
 A data de ingresso no serviço público é variável que determina as regras 

de aposentadoria voluntária que podem ser elegíveis pelo servidor, 

considerando a sucessão das Emendas à Constituição Federal que 

restringiram o direito às regras de transição. 

  

Data de Ingresso no Serviço 
Público 



 No caso de o servidor ter ocupado, sem interrupção, sucessivos cargos 

na administração pública direta e indireta (autárquica e fundacional), 

em qualquer poder de qualquer dos Entes Federativos (União, Estados e 

Municípios), deverá ser considerada a data da investidura mais remota 

dentre as ininterruptas. 

Data de Ingresso no Serviço 
Público 



 A data de ingresso no serviço público é encontrada considerando-se o 

início do mais remoto vínculo – sem interrupção – do servidor com a 

administração pública. 

Data de Ingresso no Serviço 
Público 



 Somente terá consequência prática a fixação de data de ingresso 

posterior a 16/12/1998. Qualquer data anterior a esta não afetará a 

conclusão quando as regras elegíveis, isso porque foi essa a data da 

publicação da EC nº 20/1998, a primeira das que fixaram regras de 

transição. 

Data de Ingresso no Serviço 
Público 



Tome Nota! 
 Orientação Normativa MPS nº 02/2009: 

 Art. 70. Na fixação da data de ingresso no serviço público, para 

fins de verificação do direito de opção pelas regras de que tratam 

os arts. 68 e 69, quando o servidor tiver ocupado, sem 

interrupção, sucessivos cargos na Administração Pública direta, 

autárquica e fundacional, em qualquer dos Entes Federativos, 

será considerada a data da investidura mais remota dentre as 

ininterruptas. 



Note-se: não basta completar um ou outro dos requisitos da regra, 

sendo necessário atender satisfatoriamente a todos. O direito 

adquirido fica assegurado uma vez reunidos esses requisitos, 

independente de ter havido requerimento formal até a data da 

revogação. 

Data de Implemento do 
Direito 



 Considera-se implementado o direito à determinada regra de 

aposentadoria quando o servidor completou todos os requisitos para a 

obtenção do benefício enquanto ainda vigente o dispositivo legal 

respectivo, permitindo, então, que exerça o seu direito já adquirido. 

Exemplo, só é possível o servidor se aposentar pela regra do art. 8º da 

EC nº 20-1998 se completou todos os requisitos dessa regra até 

31/12/2003, data em que foi revogado pela EC nº 41-2003. 

Data de Implemento do 
Direito 



Tome Nota! 
 Artigo 3º da EC nº 20/98 e 41/03 asseguram o direito adquirido. 

  

 Art. 3º - É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a 

qualquer tempo, aos servidores públicos e aos segurados do 

regime geral de previdência social, bem como aos seus 

dependentes, que, até a data da publicação desta Emenda, 

tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes 

benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente. 



 Considera-se o tempo de exercício de cargo, emprego ou função 

público, ainda que descontínuo, na administração direta e indireta 

(autárquica e fundacional). Não tem relação direta com a data de 

ingresso no serviço público, pois aquela deve considerar o ingresso em 

cargo mais remoto entre os ininterruptos, e este permite computar 

todos os vínculos públicos, mesmo com interrupção. 

Tempo no Serviço Público 



Tome Nota! 
 Artigo 2º, VIII da Orientação Normativa do MPS nº 02/2009. 

 VIII - tempo de efetivo exercício no serviço público: o tempo de 

exercício de cargo, função ou emprego público, ainda que 

descontínuo, na Administração direta, indireta, autárquica, ou 

fundacional de qualquer dos entes federativos; 



Tempo na Carreira 
 Considera-se o tempo na carreira a sucessão de cargos efetivos, 

estruturados em níveis e graus segundo sua natureza, complexidade e 

grau de responsabilidade, de acordo com a lei de cada Ente Federativo. 

Por vezes, não estando o cargo inserido em carreira, esse requisito deve 

ser cumprido no último cargo efetivo. 

 A sucessão de cargos, para efeito de tempo na carreira, somente pode 

ocorrer no mesmo ente e no mesmo poder. 



Tome Nota! 
 Artigo 2º, VII e 71 da Orientação Normativa do MPS nº 02/2009. 

