
Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões de Itapira - 
FMAP 



• Benefícios – INSS 

• Contribuições – Receita Federal 

Regime Geral de 
Previdência 

Social - RGPS 

• Aberto ou Fechado 

• Facultativo e Opcional 

Regime de 
Previdência 

Complementar 

• Exclusivamente servidores públicos 
ocupantes de cargos efetivos 

Regime Próprio 
de Previdência - 

RPPS 





• Não estáveis – art. 19 ADCT concedeu estabilidade ao 
servidor civil, porém não lhe conferiu efetividade no 
cargo público, necessitando para o preenchimento 
deste requisito da aprovação em concurso público.  

 

• Inicialmente foram considerados obrigatoriamente 
segurados do INSS, mas hoje através de unânime 
entendimentos, estes servidores podem fazer parte do 
RPPS. 



Equilíbrio Financeiro e Atuarial 

 

• atingido quando o que se arrecada dos 
participantes do sistema previdenciário é 
suficiente para custear os benefícios 
assegurados por estes sistemas. 



Proibição de Acumulação  
“salário + aposentadoria” 

 

• vedada a concessão de mais de 
uma aposentadoria vinculada ao 
mesmo RPPS. 



Proibição de Contagem de Tempo 
Fictício 

 

• tempo fictício é todo aquele considerado em 
lei como tempo de serviço público para fins 
de concessão de aposentadoria sem que haja 
a prestação de serviço e a correspondente 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 



Limitação do valor da 
aposentadoria à 

remuneração do cargo efetivo 
do servidor em atividade 

 



Lei 9717/98 e Portaria 
MPAS 4992/99 – instituiu 

parâmetros a fim de 
assegurar o equilíbrio 

financeiro atuarial 

- Plano de Benefícios 

- Empréstimos 

- Auditorias 

- Penalidades 



 Suspensão das transferências voluntárias de recursos da União; 

 Impedimentos para celebrar acordos, contratos, convênios ou 
ajustes, bem como receber empréstimos, financiamentos, avais e 
subvenções em geral de Órgãos ou Entidades da administração 
direta e indireta da União; 

 Suspensão de empréstimos e financiamentos por instituições 
financeiras federais; 

 Também serão punidos os dirigentes de Órgãos ou unidades 
gestora do regime próprio, bem como os membros dos conselhos 
administrativos e fiscal dos fundos previdenciários, sendo 
aplicadas advertências, multas pecuniárias e inabilitação 
temporária para o exercício do cargo de direção ou de membros 
dos conselhos. 

 





1993 

CRIAÇÃO 

2001 

1º AVALIAÇÃO 
ATUARIAL 

2005 

CRIAÇÃO DO 
CONSELHO 



2009 

SEGREGAÇÃO 
DE MASSAS 

26/03/2004 

2013 

ALTERAÇÃO NA 
COMPLEMENTAÇÃ

O DO DÉFICIT 
PREVIDENCIÁRIO 

 

INSALUBRIDADE / 
PERICULOSIDADE 

2014 

AUMENTO - TAXA 
DE 

ADMINISTRAÇÃO  

 



FINANCEIRO CAPITALIZADO 

Câmara 6 Câmara 0 

SAAE 61 SAAE 33 

Prefeitura 924 Prefeitura 1.046 

FMP 651 FMAP 20 

Contribuição Repassada – Agosto/2015 Contribuição Repassada – Agosto/2015 

R$ 836.003,05 R$ 561.881,56 

Folha FMAP – Agosto/2015 Folha FMAP – Agosto/2015 

R$ 1.696.905,77 R$ 36.624,18 





 Reestruturação 

 

 Beneficiários 

 

 Segurados 

 

 Dependentes 

 

 Inscrições 



Caberá ao Conselho Municipal de 
Previdência Municipal a gestão do FMAP 





 As receitas SOMENTE poderão ser utilizadas para 
pagamento de benefícios previdenciários do RPPS e da 
taxa de administração destinada a manutenção desse 
regime. 

 

 O valor da taxa de administração será de 2% * do valor 
total da remuneração, proventos e pensões pagos aos 
segurados e beneficiários do RPPS no exercício 
financeiro anterior. 



