais 
existentes; (b) estabelecer o princípio da universalidade, para que a 
proteção se estendesse a todos os cidadãos e não apenas aos 
trabalhadores; (c) igualdade de proteção; (d) tríplice forma de custeio, 
porém com predominância do custeio estatal. (2015, p. 6). 

 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, traz a idéia de que 

a seguridade social é um dos direitos fundamentais da pessoa humana. Em seu art. 

XXV, determina que “todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de 

assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, 

habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis”. (MARTINS, 

2015, p. 6). 

A Previdência Social Brasileira passou por diversas mudanças, no decorrer do 

tempo, algumas de caráter conceitual e outras em sua estrutura, ampliando, 

estendendo ou modificando riscos cobertos, bem como as formas de proteção e o 

custeio do sistema.  

A proteção social no Brasil surgiu primeiramente com a iniciativa privada, cuja 

adesão era voluntária. Seguiu-se, então, com a intervenção crescente do Estado. De 

acordo com Goes (2016, p. 1), “No Brasil, as primeiras formas de proteção social 

deram-se através das Santas Casas de Misericórdia, sendo a de Santos a mais 

antiga, fundada em 1543”, tal proteção dependia de caridade, pois não havia 

contribuição por parte dos beneficiados.  

Destaca-se também no ano de 1835 a criação do Montepio Geral dos 

Servidores do Estado (Mongeral). Caracterizava-se por ser um sistema mutualista, 

onde os participantes contribuíam para um fundo que garantia a cobertura de certos 

riscos, não havia participação do poder público. Segundo Castro e Lazzari (2010, p. 

68) “primeira entidade de previdência privada do Brasil”. 



13 

 

O Montepio Geral dos Servidores do Estado “previa um sistema típico do 

mutualismo (sistema por meio do qual várias pessoas se associam e vão se 

cotizando para a cobertura de certos riscos, mediante a repartição dos encargos 

com todo o grupo)”. (MARTINS, 2015, p. 7). 

Todavia, a doutrina majoritária, considera como marco inicial da Previdência 

Social no Brasil, a Lei Eloy Chaves (Decreto-Lei 4.682/23). 

Augusto Massayuki Tsutiya, destaca que: 

     

A Lei Eloy Chaves. Foi a primeira norma a instituir no Brasil a Previdência 
Social, com a criação de Caixas de Aposentadoria e Pensões dos 
Ferroviários, de nível nacional. Previa benefícios de aposentadoria por 
invalidez, ordinária (equivalente à aposentadoria por tempo de serviço), 
pensão por morte e assistência médica. (2013, p. 41). 

 

Cumpre destacar que antes mesmo da Lei Eloy Chaves, já existia o Decreto 

nº 9.284/11, que instituiu a Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Operários da 

Casa da Moeda. A Lei Eloy Chaves recebeu esse denominação pelo fato de o 

Engenheiro William John Sheldon ter trazido da Argentina um sistema de proteção 

social aos trabalhadores.  

Nos dizeres de Castro e Lazzari: 

     

De regra, o modelo contemplado na Lei Eloy Chaves se assemelha ao 
modelo alemão de 1883, em que se identificam três características 
fundamentais: (a) a obrigatoriedade de participação dos trabalhadores no 
sistema, sem a qual não seria atingido o fim para o qual foi criado, pois 
mantida a facultatividade, seria mera alternativa ao seguro privado; (b) a 
contribuição para o sistema, devida pelo trabalhador, bem como pelo 
empregador, ficando o Estado como responsável pela regulamentação e 
supervisão do sistema; e (c) por fim, um rol de prestações definidas em lei, 
tendentes a proteger o trabalhador em situações de incapacidade 
temporária, ou em caso de morte do mesmo, assegurando-lhe a 
subsistência. (2010, p. 69/70).  

 

A Lei Eloy Chaves, portanto, é considerada a primeira lei previdenciária 

brasileira, “Os beneficiários eram os empregados e diaristas que executavam 

serviços de caráter permanente nas empresas de estrada de ferro existentes no 

país” (GOES, 2016, p. 1). Tal lei previa, portanto, aposentadoria por invalidez 

ordinária (equivalente à aposentadoria por tempo de contribuição), pensão por morte 

e assistência médica. 



14 

 

A Constituição de 1934 trouxe várias formas de proteção aos trabalhadores. 

Segundo Tsutiya (2013, p. 41), “a principal novidade foi a introdução da forma 

tríplice de custeio (público, empregado e empregador) com contribuição obrigatória”. 

Martins (2015, p. 10), destaca que “a Lei fundamental de 1934 já estabelecia a forma 

tríplice de custeio: ente público, empregado e empregador, sendo obrigatória a 

contribuição (art. 121, § 1º, h)”. 

Em 1936, foi criado o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários 

(IAPI), sobre tal instituto Martins destaca: 

                              

O IAPI era financiado por contribuições de empregados e empregadores, 
incidentes sobre a folha de pagamento das empresas, além da participação 
do Estado, por meio de uma taxa cobrada sobre os artigos importados. Os 
segurados tinham direito a aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e 
pensão. Outros benefícios eram mencionados. Poderiam existir 
contribuições suplementares. (2015, p. 10). 

 

A Carta Magna de 1937 foi outorgada em 10 de novembro e pouco evoluiu no 

tocante aos direitos sociais, tal instituto trouxe a expressão “seguro social” em vez 

de Previdência social. Martins faz os seguintes apontamentos: 

    

A previdência social é disciplinada apenas em duas alíneas do art. 137. A 
alínea m menciona “a instituição de seguro de velhice, de invalidez, de vida 
e para os casos de acidente de trabalho”. A alínea n dispõe que “as 
associações de trabalhadores têm o dever de prestar aos seus associados 
auxílio ou assistência, no referente às práticas administrativas ou judiciais 
relativas aos seguros de acidente do trabalho e aos seguros sociais”. (2015, 
p. 10). 

 

Na vigência desta Constituição surgiu o Decreto-Lei nº 775 de 07 de outubro 

de 1938, que criou o Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Empregados de 

Transporte de cargas (IAPETC). “Estavam também incluídos nesse sistema os 

trabalhadores avulsos de carga e descarga; os estivadores; os conferentes, os 

consertadores e os separadores de carga; e os condutores profissionais de veículos 

terrestres”. (MARTINS, 2015, p. 11).   

O Decreto nº 288, de 23/02/1938, criou o Instituto de Previdência e 

Assistência dos Serviços Públicos do Estado (IPASE). Martins (2015, p. 11) 

esclarece que “O IPASE tinha por objetivo realizar as funções de assistência aos 

servidores do Estado e praticar operações e assistência a favor de seus 

contribuintes”. 
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Já a Constituição de 1946, substituiu a expressão “seguro social” por 

“previdência social”. Tsutiya (2013, p. 42) destaca, “Referia-se o art. 157, XVI, 

previdência, mediante contribuição da União, do empregador, do empregado, em 

favor da maternidade e contra as consequências da doença, da velhice, da invalidez 

e da morte”.  

Segundo Martins: 

     

O inciso XVI do art. 157 consagras a “previdência, mediante contribuição da 
União, do empregador e do empregado, em favor da maternidade e contra 
as consequências da doença, da velhice, da invalidez e da morte”. Essa 
tríplice forma de custeio foi repetida nas constituições posteriores. Previa a 
competência concorrente para legislar sobre Previdência Social da União 
(art. 5º, XV, b) e dos Estados (art. 6º). Dispunha o inciso XVII do art. 157 
sobre a “obrigatoriedade da instituição do seguro empregador contra os 
acidentes do trabalho”. (2015, p. 11). 

 

Destaca-se também nessa época a criação da Lei nº 3.807, de 26/08/1960, 

Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS), havendo assim a unificação do sistema, 

“padronizou o sistema assistencial e criou novos benefícios como o auxílio-

natalidade, auxílio-funeral e auxílio-reclusão”. (GOES, 2016, p. 6). A LOPS 

promoveu a eliminação legislativa das diferenças históricas de tratamento entre 

trabalhadores; igualdade do sistema de custeio com a unificação das alíquotas de 

contribuição incidentes sobre a remuneração do trabalhador (entre 6% e 8%). 

“A Lei nº 4.214, de 02/03/1963, criou o Fundo de Assistência do Trabalhador 

rural (FUNRURAL), no âmbito do Estatuto do Trabalhador Rural”. (MARTINS, 2015, 

p. 12). Em 1966 por meio do Decreto-Lei nº 72, houve a criação do Instituto Nacional 

de Previdência Social (INPS). “Unifica os institutos de aposentadorias e pensões, 

centralizando a organização previdenciária” (MARTINS, 2015, p. 13). Passa no, 

entanto, a existir um sistema público. 

A Constituição de 1967, não inovou muito em relação à Constituição de 1946. 

“O § 1º do art. 158 repete o princípio da precedência da fonte de custeio. Trata-se do 

benefício do seguro-desemprego (art. 158, XVI) que posteriormente foi 

regulamentado pela Lei nº 4.923, de 1965, com o nome de auxílio-desemprego”. 

(MARTINS, 2015, p. 13). O Decreto-Lei nº 564, de 01 de maio de 1969, estendeu a 

Previdência Social ao trabalhador rural, seguindo a Lei Complementar nº 11, de 25 

de maio de 1971, que instituiu o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural 
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(Prorural) e fez incorporação no sistema previdenciário do empregado doméstico e 

do trabalhador autônomo, que até então estavam excluídos. 

Em 17 de outubro de 1969 a Constituição Federal sofreu grandes alterações 

em decorrência da Emenda Constitucional nº 01. “A matéria previdenciária era 

tratada juntamente com a do Direito do Trabalho no art. 165, repetindo praticamente 

a Constituição de 1967”. (MARTINS, 2015, p. 14). 

A Constituição Federal de 1988 trouxe o conceito de Seguridade Social, 

abrangendo um conjunto de ações que envolvem a saúde, a assistência social e a 

previdência social, marcando dessa forma, a adoção do modelo de Estado de bem 

estar social. 

Sobre referida Carta, Goes destaca: 

  

Como novidade a Constituição de 1988 destina um capítulo inteiro (artigos 
194 a 204) para tratar da Seguridade Social, entendida como gênero do 
qual são espécies a previdência social, a assistência social e a saúde. As 
contribuições sociais passaram a custear as ações do Estado nestas três 
áreas, e não mais somente no campo da Previdência Social. (2016, p. 10). 

 

Importante destacar que, no âmbito da Seguridade Social, os serviços de 

saúde e de assistência social não dependem de custeio. Por outro lado, com relação 

aos prestados pela Previdência Social, esses dependem de custeio, nos termos do 

artigo 195, incisos I, II, III e IV da referida Carta: 

     

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma 
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos 
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e 
das seguintes contribuições sociais: I - do empregador, da empresa e da 
entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: a) a folha de 
salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer 
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo 
empregatício; b) a receita ou o faturamento; c) o lucro; II - do trabalhador e 
dos demais segurados da previdência social, não incidindo contribuição 
sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência 
social de que trata o art. 201; III - sobre a receita de concursos de 
prognósticos. IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de 
quem a lei a ele equiparar. (PLANALTO, 2017). 