  

 VII - carreira: a sucessão de cargos efetivos, estruturados em 

níveis e graus segundo sua natureza, complexidade e o grau de 

responsabilidade, de acordo com o plano definido por lei de cada 

ente federativo; 



Tome Nota! 
 Art. 71. O tempo de carreira exigido para concessão dos benefícios 

previstos nos arts. 68 e 69 deverá ser cumprido no mesmo ente 

federativo e no mesmo poder.  

 § 1º Na hipótese de o cargo em que se der a aposentadoria não estar 

inserido em plano de carreira, o requisito previsto no inciso IV do art. 

68 e no inciso III do art. 69 deverá ser cumprido no último cargo 

efetivo.  

 § 2º Será também considerado como tempo de carreira o tempo 

cumprido em emprego, função ou cargo de natureza não efetiva até 16 

de dezembro de 1998. 



 Considera-se o tempo no cargo efetivo em que irá ser aposentado o 

servidor, e deverá ser cumprido integralmente no cargo efetivo titulado 

na data imediatamente anterior à da concessão do benefício. 

  

Tempo no Cargo 



Tome Nota! 
 Artigo 2º, VI da Orientação Normativa do MPS nº 02/2009. 

 VI - cargo efetivo: o conjunto de atribuições, deveres e 

responsabilidades específicas definidas em estatutos dos entes 

federativos cometidas a um servidor aprovado por meio de 

concurso público de provas ou de provas e títulos; 



Tome Nota! 
 Art. 73 da Orientação Normativa do MPS nº 02/2009. 

 Para efeito do cumprimento dos requisitos de concessão das 

aposentadorias previstas nos art. 58, 59, 67, 68 e 69, o tempo de 

efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria deverá 

ser cumprido no cargo efetivo do qual o servidor seja titular na 

data imediatamente anterior à da concessão do benefício. 



 O tempo de RPPS deverá ser contado considerando-se os anos 

bissextos, ou seja, de maneira corrida conforme o calendário. 

 O tempo de RGPS deverá ser contado na forma como certificado. O 

RGPS conta o tempo desconsiderando os anos bissextos. 

  

Tempo de 
Serviço/Contribuição 



 Portaria MPS nº 154/2008 - Disciplina procedimentos sobre a emissão 

de certidão de tempo de contribuição pelos regimes próprios de 

previdência social. 

Tempo de 
Serviço/Contribuição 



Tome Nota! 
 Artigo 4º, da EC nº 20/98 dispõe que: 

 O tempo de serviço considerado pela legislação vigente para 

efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a 

matéria, até 16/12/1998, será contado como tempo de 

contribuição. 



Última Remuneração 
 A última remuneração, considerada base de cálculo em determinadas 

regras de aposentadoria e pensão, é constituída pelo valor do 

vencimento básico fixado em lei e das demais vantagens funcionais de 

caráter permanentes, fixadas em lei. 

 A última remuneração não tem relação direta com a remuneração base 

para a contribuição previdenciária. 



Tome Nota! 
 Artigo 2º, IX da Orientação Normativa do MPS nº 02/2009. 

 IX - remuneração do cargo efetivo: o valor constituído pelos 

vencimentos e pelas vantagens  

 pecuniárias permanentes do respectivo cargo, estabelecidas em 

lei de cada ente, acrescido dos  

 adicionais de caráter individual e das vantagens pessoais 

permanentes; 



 A média é calculada considerando-se a média aritmética simples das 

maiores remunerações ou subsídios, utilizados como base para as 

contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve 

vinculado, correspondentes a oitenta por cento de todo o período 

contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da 

contribuição, se posterior àquela competência. 

  

Média 



 Serão utilizados os valores das remunerações que constituíram a base 

de cálculo das contribuições do servidor aos regimes de previdência 

 O valor inicial do provento, calculado pela média, por ocasião de sua 

concessão, não poderá exceder a remuneração do respectivo servidor 

no cargo efetivo em que se deu aposentadoria, conforme definição do 

inciso IX do art. 2º, da Lei 10.887/2004. 

  

Média 



 Cada Ente Federativo terá que possuir dispositivo legal disciplinando a 

matéria. 

Média 



Tome Nota! 
 Artigo 61 da Orientação Normativa do MPS nº 02/2009. 