• 14,60% 

• Incidentes sobre a totalidade da 
remuneração de contribuição 

Patronal 

•  11,00 %  

• Incidentes sobre a totalidade da 
remuneração de contribuição 

Servidores 
Ativos 

•  11,00 % sobre a parcela que 
supere o valor do teto do RGPS* 

Aposentadoria 
/ Pensão 



 



 Fiscalizar toda gestão financeira do FMAP; 

 Emitir parecer sobre os balancetes, balanços e contas; 

 Examinar, quando julgar conveniente, os livros, registros e 

documentos de receita e despesa, apresentando relatórios 

semestrais e encaminhando-os ao Senhor Prefeito 

Municipal para os fins de direito; 

 Representar às autoridades competentes sobre quaisquer 

irregularidades constatadas. 



 

 

 Regra Geral – SEM PARIDADE – INTEGRALIDADE 
OU PROPORCIONALIDADE DA MÉDIA 

 

 Regras de Transição – GARANTEM A PARIDADE 

 

 Especial Magistério – GERAL SEM PARIDADE – 
TRANSIÇÃO COM 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”. 



 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. 

 



 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. 



 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. 

 

 Previsto tal reajuste na mesma data e índice do 

RGPS. 



Aposentadorias 

Pensões 





 Entendimentos 
 Duas correntes: 

 

 Aposentadoria voluntária por tempo de 

contribuição, com mera redução no 

tempo exigido para concessão do 

benefício. 



 Outra dividem as aposentadorias em dois 
grupos: 

 

 Aposentadorias comuns: condições de 
elegibilidade ao benefício comuns a todos os 
trabalhadores (tempo de contribuição, 
idade, invalidez). 

 Aposentadorias especiais: condições 
específicas para determinadas atividades 
ou categorias profissionais, que resultam na 
redução do tempo exigido para concessão do 
benefício. 



Reconhecimento da necessidade de uma proteção 

diferenciada e antecipada ao segurado que está 

sujeito a um “risco social” agravado em relação aos 

demais segurados. 



1960 

• Aposentador
ia Especial  - 
Penosos / 
Insalubres / 
Perigosos 

1968 

• Conversão 
de Tempo 
Especial 

1991 

• Enquadramen
to Categoria 
Profissional 

1995 

• Desvinculaçã
o da Categoria 
Profissional 

1996 

• Comprovação 
por meio de 
formulários 
PPP, Dirben, 
SB 40. 



1946 

Aposentadoria 
Especial  

1988 

Aposentadoria especial, conforme estabelecido 
em lei complementar 

2005 

3 espécies de 
aposentadoria, que 

será 
regulamentada em 
lei complementar 



 Congresso Nacional não editou leis complementares 

para disciplinar a concessão das aposentadorias 

especiais previstas no § 4º do art. 40 da Constituição. 

 

 Os servidores públicos e suas entidades 

representativas passaram a recorrer ao Supremo 

Tribunal Federal para a concessão de Mandado de 

Injunção. 



 Previsão legal: 

 Art. 5º. LXXI - conceder-se-á mandado de injunção 

sempre que a falta de norma regulamentadora torne 

inviável o exercício dos direitos e liberdades 

constitucionais e das prerrogativas inerentes à 

nacionalidade, à soberania e à cidadania; 



 De início, as decisões nos Mandados de Injunção se 
limitavam a declarar a mora do Poder Legislativo em 
editar a norma regulamentadora, sem efeitos 
práticos. 

 A partir de 2007 (MI 721 - 30/08/2007) o STF mudou 
a sua orientação, passando a conceder aos 
Mandados de Injunção eficácia concreta, 
individual e direta, ou seja, a estabelecer qual 
norma a ser aplicada ao caso concreto (no caso, o art. 
57 da Lei nº 8.213/1991), enquanto não editada a 
lei complementar específica da aposentadoria 
especial dos servidores públicos. 



 STF com reiteradas decisões sobre determinada 

matéria constitucional. 