  

Com o advento da Lei nº 8.029, de 12/04/1990, em seu art. 17, permitiu a 

criação do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) por meio do Decreto nº 

99.350, de 27/06/1990, “autarquia federal vinculada ao então Ministério do Trabalho 

e Previdência social, mediante a fusão do IAPAS com o INPS. Martins (2015, p. 17), 
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destaca que, “O INSS passa a ter a finalidade de cobrar as contribuições e pagar os 

benefícios. Não há mais dois órgãos para cada finalidade, mas apenas um só”. 

  Em 24 de julho de 1991, ocorre a publicação das Leis 8.212 e 8.213, as 

quais dispõem sobre o Plano de Custeio da Seguridade Social e Plano de Benefício 

da Previdência Social. Com a publicação das duas leis supracitadas restou 

regulamentada a matéria constitucional que trata da previdência. A partir das 

referidas leis, não mais se encontram distintos os dois regimes, urbano e rural, 

passando a se falar apenas do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 

Em 1993, com a edição da Lei 8.689, de 27/07/1997, houve a extinção do 

INAMPS, sendo suas funções conferidas ao SUS. No mesmo ano, foi publicada a 

Lei nº 8.742, de 07/12/1993, que versou sobre a organização da assistência social, é 

a chamada Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). A LOAS visa garantir um 

benefício mínimo aos portadores de deficiência física, mental, intelectual ou 

sensorial de longo prazo, que o impossibilite de participar de forma plena e efetiva 

da sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. 

Em abril de 1995 iniciou-se um movimento de reforma da Previdência Social, 

advindo a ser publicada a Lei 9.032, que alterou diversas normas nas referidas leis, 

sobre referido tema, vejamos algumas pontuações: 

      

A Lei nº 9.032, de 28/04/1995, fez reforma previdenciária na legislação 
ordinária: (a) exclui a pessoa designada da condição de dependente; (b) 
alterou o critério de cálculo dos benefícios acidentários, que passam a ser 
calculados como os benefícios comuns; (c) aposentadoria especial passou 
a ser devida apenas se o segurado provar que exerceu o trabalho em 
contato com elementos químicos, físicos ou biológicos que lhe causem 
prejuízo à saúde; (d) não mais permitiu a conversão de atividade comum em 
especial; (e) vedou a acumulação da pensão deixada por cônjuge ou 
companheiro, salvo o direito de opção pela mais vantajosa; (f) não mais 
permitiu a incorporação de 50% do auxílio-acidente ao valor da pensão por 
morte. (MARTINS, 2015, p. 17/18). 

 

Por intermédio da Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/2008, foi 

estabelecida a aposentadoria por tempo de contribuição e não mais por tempo de 

serviço, exigindo-se, assim, trinta e cinco anos de contribuição do homem e trinta da 

mulher. “O salário-família e o auxílio-reclusão passaram a ser devidos apenas ao 

dependente do segurado de baixa renda”. (MARTINS, 2015, p. 18).  

A maior alteração no sistema previdenciário ocorreu após a promulgação da 

EC nº 20/98, com a criação do Fator Previdenciário instituído pela Lei nº 9.876, de 
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26/11/1999, tendo como objetivo alcançar o equilíbrio financeiro-atuarial do sistema. 

O Fator Previdenciário alterou significativamente o valor inicial dos benefícios, 

levando-se em conta não somente o tempo de serviço/contribuição, mas a idade em 

que se encontram no momento do pedido dos benefícios, bem como suas 

expectativas de vida.  

A Emenda Constitucional nº 41, de 19/12/2003, também promoveu profundas 

mudanças nas regras para os funcionários públicos, prevendo a substituição da 

aposentadoria integral pelo regime proporcional de aposentadoria. Por sua vez, a 

Emenda Constitucional 47, de 05/07/2005, é uma reforma paralela à Emenda 

Constitucional nº 41 e fez alterações no art. 201 da Carta Magna. Acerca do 

assunto, destaca-se: 

    

Em relação ao RGPS, uma das principais alterações da Emenda 
Constitucional 47/2005 foi permitir que a lei crie um sistema especial de 
inclusão previdenciária para atender a trabalhadores de baixa renda e 
àqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho 
doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias 
de baixa renda, garantindo-lhes acesso a benefícios de valor igual a um 
salário mínimo (CF, art. 201, § 12). Esse sistema especial de inclusão 
previdenciária terá alíquotas e carências inferiores às vigentes para os 
demais segurados do Regime Geral de Previdência Social. (GOES, 2016, p. 
12). 

 

Com o advento da Lei 11.098, de 13/01/2005, sendo atribuído ao Ministério 

da Previdência Social competências relativas à arrecadação, fiscalização, 

lançamento e normatização de receitas previdenciárias, bem como criada a 

Secretaria da Receita Previdenciária no âmbito do referido Ministério. Entretanto, a 

Lei 11.457, de 16/03/2007, com vigência a partir de 02/05/2007, extinguiu a 

Secretaria da Receita Previdenciária. “A partir desta data, as contribuições 

previdenciárias passaram a ser arrecadadas e fiscalizadas pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil (RFB)”. (GOES, 2016, p. 7). 

A Receita Federal do Brasil passa a acumular as competências da Receita 

Federal, com a competência para planejar, executar, acompanhar e avaliar as 

atividades relativas à tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento 

das contribuições previdenciárias das empresas, dos trabalhadores e dos 

empregadores domésticos. Posto assim, todos os processos administrativo-fiscais, 

apresentados ao Ministério da Previdência Social ou ao Instituto Nacional do Seguro 

Social, serão transferidos para a Receita Federal do Brasil. 
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2.2 Seguridade social 

 

A Seguridade Social merece especial destaque, uma vez que consta no texto 

constitucional uma série de dispositivos que regulam o funcionamento e estrutura da 

proteção social no Brasil. Trata-se de um conjunto organizado de normas e 

princípios de iniciativa dos poderes públicos que tem por finalidade a proteção social 

dos indivíduos e seus familiares contra os infortúnios, garantindo os meios 

necessários para sua subsistência.  

Frederico Amado ensina: 

    

A seguridade social no Brasil consiste no conjunto integrado de ações que 
visam a assegurar os direitos fundamentais à saúde, à assistência e à 
previdência social, de iniciativa do Poder Público e de toda a sociedade. 
Destarte, não apenas a União, os Estados o Distrito Federal e os Municípios 
atuarão para a efetivação dos direitos fundamentais à seguridade social, 
pois também contarão com a colaboração das pessoas naturais e das 
pessoas jurídicas de direito privado. (2017, p. 29). 

 

Segundo Goes (2016, p. 14), “a Seguridade Social, nos termos do art. 194 da 

Constituição Federal, compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 

Poderes Públicos e da sociedade, destinados a assegurar os direitos relativos à 

saúde, à previdência e à assistência social”. De acordo com Ibrahim: 

    

A seguridade Social pode ser conceituada como a rede protetiva formada 
pelo Estado e por particulares, com contribuições de todos, incluindo parte 
dos beneficiários dos direitos, no sentido de estabelecer ações positivas no 
sustento de pessoas carentes, trabalhadores em geral e seus dependentes, 
providenciando a manutenção de um padrão mínimo de vida. (2007, p. 10). 

 

Trata-se, portanto de instituto normativo que tem como papel importante a 

proteção da dignidade da pessoa humana, promovendo o desenvolvimento sócio 

econômico da sociedade, com uma melhor distribuição de rendas e melhoria na 

qualidade de vida e do bem estar social, através de um sistema relevante de 

proteção pautado pela previdência e assistência social e da saúde. 

Para Ibrahim (2012, p. 1) “A Seguridade Social é objeto de estudo e de 

normatização do Direito Previdenciário. Muito embora previdência seja menor que a 

seguridade, como aquela é anterior a esta, o ramo do Direito adota seu nome”. Ou 

seja, a seguridade social é muito mais abrangente que o ramo do direito, pois trata-

se de uma rede protetiva formada pelo Estado e Particulares. 
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Sérgio Pinto Martins, conceitua Seguridade Social da seguinte forma: 

    

Direito da Seguridade Social é o conjunto de princípios, de regras e de 
instituições destinado a estabelecer um sistema de proteção social aos 
indivíduos contra contingências que os impeçam de prover as suas 
necessidades pessoais básicas e de suas famílias, integrado por ações de 
iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, visando assegurar os 
direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. (2015, p. 21).  

 

Para Marisa Ferreira do Santos (2014, p. 13): “A Seguridade Social é um dos 

instrumentos disciplinados pela Ordem Social que, assentado no primado do 

trabalho, propicia bem-estar e justiças sociais”.  

Sérgio Pinto Martins, se posiciona com a seguinte anotação: 

    

A Seguridade Social engloba um conceito amplo, abrangente, universal, 
destinado a todos que dela necessitem, desde que haja previsão na lei 
sobre determinada contingência a ser coberta. É na verdade, o gênero do 
qual são espécies a Previdência Social, a Assistência Social e a Saúde. 
(2015, p. 23). 

 

Conclui-se, no entanto, que a Seguridade Social, é constituída por uma 

grande e vasta área com objetivo de oferecer cobertura social que vai desde 

doenças, invalidez, desemprego e de proteção à mulher por conta da maternidade, 

entre outros, compreendida na Assistência Social, na Previdência Social e no direito 

à saúde. 
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3 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEGURIDADE SOCIAL   

 

A Constituição Federal em seu artigo 194, parágrafo único, confere ao Poder 

Público, a competência para organizar a seguridade social, nos termos da lei, com 

base em objetivos que podem-se considerar como princípios constitucionais da 

Seguridade Social. Para Martins (2015, p. 60): “São verdadeiros princípios, pois dão 

fundamentação ao sistema da Seguridade Social”.  

De acordo com Marisa Ferreira dos Santos (2014, p. 16) “são princípios 

constitucionais porque se caracterizam pela generalidade de suas disposições e seu 

conteúdo diz com os valores que o sistema visa proteger”.  

A Lei nº 8.212/91 em seu artigo 1º, parágrafo único, vem reforçar a existência 

de tais princípios denominando-os de princípios e diretrizes a ser obedecidos pela 

Seguridade Social, os quais, passaremos a estudar cada um deles. 

  

3.1 Universalidade da cobertura e do atendimento 

 

Referido princípio, nos traduz a ideia de totalidade, ou seja, que todos 

indistintamente, brasileiros ou estrangeiros que residem no território nacional teriam 

direito aos benefícios da Seguridade Social, propiciando maior cobertura dos riscos 

sociais, garantindo a todos o mínimo indispensável à sobrevivência com dignidade.   