 Art. 61. No cálculo dos proventos das aposentadorias referidas nos art. 

56, 57, 58, 59, 60 e 67, concedidas a partir de 20 de fevereiro de 2004, 

será considerada a média aritmética simples das maiores 

remunerações ou subsídios, utilizados como base para as contribuições 

do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, 

correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo 

desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da 

contribuição, se posterior àquela competência. 



Tome Nota! 
 Lei Federal nº 10.887/04, artigo 1º 

 Art. 1o No cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores 

titulares de cargo efetivo de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas 

autarquias e fundações, previsto no § 3o do art. 40 da 

Constituição Federal e no art. 2o da Emenda Constitucional 

no 41, de 19 de dezembro de 2003, ... 



Tome Nota! 
 Lei Federal nº 10.887/04, artigo 1º 

 ... será considerada a média aritmética simples das maiores 

remunerações, utilizadas como base para as contribuições do 

servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, 

correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período 

contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do 

início da contribuição, se posterior àquela competência. 



Paridade 
 Trata-se de critério de correção de proventos e pensões. Assegura que 

estes “serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre 

que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo 

também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer 

benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em 

atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou 

reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou 

que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei”. 

  



Tome Nota! 
 Art. 40, Parágrafo 8º, da Constituição Federal, redação da EC nº 
20/1998. 

 § 8º - Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de 
aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e 
na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos 
servidores em atividade, sendo também estendidos aos 
aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou 
vantagens posteriormente concedidos aos servidores em 
atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou 
reclassificação do cargo ou função em que se deu a 
aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da 
pensão, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
20, de 15/12/98) 



 Trata-se de critério de correção de proventos e pensões. Assegura “o 

reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter 

permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. 

 Art. 15 da Lei Federal nº 10.887/2004, prevê tal reajuste na mesma 

data e índice do RGPS. 

Manutenção do Valor Real 



  

 O Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu medida cautelar na Ação Direta 

de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.582,  que o artigo 15, da Lei 10.887/2004, 

não se aplica aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, mas apenas à 

União, conferindo-lhe interpretação de acordo com a Constituição de 1998. 

Ação Direta de Inconstitucionalidade – 
4.582 – artigo 15, da Lei 10.887 



Tome Nota! 

 Art. 40, Parágrafo 8º, da Constituição Federal, redação da EC nº 

41/2003. 

 § 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-

lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios 

estabelecidos em lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional 

nº 41, 19.12.2003) 



Benefícios 

EMBORA SEJA CURTA A VIDA QUE NOS É DADA PELA 
NATUREZA, É ETERNA A MEMÓRIA DE UMA VIDA BEM 
EMPREGADA. CÍCERO 



1988 1991 1998 1999 2003 2005 2012 2013 2014 

RPPS 

RGPS 

Lei 8.212 
Lei 8.213 

CF EC 20 

CF EC 20 

Lei 9.876 

EC 41 
EC 47 

EC 70 

LC 142 (deficientes) 

Súmula 33 STF 



 É aplicável, atualmente, somente ao servidor que tenha implementado 

o direito à aposentadoria até 16/12/1998. 

  

Art. 40 da CF (redação anterior 
à EC 20/1998): 



PROVENTOS INTEGRAIS PROVENTOS PROPORCIONAIS 

HOMEM QUADRO 
GERAL 

MULHER QUADRO 
GERAL 

HOMEM QUADRO 
GERAL/MAGISTÉRIO 

MULHER QUADRO 
GERAL/MAGISTÉRIO 

35 anos de serviço 30 anos de serviço 
30 anos de serviço 

ou 
65 anos de idade 

25 anos de serviço 
ou 

60 anos de idade 

HOMEM 

QUADRO 
MAGISTÉRIO 

MULHER 

QUADRO 
MAGISTÉRIO 

30 anos de serviço 25 anos de serviço 

Art. 40 da CF (redação anterior 
à EC 20/1998) 



Art. 40 da CF (redação anterior 
à EC 20/1998): 

ABONO DE PERMANÊNCIA 

§1º, do Artigo 3º, da EC 41/2003 – desde que conte no mínimo com 
25 anos de Contribuição Previdenciária se mulher e 30 anos se 
homem 

BASE DE CÁLCULO CRITÉRIO DE CORREÇÃO DO PROVENTO 

ÚLTIMA REMUNERAÇÃO PARIDADE 

O PROVENTO NÃO PODE SUPERAR O VALOR DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO 



 É aplicável, atualmente, somente ao servidor que tenha implementado 

o direito à aposentadoria até 31/12/2003. 

