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SHSISQI5-LagoSul 
Todos são iguais perante a 

lei, sem distinção de qual
quer natureza; 

— homens e mulheres são 
iguais em direitos e obriga-, 
ções; 

— proibição de diferença 
de salário, de exercício de 
funções e de critério de ad
missão por motivo de sexo. 
Idade, cor ou estado civil; 

— os direitos e deveres re
ferentes à sociedade conju
gal são exercidos igualmen
te pelo homem e pela mu
lher. 

Se o caro leitor estiver 
pensando que se trata de 
plataforma de reivindica
ções feministas, pode ficar 
tranquilo. São expressões 
textuais da nova Constitui
ção brasileira. Enfim, ho
mens e mulheres são iguais 
em direitos e obrigações... 

Todavia, essa igualdade 
não é assim tão igual peran
te a própria Constituição. 
Há privilégio entre os sexos 
e, acreditem, em favor das 
mulheres... 

Com efeito, estabelece a 
Carta Magna que o traba
lhador, servidor público ou 
de empresa privada, será 
aposentado, voluntariamen
te, aos 35 anos de serviço, se 
homem, e aos 30, se mulher; 
se forem professores, esse 
prazo se reduz de 5 anos pa
ra ambos os sexos. Até mes
mo no caso de aposentado
ria proporcional, por tempo 
de serviço, ou por idade, a 
mulher leva os mesmos 5 
anos de vantagem... 

Não somos contra a redu
ção do tempo de serviço da 
mulher para a aposentado
ria. Afinal, aposentando-se 
ela mais cedo, de alguma 
maneira, os homens tam
bém são beneficiados. Sim, 
porque todos temos ao nosso 
lado alguém do sexo femini
no que, liberando-se do tra
balho fora de casa, pode se 

dedicar melhor à vida do
méstica. São milhões de es
posas, mães, tias, irmãs etc. 
que passam a se dedicar, 
em tempo integral, a suas 
famílias. Até as ilustríssi
mas sogras podem dar uma 
mãozinha na criação e edu
cação dos netos... 

Porém, se levarmos às ul
timas consequências, as 
mulheres, contraditoria
mente, são prejudicadas 
com a aposentadoria preco
ce. Imaginemos um casal, 
da mesma faixa etária, que 
tenha ingressado no merca
do de trabalho mais ou me
nos na mesma época. A apo
sentadoria da mulher mais 
cedo irá obrigá-la a esperar 
durante um lustro a aposen
tadoria do marido, para que 
possam, juntos, usufruir os 
benefícios. Até que o marido 
se aposente, em principio, 
viagens mais longas, por 
exemplo, só mesmo aquelas 
das férias anuais, se é que ti
nham condições de fazê-las. 

Ocorre que o princípio da 
igualdade entre os sexos re
sulta ferido dentro do pró
prio texto constitucional. E 
se vier a ser arguida a in

constitucionalidade dessa 
desigualdade, com base no 
princípio genérico da isono-
mia entre os sexos? Sem dú
vida, tarefa árdua para o 
Tribunal que tiver de se pro
nunciar a respeito, proferin
do decisão conciliatória en
tre dispositivos conflitantes, 
ou declarando-os incom
patíveis entre si. 

De qualquer forma, o pró
prio texto aprovado prevê a 
"revisão constitucional" 
após cinco anos, contados da 
promulgação da Constitui
ção, para correçâo dos 
equívocos e distorções que 
se revelarem evidentes. 

Esse tratamento desigual 
para a aposentadoria entre 
homens e mulheres é, clara
mente, um deles. Espera
mos que os senhores parla
mentares anotem, desde já, 
em seus apontamentos, esse 
item, para a necessária re-^ 
visão. 

Desde logo, contudo, pode
mos sugerir uma ligeira re
visão em conhecida mensa
gem natalina: "Glória a 
Deus nas alturas e paz na 
terra aos homens e mulhe
res de boa vontade"... 