 Pode editar Súmula Vinculante, cujo conteúdo deve 

ser obrigatoriamente observado pelos órgãos do 

Poder Judiciário e da Administração Pública (art. 103-

A da Constituição e Lei nº 11.417/2006). 

 Súmula Vinculante 33. 



I - portadores de deficiência; 
II - que exerçam atividades 

de risco; 
III - cujas atividades sejam 

exercidas sob condições 
especiais que prejudiquem a 

saúde ou a integridade física. 



 Divergência 

 Espécie de aposentadoria especial, ou 

 Apenas uma aposentadoria voluntária 

comum com tempo reduzido. 



 “comprove exclusivamente tempo de efetivo 

exercício das funções de magistério na educação 

infantil e no ensino fundamental e médio” (art. 40, § 

5º) tem direito a uma redução de 5 anos em relação à 

idade e ao tempo de contribuição exigidos para a 

aposentadoria comum do art. 40, § 1º, III, “a” (homem 

professor: de 60 anos de idade e 35 de contribuição para 

55 e 30; mulher professora: de 55 anos de idade e 30 de 

contribuição para 50 e 25). 



 Evolução do conceito de “funções de 

magistério” (alteração do art. 67 da LDB 

pela Lei nº 11.301/2006; ADI 3772). 

  O PL nº 7.813/2014 pretende novamente 

ampliar a aposentadoria especial para os 

especialistas em educação. (Regulamenta o 

exercício da atividade do Profissional em 

Lutas e Artes Marciais) 

 



 Impedimentos de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial que, em 

interação com diversas barreiras, dificultem a 

participação plena e efetiva da pessoa com 

deficiência na sociedade, em igualdade de 

condições com as demais pessoas, conforme 

Convenção Internacional sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência (aprovada 

pelo Decreto nº 6.949/2009). 



 A visão atual sobre a deficiência não se 

limita à questão da capacidade laboral, 

alcançando um modelo conceitual mais 

amplo, adotado na Classificação 

Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde – CIF (aprovada 

pela 54ª Assembleia Mundial de Saúde, em 

2001), que pode ser assim representado: 





 Tempo de contribuição e idade (grau 
deficiência):  

 leve (H-33/58; M-28/55) (menos 2 anos);  

 moderada (H-29/54; M-24/49) (menos 6 anos);  

 grave (H-25/50; M-20/45)(menos 10 anos). 

 

 Idade: 60 (H) - 55 (M) (menos 5 anos). 

 Tempo serviço público (com deficiência): 10 
anos. 

 Tempo cargo: 5 anos. 

 Cálculo e reajustamento: sem integralidade e 
sem paridade. 



 Mandados de Injunção: 

 

 Existem algumas decisões em Mandados de 

Injunção de servidores públicos com 

deficiência determinando a aplicação da Lei 

Complementar nº 142/2013, que trata dessa 

aposentadoria especial no RGPS. 

 



 

 Proteção diferenciada ao servidor em cuja 

atividade o risco de vida é inerente, 

buscando resguardar sua integridade física e 

psíquica e o desempenho adequado de sua 

missão perante a sociedade.  

 Exemplo típico: atividade policial. 

 



  Tramita na Câmara dos Deputados o PLP 

nº 330/2006 ao qual foi apensado o PLP nº 

554/2010, de autoria do Poder Executivo. 



 O PLP do Executivo contemplava apenas as 

carreiras policiais e aquelas ligadas ao sistema 

prisional, porém os substitutivos apresentados 

pelo Deputado Policarpo (PT/DF) na CTASP 

(11/2011 e 12/2012) acrescentaram uma série de 

outras carreiras, reduziram o tempo mínimo 

exigido em atividades de risco e permitiram a 

conversão de tempo especial, dentre outros 

pontos, inviabilizando um consenso para seu 

andamento. 



 Após reuniões ocorridas durante o ano de 

2013, Deputado mostrou-se sensível a rever 

seu Substitutivo, para aproximá-lo do Projeto 

do Executivo, porém essa alteração ainda não 

se concretizou. 



 Aposentadoria Especial dos Policiais: 

 Lei Complementar nº 51/1985: homem - 30 

anos de contribuição e 20 anos de atividade 

policial, sem idade mínima.  