  

Art. 40 da CF (redação da EC 
20/1998): 



PROVENTOS INTEGRAIS PROVENTOS PROPORCIONAIS 

HOMEM QUADRO 
GERAL 

MULHER QUADRO 
GERAL 

HOMEM QUADRO 
GERAL/MAGISTÉRIO 

MULHER QUADRO 
GERAL/MAGISTÉRIO 

10 anos no serviço 
público 

05 anos no cargo 
60 anos de idade 

35 anos de 
contribuição 

10 anos no serviço 
público 

05 anos no cargo 
55 anos de idade 

30 anos de 
contribuição 

10 anos no serviço 
público 

05 anos no cargo 
65 anos de idade 

10 anos no 
serviço público 

05 anos no cargo 
60 anos de idade 

HOMEM QUADRO 
MAGISTÉRIO 

MULHER QUADRO 
MAGISTÉRIO 

10 anos no serviço 
público 

05 anos no cargo 
55 anos de idade 

30 anos de 
contribuição 

10 anos no serviço 
público 

05 anos no cargo 
50 anos de idade 

25 anos de 
contribuição 

Art. 40 da CF (redação da EC 
20/1998) 



Art. 40 da CF (redação da EC 
20/1998): 

ABONO DE PERMANÊNCIA 

§1º, do Artigo 3º, da EC 41/2003 – desde que conte no mínimo com 
25 anos de Contribuição Previdenciária se mulher e 30 anos se 
homem 

BASE DE CÁLCULO CRITÉRIO DE CORREÇÃO DO PROVENTO 

ÚLTIMA REMUNERAÇÃO PARIDADE 

O PROVENTO NÃO PODE SUPERAR O VALOR DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO 



 É aplicável, atualmente, somente ao servidor que tenha ingressado no 

serviço público até 16/12/1998 e implementado o direito à 

aposentadoria até 31/12/2003. 

  

Art. 8º da EC 20/1998:  



PROVENTOS INTEGRAIS PROVENTOS PROPORCIONAIS 
HOMEM QUADRO 

GERAL 
MULHER QUADRO 

GERAL 
HOMEM QUADRO  

GERAL/MAGISTÉRIO 
MULHER QUADRO 

GERAL/MAGISTÉRIO 

05 anos no cargo 
53 anos de idade 

35 anos de 
contribuição 

pedágio: 20% sobre 

o tempo faltante em 

16/12/1998 para 
atingir 35 anos 

05 anos no cargo 
48 anos de idade 

30 anos de 
contribuição 

pedágio: 20% sobre 

o tempo faltante em 

16/12/1998 para 
atingir 30 anos 

05 anos no cargo 
53 anos de idade 

30 anos de 
contribuição 

pedágio: 40% sobre 

o tempo faltante em 

16/12/1998 para 
atingir 30 anos 

05 anos no cargo 
48 anos de idade 

25 anos de 
contribuição 

pedágio: 40% 

sobre o tempo 

faltante em 16/ 

12/1998 para 
atingir 25 anos 

HOMEM MAGISTÉRIO MULHER MAGISTÉRIO 

A proporcionalidade equivale a 70% 

do valor máximo que o servidor 

poderia obter, acrescido de 5% por 

ano de contribuição que supere o 

tempo de contribuição exigido 

(tempo normal + pedágio) 
 

05 anos no cargo 
53 anos de idade 

35 anos de 
contribuição 

bônus: 17% sobre o 

tempo trabalhado até 
16/12/1998 

pedágio: 20% sobre o 

tempo faltante em  

16/12/1998 para atingir 
35 anos 

05 anos no cargo 
48 anos de idade 

30 anos de 
contribuição 

bônus: 20% sobre o 

tempo trabalhado até 
16/12/1998 

pedágio: 20% sobre o 

tempo faltante em 

16/12/1998 para atingir 
30 anos Art. 8º da EC 20/1998  



Art. 8º da EC 20/1998:  

ABONO DE PERMANÊNCIA 

§1º, do Artigo 3º, da EC 41/2003 – desde que conte no mínimo com 25 anos de Contribuição 
Previdenciária se mulher e 30 anos se homem 

BASE DE CÁLCULO CRITÉRIO DE CORREÇÃO DO PROVENTO 

ÚLTIMA REMUNERAÇÃO PARIDADE 

O PROVENTO NÃO PODE SUPERAR O VALOR DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO 



 É aplicável, atualmente, a todo e qualquer servidor, 

independentemente da data de ingresso no serviço público. 

