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requisitos diferentes para o gênero masculino e para o feminino. Serão apresentados os 
conceitos de transgênero, transexual e travesti, bem como quem deve ser destinatário das 

o direito das pessoas que alteram seu gênero no decorrer da sua vida.

ABSTRACT: This article will try to shed some light on the issue of social protection 

by age and time of contribution, since they require different requirements for males and 
females. The concepts of transgender, transsexual and transvestite will be presented, as well 
as who should be the recipients of the rules presented as solutions for pension insurance 
protections. Finally, the legal possibilities that can be adopted in order to regulate the right 
of people who change their gender throughout their lives will be pointed out.

INTRODUÇÃO

identidade de gênero. Atualmente, as pessoas têm a necessidade de se reconhecer e de 
serem reconhecidas por todos pelo gênero ao qual entendem pertencer.

constitucional da Universalidade da Cobertura e do Atendimento (art. 194, parágrafo único, 
-

1

Regime Geral de Previdência Social (RGPS) o regime ao qual estão vinculados os traba-
lhadores que não são militares ou servidores públicos efetivos, salvo, no último caso, se 

Risco é a possibilidade da ocorrência de um evento futuro, incerto, aleatório e 
economicamente danoso.2

1 BALERA, Wagner. Noções preliminares de direito previdenciário. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2010.
2 O direito previdenciário e o princípio da vedação do retrocesso. 

São Paulo: LTr, 2013. p. 30.
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previdenciária.3

sobre os riscos sociais previstos constitucionalmente, além de acrescer mais um risco 
4 não presente no texto constitucional. Portanto, o legislador 

os quais o Estado deverá amparar quando da sua ocorrência, por meio da concessão de 

o trabalho.5

Assim sendo, analisar-se-á cada um dos tipos de aposentadoria e os requisitos 
necessários à sua concessão, tanto para homens quanto para mulheres e como deve ser 

6 ser ou não um risco social digno de cobertura estatal, o fato é que 

pelo qual também a abordaremos.

1. APOSENTADORIAS COM REQUISITOS DISTINTOS PARA HOMENS E 
MULHERES NO RGPS

1.1. Aposentadoria por idade

demais requisitos legais, ao segurado que completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, 
se homem, e 60 (sessenta), se mulher.

3 HORVATH JÚNIOR, Miguel. . São Paulo: Atlas, 2009. p. 157.
4 

tempo de serviço

(grifo nosso)
5 IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de direito previdenciário
6 A Emenda Constitucional nº 20, de 15.12.1998, mudou a nomenclatura da aposentadoria por tempo de 
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(sessenta) e 55 (cinquenta e cinco) anos, respectivamente, para homens e mulheres. A Lei 
-

-

(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher.
Além disso, é permitido à empresa na qual o segurado labore requerer a aposenta-

70 (setenta) anos de idade, se do sexo masculino, ou 65 (sessenta e cinco) anos, se do 

1.2. Aposentadoria por tempo de contribuição

é devida ao segurado que comprovar 

sexo masculino.

1.2.1. Aposentadoria dos professores

professores passaram a ser regidos pela regra na qual os homens aposentar-se-iam por 

7

8

Desta forma, a aposentadoria dos professores é devida após 30 anos para o homem, 

7 

1998).
8 
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-
9 A Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 

idade inferiores, comparados aos demais segurados, para a concessão da aposentadoria 

Nesse sentido temos:

Art. 3º É assegurada a concessão de aposentadoria pelo RGPS 

e 24 (vinte e quatro) anos, se mulher, no caso de segurado com 

e 28 (vinte e oito) anos, se mulher, no caso de segurado com 

IV - aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta 
e cinco) anos de idade, se mulher, independentemente do grau de 

idade, foram tratadas no mesmo artigo, diferente do que ocorre na Lei nº 8.213/91.

9 Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de 

[...]
-

de 2005) (grifo nosso)
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2. TRANSGÊNERO E TRANSEXUAL

Após uma visão geral e resumida das aposentadorias concedidas no RGPS com 
requisitos distintos para homens e mulheres, é preciso observar que as leis supra falam ora 
em homem e mulher (Lei Complementar nº 142/13) e ora em pessoas do sexo masculino 
e feminino (arts. 51 e 52 da Lei nº 8.213/91).

Na época em que as leis foram publicadas, homem ou pessoa do sexo masculino 

sexual fosse homoafetiva.
-

etária entre gêneros.
O que se percebe observando os requisitos para a concessão das aposentadorias 

acima relacionadas é que o gênero feminino historicamente se aposenta mais cedo, 

10 na última pesquisa publicada 
em 1º de dezembro de 2017:

Segundo Fábio Zambitte:11

10 -
va-de-vida-do-brasileiro-sobe-para-75-8-anos.html>. Acesso em: 6 dez. 2017.

11 IBRAHIM, op. cit., p. 608.
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tarefa tem sido cada vez mais frequentemente repartida entre o 

o trabalho.