 Sergio Pinto Martins destaca: 

    

A disposição constitucional visa, como deve se tratar de um sistema de 
seguridade social, a proporcionar benefícios a todos, independentemente de 
terem ou não contribuído. Na prática, contudo, não é bem assim, pois terão 
direito aos benefícios e às prestações, conforme for disposto em lei. Se não 
previr certo benefício ou este não for estendido a determinada pessoa, não 
haverá direito a tais vantagens. (2015, p. 60). 

 

Segundo Tsutiya (2013, p. 73) “a universalidade de cobertura refere-se aos 

sujeitos protegidos. Os atingidos por contingências sociais que retirem ou diminuam 

a capacidade de trabalho, de ganho, devem ser protegidos.” Para Goes (2016, p. 24) 

“A universalidade do atendimento tem por objetivo tornar a Seguridade Social 

acessível a todas as pessoas residentes no país, inclusive as estrangeiras.”  
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Acerca do assunto, Hugo Goes faz a seguinte explanação: 

     

Com relação à saúde, esse princípio é aplicado sem nenhuma restrição. No 
tocante à assistência social, será aplicado para todas aquelas pessoas que 
necessitem de suas prestações. E no tocante à Previdência Social, por ter 
caráter contributivo, todos desde que contribuam para o sistema, podem 
participar. Para atender a esse princípio constitucional, foi criada, no 
Regime Geral de Previdência Social, a figura do segurado facultativo. Assim 
todos, mesmo que não exerçam atividade remunerada, têm a cobertura 
previdenciária; para tanto, é necessário contribuir para o sistema 
previdenciário. (2016, p. 24). 

    

Entende-se que na universalidade de atendimento essa proteção social deva 

alcançar todos os riscos sociais, tanto na área da saúde, previdência e assistência 

social, bem como doenças, acidentes, velhice, invalidez etc., sendo a todos 

estendidos os mesmos direitos. Ocorre, entretanto, que em se tratando de 

previdência social, que possui caráter contributivo, apenas os que contribuam com o 

sistema possuem direito à essa proteção. 

 

3.2 Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações 

urbanas e rurais 

 

 Em consonância com o princípio da igualdade trazido no art. 5º, inciso I, da 

Constituição Federal, tal princípio nos traz a ideia de que não poderá haver distinção 

entre trabalhadores urbanos e rurais, corrigindo-se assim defeitos na legislação 

previdenciária rural, a qual sempre discriminava o trabalhador rural. 

 Destaca-se o posicionamento de Hugo Goes: 

     

Quando se fala em uniformidade, equivale dizer, portanto, que as mesmas 
contingências (morte, velhice, maternidade etc.) serão cobertas tanto para 
os trabalhadores urbanos como para os rurais. Como por exemplo de 
equivalência, o valor mensal dos benefícios previdenciários que substituam 
o rendimento do trabalho do segurado (urbano ou rural) nunca poderá ser 
inferior a um salário mínimo (CF, art. 201, §2º).(2016, p. 25). 

 

 Nos termos de tal princípio, temos que os benefícios devem ser os mesmos 

para trabalhadores urbanos e rurais, porém o valor da renda mensal deve ser 

equivalente, evitando-se assim, distinção de tratamento entre trabalhadores urbanos  

e rurais, quando da concessão dos benefícios previdenciários. 
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Veja-se o entendimento de Marisa Ferreira dos Santos acerca do assunto:  

    

A equivalência determina que o valor das prestações deve ser 
proporcionalmente igual, isto é, os benefícios devem ser os mesmos, porém 
o valor da renda mensal é equivalente, mas não igual, porque urbanos e 
rurais têm formas diferenciadas de contribuição para o custeio da 
seguridade. (2014, p. 17). 

     

 Para Martins (2015, p. 61): “As prestações são divididas em benefícios e 

serviços. Benefícios são prestações em dinheiro. Serviços são bens imateriais 

colocados á disposição das pessoas, como habilitação e reabilitação profissional, 

serviço social etc.” 

 Sendo assim, trabalhadores urbanos e rurais deverão ser tratados 

igualmente, não sendo permitida qualquer forma de discriminação entre eles, 

garantido a todos em observância ao princípio da igualdade, os mesmos benefícios 

e valores pecuniários.  

 

3.3 Seletividade e distribuição na prestação dos benefícios e serviços 

 

Trata-se do princípio em que a lei disporá quais as pessoas serão 

beneficiadas por determinado benefício. Cabe ao legislador definir e eleger quais os 

riscos e contingências sociais deverão ser cobertos, ou seja, o legislador seleciona 

para poder distribuir. 

A Constituição Federal traz em seu artigo 201 quais os riscos e contingências 

sociais a serem protegidos. 

    

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, 
de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, 
a:    I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade 
avançada;     II - proteção à maternidade, especialmente à gestante;     III - 
proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário;     IV - 
salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de 
baixa renda;     V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao 
cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 
2º. (PLANALTO, 2017).     

 



24 

 

Marisa Ferreira dos Santos (2014, p. 18) destaca que “o objetivo do sistema 

de proteção social não é eliminação, mas sim a redução das desigualdades sociais e 

regionais, por meio da garantia dos mínimos vitais à sobrevivência com dignidade”.  

Tal princípio traz uma limitação ao princípio da universalidade da cobertura e 

do atendimento, uma vez que permite a seleção de segurados necessitados para a 

obtenção de certos benefícios, como exemplo do salário-família e o auxílio-reclusão 

que são devidos em razão do dependente do trabalhador de baixa renda.  

Sobre a distributividade Martins faz a seguinte explanação: 

     

A distributividade implica a necessidade de solidariedade para poderem ser 
distribuídos recursos. A idéia da distributividade também concerne à 
distribuição de renda, pois o sistema, de certa forma, nada mais faz do que 
distribuir renda. A distribuição pode ser feita aos mais necessitados, em 
detrimento dos menos necessitados, de acordo com a previsão legal. A 
distribuição tem, portanto, caráter social. Também é observada a 
distributividade na área de saúde, como distribuição de bem-estar às 
pessoas. (2015, p. 61). 

     

Em suma, tal princípio visa à justiça social, ou seja, a redução das 

desigualdades, onde deve-se distribuir aos que mais necessitam de proteção, 

devendo ainda, ser aplicado de maneira harmônica e equilibrada com o princípio da 

universalidade da cobertura e do atendimento.  

 

3.4 Irredutibilidade do valor dos benefícios 

 

Tal princípio tem por finalidade a preservação do valor real dos benefícios, ou 

seja, uma vez concedida a prestação ao segurado, a renda mensal do benefício não 

poderá ser reduzida. A Constituição Federal reafirma essa irredutibilidade no artigo 

201, §4º: “É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em 

caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei.” 

Sérgio Pinto Martins destaca que: 

    

A jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a irredutibilidade do 
valor do benefício é a nominal e não a real, que abrange o que se pretende 
receber para que não haja perda do poder aquisitivo em decorrência da 
inflação (1ª T., RE 263.252/PR, Rel. Min. Moreira Alves, DJU de 23-6-00, p. 
32). (2015, p. 62). 
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Sendo assim, segundo o entendimento do STF, o princípio veda somente a 

redução nominal do valor dos benefícios. Nesse sentido Goes (2016, p. 28) 

esclarece que: “O que assegura o reajustamento dos benefícios do RGPS, de 

acordo com critérios definidos em lei ordinária, é o princípio da preservação do valor 

real dos benefícios, previsto no § 4º do art. 201 da Constituição.”  

Com o advento da Lei nº 8.213/91, tal correção passou a ser feita com base 

nos parâmetros por ela estabelecidos, em conformidade com o que preceitua o art. 

201, § 4º da Constituição Federal. Embora haja previsão legal da não vinculação do 

salário mínimo para qualquer fim, a Lei nº 8.213/91 em seu artigo 41-A prevê que o 

benefício será corrigido quando da revisão do salário mínimo, ou seja, o valor do 

benefício não poderá ser inferior ao salário mínimo vigente no País.  

 

3.5 Equidade na forma de participação no custeio 

 

O princípio da equidade na forma de participação no custeio, nos traz a ideia 

de igualdade e isonomia, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, 

ou seja, quem tem maior capacidade contributiva, deverá contribuir com fatia maior 

para fazer frentes às necessidades da Seguridade Social. Embora contribuindo de 

maneira diferenciada para o sistema, é garantido a todos os segurados os mesmos 

benefícios. 

Para Tsutiya (2013, p. 74) “esse princípio se encontra intimamente ligado à 

isonomia e à capacidade de contribuição, podendo ser entendido como justiça e 

igualdade na forma custeio: alíquotas desiguais para contribuintes em situação de 

desigual.” 

De acordo com Martins: 

     

Apenas aqueles que estiverem em iguais condições contributivas é que 
terão de contribuir da mesma forma. É uma forma de justiça fiscal. O 
trabalhador não pode contribuir da mesma maneira que a empresa, pois 
não tem as mesmas condições financeiras. Dever-se-ia, porém, estabelecer 
certas distinções também entre as empresas, pois é sabido que empresas 
maiores têm melhores condições de contribuir do que as microempresas. 
No entanto, essa diferenciação não foi feita pela legislação ordinária, porque 
a forma de custeio é atribuída ao que estiver disposto na lei ordinária. 
(2015, p. 63). 
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A Constituição Federal em seu art. 195, § 4º dispõe que as contribuições 

sociais das empresas “poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas em 

razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da 

empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho.” 

Sobre a equidade Hugo Goes faz o seguinte apontamento: 

     

Apesar de existir na legislação previdenciária alguns exemplos de equidade 
na forma de participação no custeio da Seguridade Social, este princípio 
constitucional não é uma norma de eficácia plena. Trata-se de uma norma 
programática: é uma meta a ser alcançada, e não uma regra concreta. 
(2016, p. 31) 

     

 Cabe ainda destacar que nos termos da Lei Complementar 123/2016, as 

microempresas e empresas de pequeno porte, têm tratamento diferenciado, 

contribuindo de forma simplificada e favorecida. Sendo assim, tal princípio visa à 

promoção das desigualdades sociais, onde quem pode mais contribui com mais, 

quem pode menos contribui com menos.  

 

3.6 Diversidade da base de financiamento 

 

A Seguridade Social possui diversas fontes de custeio, o que em suma traz 

maior segurança para o sistema, uma vez que uma fonte pode suprir a falta de 

outra, evitando-se assim um desequilíbrio financeiro que venha comprometer 

significativamente a arrecadação de contribuições e consequentemente a 

manutenção dos benefícios previdenciários. 

Tsutiya (2013, p. 76), destaca que: “Na época em que foi concebido por 

Bismarck como seguro social, o modelo protetivo tinha como fontes de custeio as 

contribuições dos próprios segurados, das empresas e do Estado.”   