  

Art. 40, § 1º, III, “a” e “b” da 
CF (redação da EC 41/2003): 



PROVENTOS INTEGRAIS PROVENTOS PROPORCIONAIS 

HOMEM QUADRO 
GERAL 

MULHER QUADRO 
GERAL 

HOMEM QUADRO 
GERAL/MAGISTÉRIO 

MULHER QUADRO 
GERAL/MAGISTÉRIO 

10 anos no serviço 

público 

05 anos no cargo 

60 anos de idade 

35 anos de contribuição 

10 anos no serviço 

público 

05 anos no cargo 

55 anos de idade 

30 anos de contribuição 

10 anos no serviço 

público 

05 anos no cargo 

65 anos de idade 

10 anos no serviço 

público 

05 anos no cargo 

60 anos de idade 

HOMEM QUADRO 
MAGISTÉRIO 

MULHER QUADRO 
MAGISTÉRIO 

10 anos no serviço 

público 

05 anos no cargo 

55 anos de idade 

30 anos de contribuição 

10 anos no serviço 

público 

05 anos no cargo 

50 anos de idade 

25 anos de contribuição 

Art. 40, § 1º, III, “a” e “b” da CF 
(redação da EC 41/2003) 



Art. 40, § 1º, III, “a” e “b” da 
CF (redação da EC 41/2003) 

ABONO DE PERMANÊNCIA 

 
Artigo 40, § 1º, III, “a”, da CF – Abono de Permanência previsto no § 19, do referido 
artigo, da CF. 
  
Artigo 40, § 1º, III, “b”, da CF – não há Abono de Permanência 
 

BASE DE CÁLCULO CRITÉRIO DE CORREÇÃO DO PROVENTO 

MÉDIA MANUTENÇÃO DO VALOR REAL 

O PROVENTO NÃO PODE SUPERAR O VALOR DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO 



 É aplicável, atualmente, somente ao servidor que tenha ingressado no 

serviço público até 16/12/1998. 

 

Art. 2º da EC 41/2003:  



Art. 2º da EC 41/2003 

PROVENTOS INTEGRAIS 

HOMEM QUADRO GERAL MULHER QUADRO GERAL 

05 anos no cargo   

53 anos de idade 

35 anos de contribuição 

pedágio: 20% sobre o tempo faltante 

em  16-12-1998 para atingir 35 anos 

05 anos no cargo   

48 anos de idade 

30 anos de contribuição 

pedágio: 20% sobre o tempo faltante 

em  16-12-1998 para atingir 30 anos 

HOMEM MAGISTÉRIO MULHER MAGISTÉRIO 

05 anos no cargo  

53 anos de idade 

35 anos de contribuição 

bônus: 17% sobre o tempo trabalhado até  

16-12-1998 

pedágio: 20% sobre o tempo faltante em  

16-12-1998 para atingir 35 anos 

05 anos no cargo  

48 anos de idade 

30 anos de contribuição 

bônus: 20% sobre o tempo trabalhado até 

16-12-1998 

pedágio: 20% sobre o tempo faltante em  

16-12-1998 para atingir 30 anos 



 Em que pese a modalidade seja integral, os proventos serão reduzidos 

em 3,5% (para aposentadorias até 31/12/2005) ou 5% (para 

aposentadorias a partir de 1º/01/2006) para cada ano antecipado em 

relação aos limites de idade estabelecidos pelo art. 40, § 1, III, “a”, e § 

5, da CF (60 anos para o homem e 55 anos para a mulher, 55 anos para 

o homem professor e 50 anos para a mulher professora) 

  

Art. 2º da EC 41/2003:  



Art. 2º da EC 41/2003:  

ABONO DE PERMANÊNCIA 

 
§ 5º, do artigo 2º, da EC nº 41/2003 
 

BASE DE CÁLCULO CRITÉRIO DE CORREÇÃO DO PROVENTO 

MÉDIA MANUTENÇÃO DO VALOR REAL 

O PROVENTO NÃO PODE SUPERAR O VALOR DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO 



 É aplicável, atualmente, somente ao servidor que tenha ingressado no 

serviço público até 31/12/2003. 

