
 

EMENDA Nº          , AO PLC Nº 80, DE 2019 

 

Dá-se a seguinte redação ao artigo 7º, § 4º, ao artigo 10, § 6º, item 2, ao artigo 12, § 
2º e ao artigo 13, § 2º, todos do Projeto de Lei Complementar n° 80: 

 

“Artigo 7º (...) 

§ 4º Os proventos de aposentadoria corresponderão a 60% (sessenta por cento) 
da média aritmética definida na forma prevista no “caput” e no § 1º, com 
acréscimo de 2 (dois) pontos percentuais para cada ano que exceder o tempo 
de 20 (vinte) anos de contribuição, para os homens, e 15 (quinze) anos de 
contribuição, para as mulheres”. 

 

“Artigo 10, § 6º (...) 

2 - a 60% (sessenta por cento) da média aritmética definida na forma prevista 
no “caput” e §§ 1º, 2º e 3º do artigo 7º, com acréscimo de 2% (dois por cento) 
para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de 
contribuição, para homens, e 15 (quinze) anos para mulheres, não 
contemplados no item 1”. 

 

“Artigo 12, § 2º Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do 
“caput” corresponderão a 60% (sessenta por cento) da média aritmética 
definida na forma prevista no “caput” e §§ 1º, 2º e 3º do artigo 7º, com 
acréscimo de 2% (dois por cento) para cada ano de contribuição que exceder o 
tempo de 20 (vinte) anos de contribuição, para os homens, e 15 (quinze) anos 
para as mulheres”. 

 

“Artigo 13, § 2º Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do 
disposto neste artigo corresponderão a 60% (sessenta por cento) da média 
aritmética definida na forma prevista no “caput” e §§ 1º, 2º e 3º do artigo 7º, 
com acréscimo de 2% (dois por cento) para cada ano de contribuição que 
exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição, para os homens, e 15 
(quinze) anos para as mulheres”. 

 

J U S T I F I C A T I V A  

 

A Emenda Constitucional n° 103/2019, em seu artigo 26, § 5º, prevê que as mulheres 
filiadas ao regime geral de previdência social terão direito a acréscimo no benefício da 
aposentadoria a cada ano que exceder 15 anos de tempo de contribuição: 

 

Artigo 26 (...) 

§ 5º O acréscimo a que se refere o caput do § 2º será aplicado para cada ano que 



 

exceder 15 (quinze) anos de tempo de contribuição para os segurados de que tratam 
a alínea "a" do inciso I do § 1º do art. 19 e o inciso I do art. 21 e para as mulheres 
filiadas ao Regime Geral de Previdência Social. 

 

Por outro lado, nos artigos 7º, § 4º, 10, § 6º, item 2, 12, § 2º e 13, § 2º, todos do PLC 
80/2019, as mulheres filiadas ao regime próprio apenas farão jus ao mesmo benefício a 
cada ano que exceder 20 anos de contribuição. 

 

Em razão das imposições históricas e encargos reais que levam à necessidade de 
construção de condições de igualdade material na conquista de benefícios da seguridade 
social, foi reconhecida situação jurídica mais benéficas às mulheres filiadas ao regime 
geral. Nesse sentido, em atenção ao princípio da isonomia (artigo 5º, caput, da Constituição 
Federal), é imprescindível que o mesmo direito seja estendido às mulheres que prestam 
serviço público no Estado de São Paulo. 

 

No caso concreto, não há elementos, circunstâncias ou mesmo aspectos fáticos 
relevantes que justifiquem a diferença no tratamento. Tampouco há variações de espaço e 
tempo na fixação da hipótese normativa. A condição feminina é a base fática comum, pois 
os desafios que atingem as mulheres filiadas ao regime geral são os mesmos aos 
enfrentados pelas filiadas ao regime próprio. 

 

Logo, não se justifica a discriminação negativa promovida no texto do PLC 80/2019, a 
qual viola a isonomia entre cidadãs nas mesmas condições, direito fundamental e cláusula 
pétrea reitores do sistema constitucional brasileiro (art. 5º, caput c/c art. 60, § 4º, IV da 
CF/88). 

 

As mulheres filiadas ao regime próprio de previdência social devem, portanto, ser 
equiparadas às mulheres filiadas ao regime geral. 

 

Dessa forma, contamos com o apoio dos Nobre Pares. 

 

Sala das Sessões, em 

Deputados 