Segundo Sérgio Pinto Martins: 

     

A Constituição de 1934 previa “instituição de previdência, mediante 
contribuição igual da União, do empregador e do empregado, a favor da 
velhice, da invalidez, da maternidade e nos casos de acidente de trabalho 
ou de morte (art. 121, § 1º, h). Era a consagração constitucional do princípio 
da tríplice forma de custeio. (2015, p. 63). 

     

 Por outro lado, a Constituição Federal de 1988, prevê que a seguridade social 

será financiada por toda a sociedade, ou seja, pelas empresas, trabalhadores, entes 
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públicos, concursos e prognósticos e da importação dos bens e serviços, conforme 

dispõe o artigo 195, caput e incisos I, II, III e IV. Cabe destacar que além das fontes 

descritas, nos termos do § 4º do citado, ainda há a possibilidade da instituição de 

outras fontes de custeio, garantindo assim a manutenção e a expansão da 

seguridade social.  

 

3.7 Caráter democrático e descentralizado da administração 

 

A participação da comunidade com certeza é um dos principais elementos 

para a manutenção do sistema previdenciário, a Constituição Federal dispõe que a 

gestão administrativa da Seguridade Social é quadripartite, ou seja, com a 

participação do governo, aposentados, trabalhadores e empregados. 

Para Marisa Ferreira dos Santos (2014, p. 19) “o caráter democrático está 

situado apenas na formulação de políticas de seguridade e no controle das ações de 

execução.”  

Sérgio Pinto Martins faz o seguinte apontamento: 

    

A Emenda Constitucional nº 20 deu nova redação ao inciso VII, do 
parágrafo único do art. 194 da Lei Maior: “caráter democrático e 
descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com 
participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do 
governo nos órgãos colegiados”. (2015, p. 64). 

    

A aplicação desse princípio evidencia-se, por exemplo, na criação do 

Conselho Nacional de Previdência Social, do Conselho Nacional de Assistência 

Social e do Conselho Nacional de Saúde. “De acordo com este princípio, a gestão 

dos recursos, programas, planos, serviços e ações, nas três áreas da Seguridade 

Social, em todas as esferas de poder, deve ser realizada mediante discussão com a 

sociedade.” (GOES, 2016, p. 35).  

Para Marisa Ferreira dos Santos: 

    

A descentralização significa que a seguridade social tem um corpo distinto 
da estrutura institucional do Estado. No campo previdenciário, essa 
característica sobressai com a existência do Instituto Nacional do Seguro 
Social – INSS, autarquia federal encarregada da execução da legislação 
previdenciária. (2014, p. 19). 
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O objetivo do princípio em estudo é reafirmar o disposto no artigo 10 da 

Constituição Federal, que assegura a participação de trabalhadores e empregadores 

nos colegiados dos órgãos públicos, participando assim de discussões de assuntos 

de seus interesses, garantindo assim a sua proteção junto à Seguridade Social.  

 

3.8 Preexistência do custeio em relação ao benefício ou serviço 

 

Conforme disposto no § 5º do art. 195 da Constituição Federal, “nenhum 

benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido 

sem a correspondente fonte de custeio total”. O princípio em questão nos traduz a 

ideia de que para a criação ou majoração de determinado benefício, deve haver 

previamente, uma correspondente fonte para seu custeio.  

Hugo Goes (2016, p. 35) entende que, “esse princípio tem como objetivo 

assegurar o equilíbrio financeiro da Seguridade Social: o caixa da Seguridade social 

só pode pagar o benefício se existir dinheiro para isso”. Sendo assim, como na 

economia familiar, não se deve gastar mais do que ganha. 

Para Sérgio Pinto Martins:  

 

Para a criação, a majoração ou a extensão de determinado benefício ou 
serviço da Seguridade Social, é mister que exista previamente a 
correspondente fonte de custeio total, sob pena de inconstitucionalidade da 
lei ordinária. Em resumo: o benefício ou serviço não poderá ser criado sem 
que antes haja ingressado numerário no caixa da Seguridade Social. (2015, 
p. 66). 

    

Portanto, verifica-se a necessidade de observância pelo legislador, quanto às 

normas constitucionais, em relação à criação ou majoração de determinado 

benefício, procurando sempre manter o equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência 

Social, evitando-se assim, a criação novos benefícios de maneira irresponsável, sem 

a correspondente fonte de custeio.    
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4 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 

 

4.1 Histórico  

 

Aposentadoria por tempo de serviço foi introduzida em nosso ordenamento 

jurídico pelo Decreto nº 4.682, de 24/01/1923, Lei Eloy Chaves, que estabelecia em 

seu artigo 12 a aposentadoria ordinária, concedida apenas aos ferroviários, que 

tivessem ao menos 30 anos de serviço e 50 anos de idade. 

Em 03 de agosto de 1960 foi promulgada a Lei 3.807, que dispõe sobre a Lei 

Orgânica da Previdência Social a qual manteve a aposentadoria ordinária, mas com 

nova denominação de aposentadoria por tempo de serviço que segundo Martins 

(2015, p. 351) estabelecia “limite de idade de 55 anos, que somente foi suprimido 

em 1962, por intermédio da Lei nº 4.130, de 28-8-62.” 

     

Antes da EC nº 20, de 15 de dezembro de 1998, que modificou o artigo 201 
da Constituição Federal, que trata do Regime Geral de Previdência Social, a 
aposentadoria hoje denominada por tempo de contribuição levava em 
consideração o tempo de serviço e não o de contribuição, sendo, por isso, 
chamada de aposentadoria por tempo de serviço. (COELHO; ASSAD; 
COELHO, 2016, p. 200). 

    

A Constituição Federal previa em seu artigo 202, aposentadoria para os 

homens que contassem com 35 anos, ou tempo inferior, se sujeitos a trabalho sob 

condições especiais, que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidas em 

lei. Previa também a redução de 5 (cinco) anos de trabalho para os professores por 

efetivo exercício de função de magistério. 

Com o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, tal benefício passou a 

denominado de aposentadoria por tempo de contribuição, adotando como regra o 

caráter contributivo.  

Segundo Castro e Lazzari:  

     

Com a Reforma da Previdência efetivada pela EC 20/1998, o tempo de 
serviço deixou de ser considerado para a concessão da aposentadoria , 
passando a valer o tempo de contribuição efetivo para o regime 
previdenciário, e não foi abolida a possibilidade de aposentadoria 
proporcional para quem entrou no mercado de trabalho depois de 
16.12.1998. (2016, p. 256). 
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Sendo assim, a Constituição Federal, em seu artigo 201, § 7º, assegura aos 

contribuintes da previdência social, aposentadoria por tempo de contribuição para 

homens aos trinta e cinco anos de contribuição e mulheres aos 30 anos de 

contribuição, mantendo-se a redução de 5 anos para os professores e professoras 

que comprovarem exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de 

magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.   

 

4.2 Carência 

 

A carência é o número mínimo de contribuições que o segurado necessita 

para a obtenção do benefício, encontra-se disposto no artigo 25, inciso II da Lei 

8.213/91, que exige 180 contribuições mensais, observando-se quanto aos filiados 

ao Regime Geral de Previdência Social quando do advento da Lei 8.213/91, a 

carência é definida com base na regra de transição nos termos do artigo 142 da 

referida Lei. 

De acordo com o entendimento de Castro e Lazzari: 

     

Para os segurados filiados à Previdência até 24.07.1991, bem como ao 
trabalhador e empregador rural cobertos pela Previdência Social Rural 
anteriormente à unificação dos regimes, a carência da aposentadoria por 
tempo de contribuição obedece, ainda, à tabela prevista no art. 142 da Lei 
nº 8.213/91, de acordo com o ano em que o segurado implementou as 
condições para a obtenção do benefício. (2016, p. 258). 

     

Hugo Goes (2016, p. 233), destaca que: “em regra, a carência exigida para a 

concessão da aposentadoria por tempo de contribuição é de 180 contribuições 

mensais.” No entanto, devemos observar a regra de transição disposta no artigo 142 

da Lei 8.213/91: 

     

Art. 142. Para o segurado inscrito na Previdência Social Urbana até 24 de 
julho de 1991, bem como para o trabalhador e o empregador rural cobertos 
pela Previdência Social Rural, a carência das aposentadorias por idade, por 
tempo de serviço e especial obedecerá à seguinte tabela, levando-se em 
conta o ano em que o segurado implementou todas as condições 
necessárias à obtenção do benefício:  
 
Tabela 01 – Tabela de Carência 

Ano de implementação das condições Meses de contribuição exigidos 

1991 60 meses 
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1992 60 meses 

1993 66 meses 

1994 72 meses 

1995 78 meses 

1996 90 meses 

1997 96 meses 

1998 102 meses 

1999 108 meses 

2000 114 meses 

2001 120 meses 

2002 126 meses 

2003 132 meses 

2004 138 meses 

2005 144 meses 

2006 150 meses 

2007 156 meses 

2008 162 meses 

2009 168 meses 

2010 174 meses 

2011 180 meses 

                         Fonte: Planalto, 2017. 

 

Importante distinguir período de carência com tempo de contribuição, onde a 

carência corresponde ao número mínimo de contribuições indispensáveis para que o 

segurado faça jus a determinado benefício, enquanto que tempo de contribuição é o 

lapso transcorrido de data a data, desde o início da atividade laboral até o 

requerimento da aposentadoria.  

Hugo Goes destaca: 

    

É possível o segurado efetuar 180 contribuições mensais no período de 15 
anos. Assim, a exigência de uma carência de 180 contribuições mensais 
seria, aparentemente, contraditória, pois o tempo de contribuição exigido é 
de 35 anos de contribuição para o homem e 30 anos de contribuição para a 
mulher. Mas não há contradição, pois nem tudo que é considerado como 
tempo de contribuição pode ser aproveitado para efeitos de carência. (2016, 
p. 233).  

    

Ressalta-se que o Regime Geral de Previdência Social, não admite a 

antecipação do pagamento de contribuições para fins de carência, nem tão pouco o 
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contribuinte facultativo recolher contribuições atrasadas, os quais só poderão 

recolher no máximo, seis meses atrás, pois tais atitudes colocaria em risco a lógica 

do sistema previdenciário.  

 

4.3 Beneficiários 

 

Em regra, todos os segurados do Regime Geral de Previdência Social têm 

direito à aposentadoria por tempo de contribuição, salvo o segurado especial e o 

segurado que aderiu ao plano simplificado de previdência social. 

Hugo Goes ensina: 

    

O segurado especial só tem direito a este benefício se contribuir, 
facultativamente, com alíquota de 20% sobre o salário de contribuição. 
O segurado contribuinte individual, que trabalhe por conta própria, sem 
relação de trabalho com empresa ou equiparado, o microempreendedor 
individual e o segurado facultativo que contribuam com a alíquota de 11% 
ou 5% sobre o salário mínimo, não farão jus à aposentadoria por tempo de 
contribuição (Lei 8.213/91, art. 18, §3º). (2016, p. 232). 