 Com a alteração pela Lei Complementar nº 

144/2014, passou a estabelecer condições 

diferenciadas para aposentadoria especial das 

mulheres policiais: 25 anos de contribuição e 

15 anos de atividade policial. 



 Já era prevista aos 65 anos de idade, porém 

não aplicada por alguns Estados. 

 

 Por meio da ADI 5129 questiona a 

constitucionalidade da aposentadoria 

compulsória aos 65 anos de idade, alegando 

que seria discriminatória. 



 Elaborado Parecer nº 

24/2014/CGNAL/DRPSP/SPPS/MPS, no qual 

se demonstra que os requisitos e critérios 

diferenciados previstos no § 4º do art. 40 

podem, desde a Emenda nº 20/1998, ser 

aplicados a qualquer espécie de aposentadoria 

do § 1º, não se restringindo às aposentadorias 

voluntárias. 



 Esse Parecer foi integralmente acatado na 

defesa elaborada pela Advocacia-Geral da 

União e acompanhou a Mensagem nº 167, da 

Presidenta da República, que pede a 

improcedência da ADI. 



 Exposição do servidor, de modo 

permanente, não ocasional nem 

intermitente, a condições especiais relativas 

a agentes nocivos físicos, químicos ou 

biológicos, que prejudiquem sua saúde ou 

integridade física. 



 A lógica – evitar que o servidor, cuja 

capacidade de trabalho é reduzida de forma 

mais acelerada do que em outras atividades 

sem exposição, sofra uma situação de provável 

invalidez antes de atingir os requisitos da 

aposentadoria voluntária comum. 



 Tramita na Câmara dos Deputados o PLP nº 

472/2009, ao qual foi apensado o PLP nº 

555/2010, de autoria do Poder Executivo. 

 A Comissão de Trabalho, de Administração e 

Serviço Público - CTASP aprovou, em 

07/10/2011, o substitutivo apresentado pela 

Deputada Manuela D’Ávila (PCdoB/RS). 

 



 Na Comissão de Seguridade Social e Família - 

CSSF o Deputado Amauri Teixeira (PT/BA) 

apresentou, em 29/11/2012, novo substitutivo, 

com uma série de alterações: tempo mínimo 

de 15, 20 ou 25 anos; exposição permanente ou 

“intermitente”; integralidade e paridade; 

possibilidade de conversão de tempo especial; 

previsão de revisão das aposentadorias 

concedidas. 



 Após negociação com o Deputado, foi 

apresentado novo substitutivo, em 11/06/2014, 

com conteúdo adequado à proposta do 

Executivo. 



 Mais de 90% dos Mandados de Injunção 

ajuizados no STF referem-se à aposentadoria 

especial por exposição a agentes nocivos que 

prejudicam a saúde ou integridade física do 

servidor. 



 As decisões proferidas determinam que o 

direito ao benefício seja analisado com 

fundamento no art. 57 da Lei nº 8.213/1991.  

 A análise da jurisprudência do STF demonstra 

uma evolução no sentido de melhor 

detalhamento das decisões nos Mandados de 

Injunção, definindo com maior clareza seu 

alcance. 



 No dia 09/04/2014 o STF editou a Súmula 

Vinculante 33, com o seguinte teor:  

 

“Aplicam-se ao servidor público, no que couber, 

as regras do Regime Geral de Previdência Social 

sobre aposentadoria especial de que trata o art. 

40, § 4º III, da CF, até edição de lei 

complementar específica.” 

 



 Com a aprovação da Súmula, a 

Administração Pública passa a ter a 

obrigação de analisar todos os 

requerimentos de aposentadoria especial 

por exposição a agentes nocivos, 

independente do servidor estar amparado por 

ordem concedida em Mandado de Injunção. 



 A Instrução Normativa SPPS nº 1/2010 foi alterada 

pela Instrução Normativa nº 3/2014, para 

atualização da disciplina relativa ao 

reconhecimento do tempo de serviço público 

exercido sob condições especiais. 