2.1. Conceitos

12 diz:

[...] é a pessoa que sofre dissociação entre seu sexo físico e seu 

sexo psíquico

errado. É o homem que se vê como mulher ou a mulher que se vê 

a angústia de acreditar que nasceu no corpo errado. (grifo nosso)

Não há que se confundir o transgênero com o travesti, que é a pessoa que se veste 
e se comporta como pessoa do sexo oposto. O travesti gosta sexualmente de pessoas 

13

2.2. O reconhecimento de gênero dos indivíduos

gênero (processo transexualizador) somente poderão ocorrer a partir de 21 (vinte e um) 

12 VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti. Manual da homoafetividade

13 Idem, p. 13.



186 JURIS PLENUM PREVIDENCIÁRIA - Ano VI - número 21 - fevereiro de 2018

-
dicina, entende que o trabalho psicológico ou psiquiátrico deve perdurar inclusive após a 

É evidente que o médico deve acompanhar o quadro do transexual 
-

14

A atual normativa do Conselho Federal de Medicina que trata do assunto, a Reso-

4) Ausência de transtornos mentais.

-
mento cirúrgico se apresentarem o diagnóstico médico de transgenitalismo, tiverem 21 (vinte 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO 
DE NASCIMENTO PARA A TROCA DE PRENOME E DO SEXO (GÊ-
NERO) MASCULINO PARA O FEMININO. PESSOA TRANSEXUAL. 
DESNECESSIDADE DE CIRURGIA DE TRANSGENITALIZAÇÃO. 

14 ARAUJO, Luiz Alberto David. A proteção constitucional do transexual. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 28-29.
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Desde 2007 o STJ tem decidido no sentido de que aceitar a transexualidade faz 
parte do contexto em que se insere a dignidade humana das pessoas que, em decorrência 
das suas escolhas, sofrem desrespeito e opressão:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRANSEXUAL SUBME-
TIDO À CIRURGIA DE REDESIGNAÇÃO SEXUAL. ALTERAÇÃO 
DO PRENOME E DESIGNATIVO DE SEXO. PRINCÍPIO DA DIG-
NIDADE DA PESSOA HUMANA.

a dignidade da pessoa humana deve ser 

resguardada, em um âmbito de tolerância, para que a mitigação 

do sofrimento humano possa ser o sustentáculo de decisões judi-

ciais, no sentido de salvaguardar o bem supremo e foco principal 

do Direito: o ser humano em sua integridade física, psicológica, 

socioambiental e 

-

marcadamente a dignidade da pessoa humana, cláusula 

geral que permite a tutela integral e unitária da pessoa, na solução 

das questões de interesse existencial humano. [...] Deve, pois, 

preconceito e da intolerância. O Direito não pode fechar os olhos 
para a realidade social estabelecida, notadamente no que concerne 

vida privada da pessoa. [...] Assegurar ao transexual o exercício 

pleno de sua verdadeira identidade sexual consolida, sobretudo, o 

princípio constitucional da dignidade da pessoa humana

consiste em promover o desenvolvimento do ser humano sob todos 

provido. (REsp 1008398/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira 

O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a Repercussão Geral do assunto 

assim ementado:
DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. REGISTROS PÚBLICOS. 
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS. ALTERAÇÃO DO 
ASSENTO DE NASCIMENTO. RETIFICAÇÃO DO NOME E DO 
GÊNERO SEXUAL. UTILIZAÇÃO DO TERMO TRANSEXUAL 
NO REGISTRO CIVIL. CONTEÚDO JURÍDICO DO DIREITO À 
AUTODETERMINAÇÃO SEXUAL. DISCUSSÃO ACERCA DOS 
PRINCÍPIOS DA PERSONALIDADE, DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA, INTIMIDADE, SAÚDE, ENTRE OUTROS, E A SUA 
CONVIVÊNCIA COM PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA 
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VERACIDADE DOS REGISTROS PÚBLICOS. PRESENÇA DE 
REPERCUSSÃO GERAL. (RE 670422 RG, Relator Min. Dias 

20.11.2014 public. 21.11.2014)

-
-

15

3. POSSIBILIDADES DAS APOSENTADORIAS AOS TRANSGÊNEROS

-

bem como nos documentos mais importantes da vida civil. Mas como essa questão pode 
ser tratada no âmbito previdenciário?

-

de gênero no banco de dados do INSS.

no que diz respeito à questão previdenciária dos transgêneros, deixando nas mãos do 

homem transgênero perdeu a pensão militar16 ao atualizar seu cadastro na Marinha com 
documentos constando seu nome masculino.

Divergências no reconhecimento da aposentadoria por idade e por tempo de 

15 

é socialmente reco-

nhecida

à forma como se relaciona 

com as representações de masculinidade e feminilidade e como isso se traduz em sua prática social, sem 

Art. 3º Os registros dos sistemas de informação, de cadastros

formulários, de prontuários e congêneres dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional deverão conter o campo “nome social” em destaque, acompanhado do nome civil, 

16 -
co,626183/trans-perde-direito-a-pensao-de-pai-militar-por-mudanca-na-identidade.shtml>. Acesso em: 
4 out. 2017.
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direito de aposentar-se 5 (cinco) anos mais cedo que as pessoas do gênero masculino. 

mulher.

aposentadoria o sexo originário - ou biológico - que corresponde àquele ao qual o indi-

requisitos descritos para o seu gênero de nascimento, não sendo respeitada a decisão de 

Na segunda hipótese, considerar-se-ia o gênero aderido, o que é crucial na análise 
-

tempus regit actum, no qual se aplica a lei vigente 
-

seu requerimento. Nesse sentido, tanto o STJ (Súmula 340)17 quanto o STF (Súmula 359)18 

CONCLUSÃO

conceitos de transgêneros ou transexuais.

17 

18 “Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo 
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-

do direito às aposentadorias dos transgêneros e transexuais, quer para estabelecer regras 

para aceitar o gênero biológico, ou, ainda, apresentar um fator de conversão de tempo de 
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