    

O Plano Simplificado foi instituído com o advento da Lei Complementar 

123/2006, possibilitando a redução da alíquota de contribuição pelo contribuinte 

individual sem vínculo de emprego e para o segurado facultativo. Nos termos do 

artigo 21 § 3º da Lei 8.212/91, o segurado que aderiu ao plano e pretenda contar o 

tempo para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, deverá complementar 

a contribuição, da diferença entre o percentual pago e o de 20% (vinte por cento) 

acrescido dos juros moratórios.  

 

4.4 Alterações trazidas pela Emenda Constitucional nº 20/98 

 

Anteriormente na denominada de aposentadoria por tempo de serviço, 

existiam duas espécies de aposentadorias, aposentadoria integral e aposentadoria 

proporcional, sendo essa última extinta com o advento da Emenda Constitucional nº 

20/98. Previa o artigo 202, § 1º da Constituição que segurado que contasse com 30 

anos de serviço ou a segurada com 25 anos de serviço poderia requerer a 

aposentadoria por tempo de serviço proporcional. 

 



33 

 

Acerca do assunto Tsutiya faz a seguinte explanação: 

     

A aposentadoria integral correspondia a 100% do salário de benefício, 
enquanto a proporcional dava direito a uma aposentadoria de 70% do 
salário de benefício. A cada ano de serviço adicional correspondia um 
incremento de 6% na alíquota. Por exemplo, se o segurado perfizesse 32 
anos de serviço, teria direito a um benefício de 70% + 2 x 6% = 70% + 12 = 
82%. (2013, p. 403). 

     

Com o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, a aposentadoria por 

tempo de serviço passou a denominar-se aposentadoria por tempo de contribuição, 

sendo, no entanto, dado nova redação aos artigos 201 e 202 da Constituição 

Federal havendo assim a extinção da aposentadoria proporcional, sendo cabível 

ainda, em duas situações distintas, ou seja, nos casos de direito adquirido e nos 

moldes da regra de transição. 

Segundo Sérgio Pinto Martins: 

     

O art. 3º da Emenda Constitucional nº 20/98 assegurou o direito adquirido à 
aposentadoria proporcional às pessoas que em 16-12-98 já tivessem 
implementado todas as condições para requerer o benefício, ou seja, que 
tinham 30 anos de tempo de serviço (homem) ou 25 anos de serviço 
(mulher). Essas pessoas poderão requerer a aposentadoria proporcional ao 
tempo se serviço a qualquer tempo. (2015, p. 353). 

    

Por conseguinte, referida Emenda assegurou o direito adquirido, não 

obstando, no entanto, que mesmo o segurado tendo cumprido todos os requisitos 

para concessão de aposentaria por tempo proporcional, fizesse a opção pelo novo 

sistema. 

Frederico Amado esclarece: 

     

Para as pessoas que eram seguradas do RGPS em 16.12.1998, data da 
vigência da Emenda 20, a aposentadoria por tempo de contribuição 
proporcional foi mantida em regra de transição, à razão de 70% do salário 
de benefício, somando a 5% por ano de contribuição que supere a soma de 
30 anos (homem) ou 25 anos de contribuição (mulher) com “pedágio”, até o 
limite de 100% do salário de benefício. (2017, p. 733). 

     

 Para os segurados inscritos no Regime Geral de Previdência Social a partir 

de 17/12/1998, não se exige idade, sendo concedida a aposentadoria ao segurado 

que contar com 35 (trinta e cinco) anos de contribuição se homem e 30 (trinta anos) 

se mulher). 
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Quanto aos antigos segurados, deverão observar a regra de transição 

disposta no artigo 9º da Emenda Constitucional nº 20/98, quando da concessão da 

aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, qual seja: Idade: 53 anos se 

homem, e 48 anos se mulher, cumulado com tempo mínimo de contribuição de 30 

anos para homens e 25 anos para mulher, com um pedágio de 40% (quarenta por 

cento) do tempo na data da publicação da Emenda, que faltaria para atingir o limite 

de tempo previsto. 

  Frederico Amado ainda destaca: 

     

De acordo com o entendimento do INSS, mais favorável aos segurados, 
esta regra de transição também será aplicável ao segurado filiado ao RGPS 
até 16 de dezembro de 1998, que perder a qualidade de segurado e vier a 
reingressar no respectivo regime a partir de 17 de dezembro de 1998, 
inclusive na hipótese de haver filiação para outro regime de Previdência 
Social, conquanto teoricamente a perda da qualidade de segurado exclua o 
direito de gozar da regra de transição, pois rompida a relação 
previdenciária. (2017, p. 733/734). 

     

 Ressalta-se, no entanto, que as regras trazidas pela Emenda Constitucional 

nº 20/98, tornam-se mais rigorosa a concessão da aposentadoria, uma vez que 

antes o segurado só precisava comprovar ter trabalhado para determinado 

empregador, hoje, deve-se provar o tempo efetivo de contribuição.   

 

4.5 Aposentadoria do professor 

 

A aposentadoria do professor que comprove, exclusivamente, tempo de 

efetivo exercício em função de magistério na educação infantil, no ensino 

fundamental ou no e ensino médio, sofrerá uma redução de cinco anos no tempo de 

contribuição para sua concessão, nos termos do artigo 201, § 8º da Constituição 

Federal. Outrossim, o professor que, tiver 30 anos e a professora que tiver 25 anos 

de contribuição terão direito à aposentadoria, desde que comprovem exclusivo 

exercício na atividade de magistério. 

Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/98, a aposentadoria 

dos professores passou a ser tratada no artigo 202, § 8º, da Constituição Federal, 

tendo direito ao benefício a partir dos 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, e 

25 (vinte e cinco) anos, se mulher.  
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Nos termos do artigo 67, § 2º da Lei 9.394/96: 

       

São consideradas funções de magistério as exercidas por professores e 
especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, 
quando exercidas em estabelecimentos de educação básica em seus 
diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as 
de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento 
pedagógico. (Incluído pela Lei nº 11.301, de 2006). (PLANALTO, 2017). 

     

A Súmula 726 do STF traz em seu bojo que “para efeito de aposentadoria 

especial de professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala 

de aula”. Goes (2016, p. 231) esclarece que “no julgamento da ADIn 3772, o STF 

entendeu que as atividades de exercício de direção de unidade escolar e as de 

coordenação e assessoramento pedagógico também terão o tempo de contribuição 

reduzido em cinco anos, desde que exercidas por professores”. Sendo assim, após 

o julgamento em sede de controle concentrado de constitucionalidade, a Súmula 726 

deixa de produzir efeitos.  

Segundo Hugo Goes: 

     

A comprovação da condição de professor far-se-á mediante a 
apresentação: (I) – do respectivo diploma registrado nos órgãos 
competentes federais e estaduais, ou de qualquer outro documento que 
comprove a habilitação para o exercício do magistério, na forma de lei 
específica; e (II) – dos registros em Carteira Profissional e/ou Carteira de 
Trabalho e Previdência Social complementados, quando for o caso, por 
declaração do estabelecimento de ensino onde foi exercida a atividade, 
sempre que necessária essa informação, para efeito e caracterização do 
efetivo exercício da função de magistério.  (2016, p. 232). 

     

Importante mencionar ainda que, nos dizeres de Hugo Goes (2016, p. 232): “é 

firme o entendimento do STF no sentido de que, para efeito de aposentadoria não é 

possível a conversão do tempo de magistério em tempo de exercício comum”. 

Consequentemente, como se trata de aposentadoria especial para o professor, o 

mesmo não pode convertê-lo em tempo comum, pois a aposentadoria especial 

pressupõe o efetivo e exclusivo exercício dessa função.  

 

4.6 Tempo de contribuição 

 

O tempo de contribuição para fins previdenciários, corresponde ao tempo 

contado de data a data, desde o inicio do exercício da primeira atividade do 
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segurado até a data do requerimento da aposentadoria ou do desligamento da 

atividade abrangido pela Previdência Social.  

Segundo Frederico Amado: 

      

Considera-se tempo de contribuição o tempo, contado de data a data, 
desde o início até a data do requerimento ou do desligamento da atividade 
abrangida pela Previdência social, descontados os períodos legalmente 
estabelecidos como de suspensão de contrato de trabalho, de interrupção 
de exercício e de desligamento da atividade. (2017, p. 714). 

     

Nos termos do artigo 201, § 7º, inciso I, da Constituição Federal, “é 

assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, 

obedecidas as seguintes condições: I – 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se 

homem, e 30 anos de contribuição, se mulher.” 

 Acerca do assunto, Hugo Goes, elucida: 

      

Considera-se tempo de contribuição o tempo, contado de data a data, 
desde o início até a data do requerimento ou do desligamento de atividade 
abrangida pela Previdência Social, descontados os períodos legalmente 
estabelecidos como de suspensão de contrato de trabalho, de interrupção 
de exercício e de desligamento da atividade (RPS, art. 59). Em razão dessa 
presunção, cabe ao contribuinte individual comprovar a interrupção ou o 
encerramento da atividade pela qual vinha contribuindo, sob pena de ser 
considerado em débito no período sem contribuição. (2016, p. 237). 

      

 Conforme estabelecido no artigo 4º da Emenda Constitucional nº 20/98, “o 

tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, 

cumprido até que a lei discipline a matéria, será contado como tempo de 

contribuição” (PLANALTO, 2017). Ou seja, passou-se a considerar o tempo de 

contribuição e não mais o tempo de serviço.  

 

4.7 Renda mensal inicial 

  

O valor da renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição, 

corresponde a 100% (cem por cento) do salário de benefício, sendo, no entanto, 

aplicado o fator previdenciário ou o estabelecido na Lei 13.183/2015, regra dos 

85/95. Nos termos do artigo 29, I, da Lei 8.213/91: “O salário de benefício da 

aposentadoria por tempo de contribuição consiste na média aritmética simples dos 
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maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o 

período contributivo, multiplicado pelo fator previdenciário.” (PLANALTO, 2017). 

Hugo Goes, esclarece: 

     

Para o segurado filiado à Previdência Social até 28/11/99, véspera da 
publicação da Lei 9.876/99, só serão considerados para cálculo do salário 
de benefício os salários de contribuição referentes às competências de julho 
de 1994 em diante. As competências anteriores a julho de 1994 são, assim, 
desprezadas para efeito do cálculo do salário de benefício. (2016, p. 234). 

      

 Cumpre destacar que o valor do salário de benefício não poderá ser inferior 

ao salário mínimo nacional vigente no País, sendo atualmente R$ 937,00 

(novecentos e trinta e sete reais), nem superior ao limite máximo do salário de 

contribuição na data da implantação do benefício, qual seja R$ 5.531,31 (cinco mil, 

quinhentos e trinta e um reais e trinta e um centavos).   