 Foi editada a Nota Técnica nº 

02/2014/CGNAL/DRPSP/SPPS/MPS, que 

esclarece a amplitude dos efeitos da Súmula 

Vinculante nº 33. 

 

 



 A Súmula Vinculante nº 33 aplica-se 

somente à aposentadoria especial por 

exposição a agentes nocivos que 

prejudique a saúde ou integridade 

física do servidor (art. 40, § 4º, III da 

Constituição). 



 Compete ao RPPS verificar a caracterização e 

comprovação do tempo de atividade sob 

condições especiais, conforme legislação em 

vigor na época do exercício das atribuições 

pelo servidor, na forma da I.N nº 1/2010, 

atualizada pela I.N. nº 3/2014. 

 Aplica-se subsidiariamente a I.N. INSS/PRES 
nº 45/2010 e 77/2015. 



 O exercício de atividade especial deve ter 

ocorrido de modo permanente, não ocasional 

nem intermitente, durante todo o tempo 

exigido para a concessão da aposentadoria 

especial. Admitem-se os afastamentos 

previstos no art. 13 da I.N. nº 1/2010. 



 

 A comprovação não pode se dar por meio de 

prova exclusivamente testemunhal nem pelo 

mero recebimento de adicional de 

insalubridade. 



 

 Até 28/04/1995 admitia-se o enquadramento 

da atividade especial por categoria 

profissional. 



 O reconhecimento da atividade especial se 
dará por meio de parecer de Perito Médico, 
instruído com a análise dos seguintes 
documentos: 

 Laudo Técnico de Condições Ambientais do 
Trabalho - LTCAT: 
 Expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança 

do trabalho, que pode ou não integrar a 
Administração Pública. 

 Exigido em relação a qualquer época, para o agente físico 
ruído. 



 Laudo Técnico de Condições Ambientais do 
Trabalho - LTCAT: 

 

 Obrigatório a partir de 14/10/1996, para os 
demais agentes nocivos. 

 

 Pode ser substituído por um dos laudos 
previstos no art. 10 da I.N. nº 1/2010. 



 Formulários de informações sobre atividades 
especiais: 

 Emitidos até 31/12/2003, conforme períodos de 
vigência no RGPS: SB-40, DISESBE 5235, DSS-
8030, DIRBEN 8030. 

 

 A partir de 01/01/2004: exclusivamente o Perfil 
Profissiográfico Previdenciário - PPP. 
 O PPP pode ser emitido para comprovação de períodos 

anteriores. 



 Há o grande desafio de dotar os órgãos 
responsáveis pela gestão de pessoal da 
Administração Pública e as unidades gestoras 
dos RPPS das estruturas necessárias para a 
execução de políticas de saúde e segurança 
ocupacional, visando a: 

  Manter os documentos necessários ao 
reconhecimento do tempo especial. 

 

  Desenvolver medidas de redução ou 
eliminação dos riscos ocupacionais. 



 Formado Grupo de Trabalho no CONAPREV, 
que irá considerar: 

 

 Experiências de Estados e Municípios que 
tenham avançado nesse tema. 

 

 Conhecimento acumulado pelo INSS e 
DPSSO. 



 Salvo decisão judicial expressa em contrário, 
não se admite: 

 

 Revisão de benefício de aposentadoria em 
fruição. 

 

 A conversão de tempo especial em comum. 



 Ainda que o tema da conversão tenha sido 
mencionado no julgamento da Súmula 
Vinculante nº 33, ela não poderia ter sido 
reconhecida, uma vez que: 

 

 Não se trata de direito de natureza 
constitucional. 

 Ausência do requisito de reiteradas decisões 
favoráveis ao seu reconhecimento. 

 Caracterizar tempo de contribuição fictício, 
contrariando a vedação do art. 40, § 10 da 
Constituição. 



 O cálculo e reajustamento dos benefícios de 

aposentadoria especial deve observar as regras 

permanentes do art. 40 da Constituição (§§ 

2º, 3º, 8º, 14, 15, 16 e 17). 

 Portanto, as aposentadorias especiais deverão ser 

calculadas pela média (SEM INTEGRALIDADE) e 

reajustadas para manutenção de seu valor real 

(SEM PARIDADE). 