  

Art. 6º da EC 41/2003: 



PROVENTOS INTEGRAIS 

HOMEM QUADRO GERAL MULHER QUADRO GERAL 

20 anos no serviço público 
10 anos na carreira 
05 anos no cargo 
60 anos de idade 

35 anos de contribuição 

20 anos no serviço público 
10 anos na carreira 
05 anos no cargo 
55 anos de idade 

30 anos de contribuição 

HOMEM QUADRO MAGISTÉRIO MULHER QUADRO MAGISTÉRIO 

20 anos no serviço público 
10 anos na carreira 
05 anos no cargo 
55 anos de idade 

30 anos de contribuição 

20 anos no serviço público 
10 anos na carreira 
05 anos no cargo 
50 anos de idade 

25 anos de contribuição 

Art. 6º da EC 41/2003 



Art. 6º da EC 41/2003 

ABONO DE PERMANÊNCIA 

Não há – entretanto a satisfação desses requisitos implica simultaneamente 
satisfação dos previstos no artigo 40, § 1º, III, “a”, da CF (redação da EC nº 20/98), 
assim se continuar em atividade, o servidor faz jus ao abono de permanência 
previsto na CF, art. 40, § 19, redação da EC nº 41/2003. 

BASE DE CÁLCULO CRITÉRIO DE CORREÇÃO DO PROVENTO 

ÚLTIMA REMUNERAÇÃO PARIDADE 

O PROVENTO NÃO PODE SUPERAR O VALOR DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO 



 É aplicável, atualmente, somente ao servidor que tenha ingressado no 

serviço público até 16/12/1998. 

Art. 3º da EC 47/2005:  



PROVENTOS INTEGRAIS 

HOMEM QUADRO 
GERAL/MAGISTÉRIO 

MULHER QUADRO 
GERAL/MAGISTÉRIO 

25 anos no serviço público 

15 anos na carreira 

05 anos no cargo 

60 anos de idade 

35 anos de contribuição 

redução: de 1 ano na idade para 

cada ano de contribuição que 

supere 35 

25 anos no serviço público 

15 anos na carreira 

05 anos no cargo 

55 anos de idade 

30 anos de contribuição 

redução: de 1 ano na idade para 

cada ano de contribuição que 

supere 30 

Art. 3º da EC 47/2005  



Art. 3º da EC 47/2005 

ABONO DE PERMANÊNCIA 

Não há 

BASE DE CÁLCULO CRITÉRIO DE CORREÇÃO DO PROVENTO 

ÚLTIMA REMUNERAÇÃO PARIDADE 

O PROVENTO NÃO PODE SUPERAR O VALOR DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO 



 É aplicável, atualmente, a todo e qualquer servidor, 

independentemente da data de ingresso no serviço público. 

  

Artigo 40, 1º, II, CF 
(Compulsória) 



DATA DO ANIVERSÁRIO DE 70 ANOS 

ATÉ 31/12/2003 A PARTIR DE 01/01/2004 

INTEGRAL/PROPORCIONAL INTEGRAL/PROPORCIONAL 

BASE DE CÁLCULO DO 

PROVENTO 

BASE DE CÁLCULO DO 

PROVENTO 

ÚLTIMA REMUNERAÇÃO MÉDIA 

CORREÇÃO DO PROVENTO CORREÇÃO DO PROVENTO 

PARIDADE MANUTENÇÃO DO VALOR REAL 

O PROVENTO NÃO PODE SUPERAR O VALOR DA ÚLTIMA 

REMUNERAÇÃO 

Artigo 40, 1º, II, CF 



Artigo 40, 1º, II, CF 

ABONO DE PERMANÊNCIA 

Não há 



 É aplicável, atualmente, a todo e qualquer servidor. 