 

4.8 Da aplicação do Fator Previdenciário 

 

Com o advento da Lei 9.876/99, foi criado o Fator Previdenciário, um índice 

multiplicador aplicado às aposentadorias por tempo de contribuição e da 

aposentadoria por idade, para se chegar ao valor do benefício a ser implantado, 

trata-se de um redutor do valor dos benefícios de quem se aposenta antes de 

completar a idade mínima, sendo uma forma de incentivar o trabalhador a continuar 

contribuindo com a previdência por mais tempo. 

Segundo Castro e Lazzari:  

     

O fator previdenciário leva em conta o tempo de contribuição, a idade na 
data da aposentadoria e o prazo médio durante o qual o beneficio deverá 
ser pago, ou seja, a expectativa de sobrevida do segurado. Essa 
expectativa é definida a partir de tábua completa de mortalidade para o total 
da população brasileira, elaborada pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), considerando a média nacional única para 
ambos os sexos. Compete ao IBGE publicar, anualmente, até o dia 1º de 
dezembro, no Diário Oficial da União, a tábua completa de mortalidade para 
o total da população brasileira referente ao ano anterior, o que foi regulado 
pelo Decreto n. 3.266, de 29.12.1999. (2016, p. 206). 

     

Nota-se, portanto, que o objetivo da aplicação do fator previdenciário, consiste 

em estimular o trabalhador a se aposentar mais tarde, sendo assim, quanto maior o 

tempo de contribuição, maior o fator previdenciário, consequentemente, maior o 
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valor do benefício. Nesse sentido a expectativa de sobrevida também influencia 

muito no valor do benefício, uma vez que quanto maior a expectativa de vida do 

contribuinte, menor será o valor do benefício. 

Nos termos do § 7º, do artigo 29, da Lei 8213/91: O fator previdenciário será 

calculado, considerando-se a idade, a expectativa de sobrevida e o tempo de 

contribuição do segurando, segundo a seguinte fórmula: 

Figura 1: Fórmula de Cálculo do Fator Previdenciário 

 

      Fonte: (PLANALTO, 2017).      

Onde: 

f = fator previdenciário; 

Es = expectativa de sobrevida no momento da aposentadoria; 

Tc = tempo de contribuição até o momento da aposentadoria; 

Id = idade no momento da aposentadoria; 

a= alíquota de contribuição correspondente a 0,31. 

Dispõe ainda o § 9º do artigo 29 da Lei 8213/91: 

     

§ 9º Para efeito da aplicação do fator previdenciário, ao tempo de 
contribuição do segurado serão adicionados: 
I – cinco anos quando se tratar de mulher;  
II – cinco anos, quando se tratar de professor que comprove exclusivamente 
tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e 
no ensino fundamental e médio;  
III – dez anos, quando se tratar de professora que comprove 
exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na 
educação infantil e no ensino médio. (PLANALTO, 2017). 

     

Desde a sua implantação, o fator previdenciário tem sido alvo de 

questionamentos acerca de sua constitucionalidade, tanto que já foi objeto de 

analise e julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, por meio de Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade. 
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No tocante à Constitucionalidade do Fator Previdenciário, Castro e Lazzari 

fazem a seguinte colocação: 

      

Contra a Lei n. 9.876/1999 pende Ação de Inconstitucionalidade sob a 
alegação principal de que o fato de o cálculo do benefício levar em 
consideração a idade do trabalhador fere a Constituição, tendo sido negada 
pelo Supremo Tribunal Federal a liminar postulada, ou seja, mantendo-se a 
aplicação do fator previdenciário (ADInMC n. 2.110 e ADInMC n. 2.111 – 
DF, rel. Min. Sydney Sanches, 16/03/2000, informativo STF n. 181, 13 a 
17/03/2000).(2016, p. 207). 

      

 Veja-se o posicionamento do Supremo Tribunal Federal em relação às Ações 

de Inconstitucionalidades ADInMC nº 2.110 e ADInMC nº 2.111: 

     

EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. 
PREVIDÊNCIA SOCIAL. CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS. FATOR 
PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO MATERNIDADE: CARÊNCIA. SALÁRIO-
FAMÍLIA. REVOGAÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR POR LEI ORDINÁRIA. 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: A) DOS ARTIGOS 25, 26, 
29 E 67 DA LEI Nº 8.213, DE 24.07.1991, COM A REDAÇÃO QUE LHES 
FOI DADA PELO ART. 2º DA LEI Nº 9.876, DE 26.11.1999; B) DOS 
ARTIGOS 3º, 5º, 6º, 7º E 9º DA LEI Nº 9.876, DE 26.11.1999, ESTE 
ÚLTIMO NA PARTE EM QUE REVOGA A LEI COMPLEMENTAR 84, DE 
18.01.1996; C) DO ARTIGO 67 DA LEI Nº 8.213, DE 24.07.1991, NA 
PARTE EM QUE CONTÉM ESTAS EXPRESSÕES: "E À APRESENTAÇÃO 
ANUAL DE ATESTADO DE VACINAÇÃO OBRIGATÓRIA. ALEGAÇÃO DE 
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 6º, 7º, XXIV, 24, XII, 193, 201, II, IV, E SEUS 
PARÁGRAFOS 1º, 3º E 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MEDIDA 
CAUTELAR. 1. Na ADI n° 2.111 já foi indeferida a suspensão cautelar do 
arts. 3° e 2° da Lei n° 9.876, de 26.11.1999 (este último na parte em que 
deu nova redação ao art. 29 da Lei n° 8.213, de 24.7.1991). 2. O art. 5° da 
Lei 9.876/99 é norma de desdobramento, que regula o cálculo do salário-de-
benefício, mediante aplicação do fator previdenciário, cujo dispositivo não 
foi suspenso na referida ADI n° 2.111. Pelas mesmas razões não é 
suspenso aqui. 3. E como a norma relativa ao "fator previdenciário" não foi 
suspensa, é de se preservar, tanto o art. 6º, quanto o art. 7º da Lei nº 9.876, 
de 26.11.1999, exatamente para que não se venha, posteriormente, a 
alegar a violação de direitos adquiridos, por falta de ressalva expressa. 4. 
Com relação à pretendida suspensão dos artigos 25, 26 e de parte do art. 
67 da Lei nº 8.213/91, em sua redação originária e também na que lhe foi 
dada pela Lei nº 9.876/99, bem como do artigo 9º desta última, os 
fundamentos jurídicos da inicial ficaram seriamente abalados com as 
informações do Congresso Nacional, da Presidência da República e, 
sobretudo, com o parecer da Consultoria Jurídica do Ministério da 
Previdência e Assistência Social, não se vislumbrando, por ora, nos 
dispositivos impugnados, qualquer afronta às normas da Constituição. 5. 
Medida cautelar indeferida, quanto a todos os dispositivos impugnados. 
 
(ADI 2110 MC, Relator(a):  Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, 
julgado em 16/03/2000, DJ 05-12-2003 PP-00017 EMENT VOL-02135-04 
PP-00566). (STF, 2017). 
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EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. 
PREVIDÊNCIA SOCIAL: CÁLCULO DO BENEFÍCIO. FATOR 
PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA 
LEI Nº 9.876, DE 26.11.1999, OU, AO MENOS, DO RESPECTIVO ART. 2º 
(NA PARTE EM QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO ART. 29, "CAPUT", 
INCISOS E PARÁGRAFOS DA LEI Nº 8.213/91, BEM COMO DE SEU ART. 
3º. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI, POR 
VIOLAÇÃO AO ART. 65, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, E DE QUE SEUS ARTIGOS 2º (NA PARTE REFERIDA) E 3º 
IMPLICAM INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL, POR AFRONTA AOS 
ARTIGOS 5º, XXXVI, E 201, §§ 1º E 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E 
AO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20, DE 15.12.1998. 
MEDIDA CAUTELAR. 1. Na inicial, ao sustentar a inconstitucionalidade 
formal da Lei nº 9.876, de 26.11.1999, por inobservância do parágrafo único 
do art. 65 da Constituição Federal, segundo o qual "sendo o projeto 
emendado, voltará à Casa iniciadora", não chegou a autora a explicitar em 
que consistiram as alterações efetuadas pelo Senado Federal, sem retorno 
à Câmara dos Deputados. Deixou de cumprir, pois, o inciso I do art. 3o da 
Lei nº 9.868, de 10.11.1999, segundo o qual a petição inicial da A.D.I. deve 
indicar "os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das 
impugnações". Enfim, não satisfeito esse requisito, no que concerne à 
alegação de inconstitucionalidade formal de toda a Lei nº 9.868, de 
10.11.1999, a Ação Direta de Inconstitucionalidade não é conhecida, nesse 
ponto, ficando, a esse respeito, prejudicada a medida cautelar. 2. Quanto à 
alegação de inconstitucionalidade material do art. 2o da Lei nº 9.876/99, na 
parte em que deu nova redação ao art. 29, "caput", incisos e parágrafos, da 
Lei nº 8.213/91, a um primeiro exame, parecem corretas as objeções da 
Presidência da República e do Congresso Nacional. É que o art. 201, §§ 1o 
e 7o, da C.F., com a redação dada pela E.C. nº 20, de 15.12.1998, 
cuidaram apenas, no que aqui interessa, dos requisitos para a obtenção do 
benefício da aposentadoria. No que tange ao montante do benefício, ou 
seja, quanto aos proventos da aposentadoria, propriamente ditos, a 
Constituição Federal de 5.10.1988, em seu texto originário, dele cuidava no 
art. 202. O texto atual da Constituição, porém, com o advento da E.C. nº 
20/98, já não trata dessa matéria, que, assim, fica remetida "aos termos da 
lei", a que se referem o "caput" e o § 7o do novo art. 201. Ora, se a 
Constituição, em seu texto em vigor, já não trata do cálculo do montante do 
benefício da aposentadoria, ou melhor, dos respectivos proventos, não pode 
ter sido violada pelo art. 2o da Lei nº 9.876, de 26.11.1999, que, dando nova 
redação ao art. 29 da Lei nº 8.213/91, cuidou exatamente disso. E em 
cumprimento, aliás, ao "caput" e ao parágrafo 7o do novo art. 201. 3. Aliás, 
com essa nova redação, não deixaram de ser adotados, na Lei, critérios 
destinados a preservar o equilíbrio financeiro e atuarial, como determinado 
no "caput" do novo art. 201. O equilíbrio financeiro é o previsto no 
orçamento geral da União. E o equilíbrio atuarial foi buscado, pela Lei, com 
critérios relacionados com a expectativa de sobrevida no momento da 
aposentadoria, com o tempo de contribuição e com a idade, até esse 
momento, e, ainda, com a alíquota de contribuição correspondente a 0,31. 
4. Fica, pois, indeferida a medida cautelar de suspensão do art. 2o da Lei nº 
9.876/99, na parte em que deu nova redação ao art. 29, "caput", incisos e 
parágrafos, da Lei nº 8.213/91. 5. Também não parece caracterizada 
violação do inciso XXXVI do art. 5o da C.F., pelo art. 3o da Lei impugnada. 
É que se trata, aí, de norma de transição, para os que, filiados à Previdência 
Social até o dia anterior ao da publicação da Lei, só depois vieram ou 
vierem a cumprir as condições exigidas para a concessão dos benefícios do 
Regime Geral da Previdência Social. 6. Enfim, a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade não é conhecida, no ponto em que impugna toda a Lei 
nº 9.876/99, ao argumento de inconstitucionalidade formal (art. 65, 
parágrafo único, da Constituição Federal). É conhecida, porém, quanto à 
impugnação dos artigos 2o (na parte em que deu nova redação ao art. 29, 
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seus incisos e parágrafos da Lei nº 8.213/91) e 3o daquele diploma. Mas, 
nessa parte, resta indeferida a medida cautelar. 
 