 O RPPS pode fazer o reconhecimento de 
tempo de atividade especial em que o servidor 
era segurado do RGPS? 

 Não. 

 Para o período em que o vínculo 
previdenciário era com o RGPS, compete 
exclusivamente ao INSS a análise e 
reconhecimento do tempo especial, ainda que 
o vínculo de trabalho fosse com o ente.  

 De igual modo, não pode o RPPS atual 
reconhecer tempo especial em que o vínculo 
era com outro RPPS. 



 A contagem do tempo tem que ser 
ininterrupta? 

 Não. 

 Admite-se que sejam somados diferentes 
tempos de atividade especial, caso o servidor 
tenha se afastado por algum período do 
ambiente com exposição aos agentes nocivos, 
passando a laborar em tempo comum. 

 Em qualquer caso, a exposição deverá ter sido 
permanente, não ocasional nem intermitente. 

 Não se consideram interrupções os 
afastamentos legalmente permitidos (relação 
do art. 13 da I.N. nº 1/2010). 



 Exige-se idade mínima para a concessão da 
aposentadoria especial? 

 Não. 

 Exige-se somente que o servidor tenha 
cumprido todo o tempo exigido para a 
concessão da aposentadoria especial. 

 Embora a legislação do RGPS reconheça 
aposentadorias especiais com 15, 20 ou 25 
anos, no serviço público somente ocorrem os 
agentes nocivos que autorizam a 
aposentadoria especial com 25 anos de 
exposição. 



 Exige-se o tempo mínimo de 10 anos no 
serviço público e 5 anos no cargo? 

 

 Sim. 

 Entende-se que a aposentadoria especial 
reduz o tempo mínimo de contribuição, 
porém não afasta os requisitos de tempo no 
serviço público e no cargo. 



 Podem ser considerados os tempos de 
atividade especial em diferentes cargos? 

 

 Sim. 

 Se o servidor exerceu atividade especial em 
diferentes cargos, no mesmo ente, é possível 
que os tempos sejam somados. 



 Servidor que cumpriu 25 anos de atividade 
especial, mas hoje não está mais exposto, tem 
direito adquirido à aposentadoria especial? 

 Questão comporta diferentes interpretações, 
mas a princípio entende-se que: 

 Sim, tem direito a aposentadoria especial se 
permanece no mesmo cargo, que estava 
exposto, mas deixou de ser. 

 Não tem direito a aposentadoria especial se 
passou a ocupar novo cargo, que não tem 
exposição. 



 Aplica-se no RPPS a vedação de que o servidor 
com aposentadoria especial exerça outra atividade 
especial? (*) Como tratar a situação do servidor 
que é titular de dois cargos sujeitos a atividade 
especial, nas situações em que a acumulação é 
permitida? 

 Sim, o servidor que receba aposentadoria especial 
não pode exercer outra atividade com exposição a 
agentes nocivos. No entanto, entende-se que deve 
ser tratada como exceção a essa regra a situação 
em que o servidor já acumulava licitamente dois 
cargos com exposição, situação em que poderá 
continuar exercendo o segundo cargo. 

 



 Essa vedação também não impede que o 
servidor exerça outra atividade remunerada 
sem exposição a agentes nocivos. 

 

 (*) Lei nº 8.213/1991 - art. 58, § 8º, c/c art. 46: 
O segurado aposentado que continuar no 
exercício ou voltar a exercer atividade com 
exposição a agentes nocivos terá sua 
aposentadoria automaticamente cancelada. 



 O tempo especial tem que ser exercido no 
mesmo ente? Admite-se a averbação de tempo 
especial reconhecido pelo RGPS ou por outro 
RPPS? 

 Considerando a legislação atualmente em 
vigor (*), o tempo de 25 anos de atividade 
especial deve ter sido exercido no mesmo 
ente, não se admitindo, em regra, a averbação 
de tempo especial exercido no RGPS ou em 
outro RPPS para fins de contagem recíproca 
ou compensação previdenciária. 