  

  

Artigo 1º da EC 70/2012 (Invalidez) 



DATA DE INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO 

ATÉ 31/12/2003 A PARTIR DE 01/01/2004 

INTEGRAL PROPORCIONAL INTEGRAL PROPORCIONAL 

BASE DE CÁLCULO DO PROVENTO BASE DE CÁLCULO DO PROVENTO 

ÚLTIMA REMUNERAÇÃO MÉDIA 

CORREÇÃO DO PROVENTO CORREÇÃO DO PROVENTO 

PARIDADE MANUTENÇÃO DO VALOR REAL 

O PROVENTO NÃO PODE SUPERAR O VALOR DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO 

Artigo 40, parágrafo 1º, I 
Artigo 1º da EC 70/2012 (Invalidez) 



Aposentadorias Voluntátias - RPPS 
DISPOSITIVO 

CONSTITUCIONAL 

DATA LIMITE DO 

INGRESSO NO 

SERVIÇO 

PÚBLICO 

DATA LIMITE PARA 

IMPLEMENTO DO 

DIREITO 

BASE DE CÁLCULO 

DO PROVENTO 

CORREÇÃO DO 

PROVENTO 

art. 40 da CF (atual) não há não há média 
manutenção do 

valor real 

art. 2º da EC nº 41/2003 16/12/1998 não há média 
manutenção do 

valor real 

art. 6º da EC 41/2003 31/12/2003 não há última remuneração paridade 

art. 3º da EC 47/2005 16/12/1998 não há última remuneração paridade 

art. 40 da CF (original) 
ser servidor no 

implemento 
16/12/1998 última remuneração paridade 

art. 40 da CF (EC nº 

20/1998) 

ser servidor no 

implemento 
31/12/2003 última remuneração paridade 

art. 8º da EC 20/1998 16/12/1998 31/12/2003 última remuneração paridade 



 Dependentes 

 O § 2º do art. 51 da ON 02/09 define que os regimes 

próprios deverão observar também a limitação de 

concessão de benefício apenas aos dependentes 

constantes no rol definido para o Regime Geral de 

Previdência Social, que compreende: 

 

  

Pensão 



 Cônjuge; 

 Companheiro; 

 Filhos; 

 Pais e 

 Irmãos.  

 Vale acrescentar que o § 2º do art. 51 da ON 02/09 encontra amparo no § 12 do 
art. 40 da CF com a redação dada pela EC 20/98. 

  

Pensão  - Dependentes 



§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão 

por morte, que será igual: 

◦ I- ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até 

o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime 

geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de 

setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso 

aposentado à época do óbito; ou 

Alterações da EC 41/2003: 



 II- ao valor da totalidade da remuneração do servidor no 

cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite 

estabelecido para os benefícios do regime geral de 

previdência social de que trata o art. 201, acrescido de 

setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso 

em atividade na data do óbito. 

Alterações da EC 41/2003: 



Data do óbito 

SERVIDOR EM ATIVIDADE SERVIDOR APOSENTADO 

ATÉ 31/12/2003 
A PARTIR DE 

01/01/2004 
ATÉ 31/12/2003 

A PARTIR DE 

01/01/2004 

BASE DE 

CÁLCULO DO 

PROVENTO 

BASE DE 

CÁLCULO DO 

PROVENTO 

BASE DE 

CÁLCULO DO 

PROVENTO 

BASE DE 

CÁLCULO DO 

PROVENTO 

ÚLTIMA 

REMUNERAÇÃO 

ÚLTIMA 

REMUNERAÇÃO 

VALOR DO 

PROVENTO 

VALOR DO 

PROVENTO 

REDUTOR REDUTOR REDUTOR REDUTOR 

NÃO HÁ REDUÇÃO EM 

30% DA PARCELA 

DA PENSÃO 

EXCEDENTE DO 

TETO DO RGPS 

NÃO HÁ REDUÇÃO EM 

30% DA PARCELA 

DA PENSÃO 

EXCEDENTE DO 

TETO DO RGPS 

CORREÇÃO DO 

PROVENTO 

CORREÇÃO DO 

PROVENTO 

CORREÇÃO DO 

PROVENTO 

CORREÇÃO DO 

PROVENTO 

PARIDADE MANUTENÇÃO 

DO VALOR REAL 

PARIDADE MANUTENÇÃO 

DO VALOR REAL 