(ADI 2111 MC, Relator(a):  Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, 
julgado em 16/03/2000, DJ 05-12-2003 PP-00017 EMENT VOL-02135-04 
PP-00689). (JUSBRASIL, 2017). 

     

 Conclui-se, portanto, que o fator previdenciário foi introduzido em nosso 

ordenamento jurídico com a finalidade de restringir a aposentadoria precoce, 

fazendo com que o trabalhador continue a contribuir por mais tempo e maior idade 

para aposentar-se com maior valor de beneficio no futuro.  

 

4.9 Da regra dos 85/95 

 

Em alternativa à aplicação do Fator Previdenciário, em 18 de junho de 2015 

foi publicada a Medida Provisória 676, a qual prevê a regra dos 85/95, onde soma-se 

a idade com o tempo de contribuição, ou seja, mulheres somando-se a idade mais 

tempo de contribuição deverão atingir 85 pontos, para homens a somatória de idade 

mais tempo de contribuição deverão atingir 95 pontos, havendo uma progressividade 

que aumenta os valores até 90/100, tal medida foi convertida na Lei 13.183, de 

04/11/2015. 

Frederico Amado, destaca: 

    

O segurado que preencher o requisito para aposentadoria por tempo de 
contribuição poderá optar pela não incidência do fator previdenciário no 
cálculo de sua aposentadoria, quando o total resultante da soma de sua 
idade e de seu tempo de contribuição, incluídas as frações, na data de 
requerimento da aposentadoria, for: I – igual ou superior a noventa e cinco 
pontos, se homem, observando o tempo mínimo de contribuição de trinta e 
cinco anos; ou II – igual ou superior a oitenta e cinco pontos, se mulher, 
observando o tempo mínimo de contribuição de trinta anos. (2017, p. 728). 

    

Importante destacar que a Lei 13.183 de 04/11/2015, não revogou o fator 

previdenciário, o mesmo continua sendo aplicado, logo uma faculdade do 

contribuinte ao requerer sua aposentadoria, escolher qual a melhor fórmula a ser 

aplicada, podendo escolher pela aplicação do fator previdenciário ou da nova regra, 

que prevê uma aposentadoria com valor integral, melhorando-se assim o valor inicial 

do benefício se cumprido os requisitos exigidos na data do requerimento. 
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De Castro e Lazzari, esclarece o seguinte: 

    

A fórmula 95/85 permite a opção de não incidência do fator previdenciário 
no cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição, quando o total 
resultante da soma da idade e do tempo de contribuição do segurado na 
data do requerimento da aposentadoria, incluídas as frações, for de no 
mínimo 95 e 85 pontos, respectivamente, para homem e a mulher. (2016, p. 
209). 

     

Em conformidade com a Lei 13.183/2015, deve haver uma progressividade 

nos parâmetros de cálculo, levando-se em conta o impacto do envelhecimento da 

população e o aumento da expectativa de sobrevida. Sendo assim, foi incluído o 

artigo 29-C à Lei 8.213/1991, onde em seu § 2º dispõe o seguinte: “As somas de 

idade e de tempo de contribuição, previstas no caput serão majoradas em um ponto 

em: I – 31 de dezembro de 2018; II – 31 de dezembro de 2020; III – 31 de dezembro 

de 2022; IV – 31 de dezembro de 2024; e V – 31 de dezembro de 2026”. 

Acerca da aplicação da nova regra à aposentadoria dos professores, 

Frederico Amado faz a seguinte colocação: 

    

No entanto, há uma regra especial para professor exclusivo do ensino 
básico. O tempo mínimo de contribuição do professor e da professora que 
comprovarem exclusivamente tempo de efetivo magistério na educação 
infantil e no ensino fundamental e médio será de, respectivamente, trinta e 
vinte e cinco anos, e serão acrescidos cinco pontos à soma da idade com o 
tempo de contribuição. (2017, p. 729). 

     

Nota-se, porém, que a Lei 13.183/2015, manteve a redução de cinco anos 

para professores e professoras do ensino básico, porém, os mesmos devem atender 

à progressividade constante na Lei, visando o equilíbrio do sistema previdenciário. 

Em relação ao trabalhador rural, manteve-se a garantia da contagem do tempo de 

serviço independentemente do recolhimento das contribuições, exceto para efeitos 

de carência.  

 

4.10 Data de início do benefício 

 

A aposentadoria por tempo de contribuição é devido ao segurado empregado, 

inclusive para o empregado doméstico, a partir do desligamento do emprego ou da 

data do requerimento, seguindo as regras do artigo 49 da Lei nº 8.213/91, conforme 

segue:  
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Art. 49. A aposentaria por idade será devida: 
I – ao segurado empregado, inclusive o doméstico, a partir: 
a) Da data de desligamento do emprego, quando requerida até essa 
data ou até 90 (noventa) dias depois dela; ou 
b) Da data do requerimento, quando não houver desligamento do 
emprego ou quando for requerida após o prazo previsto na alínea “a”; 
II – para os demais segurados, da data da entrada do requerimento. 
(PLANALTO, 2017). 

    

Importante destacar que conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, 

a aposentadoria espontânea, qualquer que seja ela, não é caso de extinção de 

contrato de trabalho, “uma vez que a natureza jurídica da aposentadoria é de 

natureza pública entre segurado e previdência, não interferindo na relação entre 

empregado e empregador”.  (CONJUR, 2017). 

 Veja-Se o entendimento do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 1.721-3: 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3.º DA 
MP N.º 1.596-14/97 (CONVERTIDA NA LEI N.º 9.528/97), NA PARTE EM 
QUE INCLUIU § 2.º NO ART. 453 DA CLT. ALEGADA OFENSA À 
CONSTITUIÇÃO. O direito à estabilidade no emprego cedeu lugar, com a 
Constituição de 1988 (art. 7.º, I), a uma proteção contra despedida arbitrária 
ou sem justa causa, consistente em uma indenização compensatória, entre 
outros direitos, a serem estipulados em lei complementar. A eficácia do 
dispositivo não ficou condicionada à edição da referida lei, posto haver sido 
estabelecida, no art. 10 do ADCT, uma multa a ser aplicada de pronto até a 
promulgação do referido diploma normativo (art. 10 do ADCT), havendo-se 
de considerar arbitrária e sem justa causa, para tal efeito, toda despedida 
que não se fundar em falta grave ou em motivos técnicos ou de ordem 
econômico-financeira, a teor do disposto nos arts. 482 e 165 da CLT. O 
diploma normativo impugnado, todavia, ao dispor que a aposentadoria 
concedida a empregado que não tiver completado 35 anos de serviço 
(aposentadoria proporcional por tempo de serviço) importa extinção do 
vínculo empregatício -- efeito que o instituto até então não produzia --, na 
verdade, outra coisa não fez senão criar modalidade de despedida arbitrária 
ou sem justa causa, sem indenização, o que não poderia ter feito sem 
ofensa ao dispositivo constitucional sob enfoque. Presença dos requisitos 
de relevância do fundamento do pedido e da conveniência de pronta 
suspensão da eficácia do dispositivo impugnado. Cautelar deferida.   
Publicação: DJ 11/04/2003 PP-00026.(TRT-SP, 2017). 
 
DECISÃO: O Tribunal, por maioria, nos termos do voto do Relator, julgou 
procedente a ação, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, que a julgava 
improcedente. Votou a Presidente, Ministra Ellen Gracie. Ausente, 
justificadamente, a Senhora Ministra Cármen Lúcia. Falou pela amicus 

curiae, Federação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Correios e 
Telégrafos e Similares – FENTECT, o Dr. Roberto de Figueiredo Caldas. 
Plenário,11.10.2006. Publicação:  DJ 20/10/2006 PP-00047.(TRT-
SP,2017). 

 



44 

 

Sendo assim, o fato do trabalhador ter conquistado sua aposentadoria por 

tempo de serviço, não significa que o mesmo deva ter seu contrato de trabalho 

extinto, uma vez que ocorrendo tal fato, seria uma arbitrariedade às normas 

constitucionais, o fato de estar aposentado não significa que o segurado esteja 

inabilitado para o trabalho. 

 

4.11 Aposentado que permanece em atividade ou que a ela retorna 

 

O aposentado por tempo de contribuição, conforme entendimento do 

Supremo Tribunal Federal, não é obrigado a se desligar do emprego em virtude da 

concessão da aposentadoria, podendo continuar a exercer sua atividade 

remunerada normalmente, não deixando, portanto, de ser contribuinte obrigatório da 

previdência social.  

Acerca do assunto Hugo Goes destaca: 

      

O segurado aposentado por tempo de contribuição pode continuar 
exercendo atividade remunerada. O STF já decidiu que a aposentadoria 
voluntária não extingue o vínculo de emprego. O retorno à atividade não 
prejudica o recebimento de sua aposentadoria, que será mantida no seu 
valor integral. Retornando à atividade, o aposentado será obrigado a 
contribuir para a previdência. A contribuição incidirá sobre a remuneração 
que ele receber em decorrência do seu trabalho, e não sobre os proventos 
da aposentadoria. (2016, p. 250). 

      

 Muito embora o aposentado por tempo de contribuição, ao continuar 

trabalhando ou retornar à atividade remunerada seja considerado contribuinte 

obrigatório da previdência nos termos da lei, o mesmo não fará jus a nenhuma 

prestação da previdência social em decorrência do exercício dessa atividade, 

conforme estabelecido no § 2º do artigo 18 da Lei 8.213/91, exceto salário-família e 

reabilitação profissional, quando empregado.  

 Goes (2016, p. 250) menciona ainda que: “Em contradição com a Lei 

8.213/91, o art. 103 do Regulamento da Previdência Social (Decreto 3.048/99) 

garante à segurada aposentada que retornar à atividade o direito ao salário-

maternidade”.  
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4.12 Projeto de reforma previdenciária 

 

Em 05 de dezembro de 2016, foi apresentada pelo Presidente da República 

ao Congresso Nacional, proposta de Emenda à Constituição nº 287/2016, com o 

objetivo de reformar a Constituição no que concerne ao Regime Geral de 

Previdência Social, ao Regime Próprio de Previdência Social e ao benefício 

assistencial do idoso e do deficiente carente.  