 (*) Lei nº 8.213/1991 - art. 96, I; Regulamento da Previdência Social - RPS (Decreto nº 
3.048/1999) - art. 125, § 1º, I; Instrução Normativa INSS nº 45/2010 - art. 376; Portaria 
MPS nº 6.209/1999 - art. 4º, § 3º; Instrução Normativa INSS nº 50/2011 - art. 3º, § 4º. 



 Essa matéria comporta evolução legislativa ou 
eventual revisão de entendimento. 

  O art. 96, I da Lei nº 8.213/1991 estabelece que para fins 
da contagem recíproca de tempo de contribuição “não 
será admitida a contagem em dobro ou em outras 
condições especiais”. 

 O art. 125, § 1º, I do RPS veda, para fins de contagem 
recíproca e compensação financeira, a “conversão do 
tempo de contribuição exercido em atividade 
sujeita a condições especiais”. 



 Há algumas exceções em que o INSS pode ter emitido 
CTC com conversão de tempo especial: 

 

 Em cumprimento a decisão judicial específica. 

 No período entre 14/05/1992 e 26/03/1997. (Parecer 
CJ/MPS nº 27/1992) 

 Para o período em que o servidor público, submetido ao 
regime da CLT, era segurado do RGPS, antes da 
alteração do regime jurídico e previdenciário. (Parecer 
CJ/MPS nº 46/2006) 



 Recebida CTC com tempo convertido, emitida por 
alguma dessas exceções: 

 Recomenda-se ao ente confirmar com o INSS a validade 
da CTC e do tempo nela atestado, especial ou 
convertido em comum. 

 Atentar para não considerar indevidamente o tempo 
convertido em comum no cálculo do tempo da 
atividade especial (ou seja, o tempo convertido deve ser 
confrontado com o tempo comum de 30 ou 35 anos, e 
não com o tempo especial de 25 anos). 



 A matéria “aposentadoria especial” é sujeita a alto grau 
de judicialização, existindo muitas decisões judiciais 
que afastam exigências estabelecidas na legislação do 
RGPS. 

 

 Portanto, é natural que essa judicialização venha a 
ocorrer também nos RPPS, que ainda assim deverão 
observar exatamente o que dispõe essa legislação, 
enquanto a análise dos requerimentos de aposentadoria 
especial por exposição a agentes nocivos estiverem 
fundamentados na Súmula Vinculante nº 33. 



 Por se tratar de matéria recente no âmbito dos RPPS, é 
possível que algum dos entendimentos manifestados 
pelo Ministério da Previdência Social em relação às 
questões aqui abordadas possa ser revisto por evolução 
no estudo do tema ou aperfeiçoamento na legislação. 
 

 A edição da lei complementar que disciplinará o direito 
dos servidores públicos à aposentadoria especial 
prevista no art. 40, § 4º, III irá alterar o tratamento 
dado a algumas dessas questões. 



PROVENTOS - INTEGRALIDADE DA MÉDIA 

LIMITADA A REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO 

HOMEM QUADRO GERAL MULHER QUADRO GERAL 

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 



PROVENTOS - INTEGRALIDADE DA MÉDIA LIMITADA 

A REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO 

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 



 

 Aposentadoria considerando TEMPO ESPECIAL 
(insalubridade); 

 

 Aposentadoria considerando TEMPO ESPECIAL 
(periculosidade); 

 

 Ação ganha pelo Sindicato dos Servidores Públicos de 
Itapira para que seja considerado o tempo especial, 
entretanto o enquadramento depende da 
administração municipal. 



 

 PROJETO DE LEI DO SENADO nº 274 

 

 Compulsória de 70 para 75 anos. 

 

 Justificativa para aguardar a paridade. 

 

 Vetado. 



 

 PEC 139/2015 

 

 Fim do Abono de Permanência 



 Resolução PGE - 19, de 15-10-2015 
Institui Grupo de Trabalho com a finalidade de 
contribuir com a elaboração de ato normativo 
destinado a regulamentar a concessão de 
aposentadoria especial fundada no artigo 40, § 4º, III, 
da Constituição Federal pelo Regime Próprio de 
Previdência Social Paulista. 

 

 São Paulo 