Segundo a proposta as premissas da reforma consiste em: garantir a 

sustentabilidade presente e futura da Previdência Social; respeitar os direitos 

adquiridos; regra de transição; avançar rumo à harmonização de direitos 

previdenciários entre os brasileiros; convergir para as melhores práticas 

internacionais; e que nenhum aposentado receberá menos de um salário mínino. 

Frederico Amado faz a seguinte anotação: 

     

É certamente necessária uma reforma previdenciária – a exemplo da 
inserção de idade mínima para aposentar-se no Regime Geral de 
Previdência Social, pois as atuais regras são insustentáveis e praticamente 
inexiste em todo o mundo a concessão de aposentadoria desprovida da 
exigência de idade mínima. (2017, p. 1991). 

    

A proposta original previa idade mínima para aposentadoria aos de 65 anos 

tanto para homem quanto para mulher e para benefício integral 49 anos de 

contribuição. Previa também a regra de transição de 45 anos para mulher e 50 anos 

para homens, com pedágio de 50% sobre o que faltar para cumprir 35 anos de 

contribuição para homens e 30 para mulheres.  

No entendimento de Frederico Amado:  

     

O texto apresentado contém pontos extremamente duros e precisam ser 
corrigidos pelo Congresso Nacional, como a exigência de 49 anos de tempo 
de contribuição no RGPS e RPPS para se gozar de uma aposentadoria com 
proventos integrais, a imposição de regra que impede a acumulação de 
aposentadoria com pensão por morte tanto no RGPS quanto no RPPS e 
entre si e a extinção de regras de aposentação especiais em favor dos 
policiais. (2017, p. 1991). 

      

Posto assim, para se aposentar com valor integral, os segurados devem 

seguir uma tabela de cálculo progressiva e proporcional ao tempo de contribuição, 

vejamos: 
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Tabela 2: Fórmula Progressiva e Proporcional ao Tempo de Contribuição 

Tempo de Contribuição 25 26 27 28 29 30 ... 40 45 49 

65 anos (idade mínima) 76% 77% 78% 79% 80% 81% ... 91% 96% 100% 

Fonte: (PREVIDÊNCIA, 2017). 

 

Sendo aprovada a presente Emenda pelo Congresso Nacional, será extinto o 

fator previdenciário e a fórmula dos 85/95 como regra de cálculo, extinguindo-se 

também a integralidade e paridade dos servidores públicos. Com isso, pretende-se 

reduzir as desigualdades, eliminando diversas regras especiais que favorecem 

servidores públicos, políticos e magistrados, sendo os mesmos convergidos às 

regras do setor privado. 

No dia 19/04/2017, o relator da reforma da Previdência Social na comissão 

especial sobre assunto na Câmara dos Deputados, Arthur Oliveira Maia, apresentou 

seu relatório alterando alguns pontos da proposta original do governo. Em 

03/05/2017 o parecer da reforma da Previdência foi levado à apreciação junto à 

comissão que analisa a reforma na Câmara dos Deputados, sendo aprovado por 23 

votos a 14.    

Veja-se os principais pontos do texto aprovado na comissão: 

Fora aprovado que a idade mínima de aposentadoria para homens aos 65 

anos de idade e mulher aos 62 anos de idade, o texto original do governo previa 

idade mínima de 65 anos para as mulheres, sendo mantido o tempo mínimo de 

contribuição de 25 anos para os dois gêneros.  

Quanto ao cálculo do benefício, o segurado tiver contribuído por 25 anos para 

a Previdência e tiver atingido a idade mínima, receberá 70% (setenta por cento) do 

valor do benefício, sendo que a cada ano de aposentadoria, receberá um incremento 

que varia de 1,5 a 2,5 pontos percentuais. 

A regra de transição prevê que a idade mínima para se aposentar começa 

aos 53 anos de idade para mulheres e 55 para homens, progressivamente até 

chegar em 62/65 respectivamente. Sendo assim, para mulheres que contarem com 

53 anos de idade e homens com 55 anos de idade na data de promulgação da lei, 

serão acrescidos de 30% (trinta por cento) de pedágio sobre o tempo que faltar para 

chegar ao tempo mínimo de contribuição nas regras até então vigentes, ou seja, 30 

anos de contribuição para mulheres e 35 anos de contribuição para homens. 
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“Para o trabalhador rural, a idade mínima para aposentadoria é de 60 anos 

para homens e 57 para mulheres. O tempo de contribuição exigido é de 15 anos 

para ambos. A contribuição será sobre o salário mínimo e ainda será regulamentada 

futuramente”. (ZERO HORA, 2017). 

Em relação à pensão por morte, foi aprovado que será pago ao pensionista o 

equivalente a 50% do que a pessoa falecida recebia na data do óbito, acrescido de 

10% por dependente. Sendo garantida na forma da lei benefício não inferior ao 

salário mínimo nacional.  

Para os professores, “o texto prevê que a categoria – homens e mulheres – 

se aposenta com 60 anos de idade e 25 de contribuição”. (ZERO HORA, 2017). 

No tocante aos policiais, o tempo de contribuição será de 25 anos para 

mulheres, com 15 anos de atividade policial, ou 30 anos de contribuição para 

homens, com pelo menos 20 anos de atividade policial. “Mas estes tempos vão subir 

gradualmente para 20 e 25 anos”. (ZERO HORA, 2017). 

Referente aos servidores públicos, ficou estipulado que os servidores que 

ingressaram no sistema até 2003, terão que esperar até 62 anos mulher e 65 

homens para alcançar a integralidade  e a paridade, já para quem pretender se 

aposentar antes disso, têm o direito a 100% da média das contribuições. 

“Os funcionários públicos que entraram após 2003 terão direito a 70% da 

média de contribuição. Esse percentual subirá 1,5 ponto percentual de 25 a 30 anos 

de contribuição; 2 pontos dos 30 aos 35 anos; e 2,5 pontos dos 35 aos 40". (FOLHA 

UOL, 2017). 

Cumpre destacar que, as regras estabelecidas no texto da reforma, passam a 

valer para os Estados 06 (seis) meses após a promulgação da Proposta de Emenda 

à Constituição, caso os mesmos não tenham aprovado uma reforma própria.  

Quanto ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), prevê o texto que a 

idade mínima no caso de idosos que hoje é de 65 (sessenta e cinco) anos para 

ambos os gêneros, subirá para 68 (sessenta e oito) anos de idade. Em se tratando 

de pessoas com deficiências não haverá limites de idade.  

“Outra alteração prevê que estados e municípios possam instituir fundos de 

previdência complementares, abertos ou fechados, mas por licitação”. (ZERO 

HORA, 2017). 
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É fundamental ressaltar ainda um longo caminhar que se tem pela frente, uma 

vez que se trata de Emenda à Constituição, devendo ser votada em dois turnos no 

plenário da Câmara, se aprovada deve passar pela Comissão de Constituição e 

Justiça do Senado Federal antes de ir para o plenário, passando também por dois 

turnos de votação pelo Senado Federal, caso não haja modificação no texto, o 

mesmo será promulgado então pelo Congresso Nacional. 

  

4.13 Cessação do benefício 

 

Conforme o estabelecido no artigo 181-B do Regulamento da Previdência 

Social, as aposentadorias por idade, tempo de contribuição e especial concedidas 

pela previdência social, na forma deste Regulamento, são irreversíveis e 

irrenunciáveis. O parágrafo único do referido artigo dispõe que:  

     

Parágrafo único. O segurado pode desistir de aposentadoria desde que 
manifeste esta intenção e requeira o arquivamento definitivo do pedido 
antes da ocorrência do primeiro de um dos seguintes atos:  
I – recebimento do primeiro pagamento do benefício; ou  
II – saque do respectivo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ou do 
Programa de Integração Social. 

      

 Sendo assim, a aposentadoria por tempo de contribuição, tem caráter 

definitivo, uma vez que nos termos da lei, trata-se de benefício irreversível e 

irrenunciável, cessando-se somente com a morte do segurado.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo teve como objetivo realizar uma análise acerca da 

aposentadoria por tempo de contribuição no Regime Geral de Previdência Social, 

sendo considerado um dos principais benefícios assegurados pela Previdência 

Social, garantindo-se assim ao segurado que trabalhou, contribuiu e preencheu os 

requisitos estabelecidos em lei, o direito a se aposentar e perceber um benefício 

com valor digno para fazer frente às suas necessidades e de sua família.  

Ao longo da evolução histórica e legislativa, várias foram às mudanças quanto 

à concessão do benefício pela Previdência Social, cabendo destacar algumas delas, 

tais como:  

A Emenda Constitucional nº 20/98, que deu nova denominação à chamada 

aposentadoria por tempo de serviço para aposentadoria por tempo de contribuição, 

onde na primeira, o segurado precisava apenas comprovar que havia trabalhado 

para determinado empregador, enquanto na última deve-se comprovar o tempo 

efetivo de contribuição. 

Merece destaque também a alteração trazida pela Lei 9.876/99, que trouxe a 

obrigatoriedade da aplicação do fator previdenciário, uma espécie de redutor do 

valor dos benefícios para quem se aposenta antes de completar a idade mínima, 

estimulando assim que o trabalhador continue a contribuir por mais tempo para se 

aposentar com maior valor de benefício. 

Outra mudança significativa foi à trazida pela Medida Provisória 676/2015, 

denominada regra dos 85/95, ou seja, 85 pontos para mulheres e 95 pontos para 

homens, como uma alternativa à aplicação do fator previdenciário, onde para se 

aposentar por tempo de contribuição, deve-se levar em conta a somatória da idade 

mais tempo de contribuição, havendo uma progressividade que aumenta os valores 

até 90/100.  

Finalmente, necessário se faz destacar a atual Proposta de Emenda à 

Constituição nº 287/2016, de iniciativa do Presidente da República, a qual prevê 

significativas mudanças para a concessão da aposentadoria por tempo de 

contribuição, principalmente em relação à idade e ao tempo mínimo de contribuição 

necessários para se aposentar. Com a aprovação de tal Emenda, 

consequentemente serão extintos o fator previdenciário e a fórmula dos 85/95.  
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Posto assim, diante de todo exposto, verifica-se que o objeto do presente 

trabalho, encontra-se em plena ascensão no cenário político nacional, onde se deve 

analisar não somente a questão financeira que envolve a previdência social, mas 

sim repensar qual o verdadeiro objetivo da seguridade social, encontrar novas 

alternativas visando o equilíbrio sem ter que onerar o segurado, que na maioria das 

vezes é o maior prejudicado. 
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