
QUADRO DE RESUMO DAS REGRAS DE APOSENTADORIAS VOLUNTÁRIAS
SITUAÇÃO A – servidor que cumpriu todos os requisitos até 16/12/98  e se afastou até 31/12/03

Aposentadoria Integral Aposentadoria Proporcional Observações
Art. 3º da EC nº 20/98, c/c art.36,III,al.”a” ou “b” da CE/89

. Desde que cumpridos todos os requisitos para aposentadoria até 
16/12/98 e tenham afastado preliminarmente até 31/12/03

Art. 3º da EC nº20/98, c/c art.36,III, alínea “c” ou “d”, da CE/89

. Desde que cumpridos todos os requisitos para aposentadoria até 
16/12/98 e tenham afastado preliminarmente até 31/12/03

Base de cálculo: última remuneração do servidor no cargo efetivo 
da aposentadoria.

Conservam o direito à paridade.

        SITUAÇÃO B – servidor que cumpriu  todos os requisitos até 31/12/03 e se afastou até  esta mesma data
Aposentadoria Integral Aposentadoria Proporcional Requisitos Adicionais Observações

Art. 40, § 1º, inciso III, alínea “a”da CF/88 com redação dada 
pela EC nº 20/98

Homem: 60 anos de idade e 35 de contribuição
Mulher: 55 anos de idade e 30 de contribuição  

Art. 40, §1º,inc.III,alínea “a”,c/c§ 5º da CF/88 com redação 
dada pela EC nº 20/98(professor).

Homem: 55 anos de idade e 30 de contribuição
Mulher: 50 anos de idade e 25 de contribuição   

----------------------------------------------------------------------------------

Art. 8º incisos.I,II,III da Ecnº20/98
Pedágio: trabalhar um período adicional equivalente a 20%do 
tempo que em ,16/12/98, faltaria para atingir o limite do tempo

Art. 8º, incisos I,II,III e §4º da EC nº 20/98-  Professor
Pedágio: trabalhar um período adicional equivalente a 20%do 
tempo que em 16/12/98, faltaria para atingir o limite do tempo. 

.Bônus: tempo exercido até 16/12/98, contado com um 
acréscimo : 20% - mulher ,  17% - homem

. Contar com tempo de contribuição igual, no mínimo à soma 
de:35 anos de contribuição ( homem) , 30 anos de contribuição 

( mulher)

  

Art. 40, § 1º, III, alínea “b” da CF/88 com redação dada pela EC 
nº 20/98

Homem: 65 anos de idade
Mulher: 60 anos de idade

--------------------------------------------------------------------------------

Incisos I e II do § 1º do art. 8ºda EC nº 20/98
Contar com tempo de contribuição igual, no mínimo à soma de:

30 anos de contribuição ( homem)
25 anos de contribuição ( mulher)

Pedágio: trabalhar um período adicional equivalente a 40% do 
tempo que, em 16/12/98, faltaria para atingir o limite do tempo

Ser titular de cargo efetivo e 
possuir 10 anos de serviço 
público e 5 anos de efetivo 

exercício no cargo em que está 
se dando a aposentadoria

----------------------------------------

Ter ingressado em cargo efetivo 
até 16/12/98 e possuir 5 anos 
de efetivo exercício  no cargo 

em que se dará a aposentadoria
Idade mínima: 53 anos de idade 

( homem), 48 anos de idade 
( mulher)                  

Base de cálculo: última 
remuneração do servidor no 

cargo efetivo da aposentadoria.
Conservam direito à paridade.

-----------------------------------------
  

Base de cálculo: última 
remuneração do servidor no 

cargo efetivo da aposentadoria.
Conservam direito à paridade



SITUAÇÃO C – servidor que cumpriu todos os requisitos  para aposentadoria até  31/12/2003 e permaneceu em exercício 
Aposentadoria Integral Aposentadoria Proporcional Requisitos Adicionais Observações

Art. 3º da EC nº 41/03,c/c Art. 36,III, alínea “a” ou “b” da  CE/89 
Desde que cumpridos todos os requisitos para aposentadoria até 

16/12/98 e tenha continuado em exercício após 31/12/03

---------------------------------------------------------------------------------
Art. 3º da EC nº 41/03 c/c Art. 40, § 1º, III, alínea “a”da CF//88 

com redação dada pela EC nº 20/98

Art. 3º da EC nº 41/03 c/c  Art.40, § 1º, III alínea “a” c/c  § 5º da 
CF/88,com redação dada pela EC nº 20/98.

(especial de professor)

-------------------------------------------------------------------------------------
Art. 3º da EC  nº 41/03 c/c Art. 8º da EC nº 20/98   (pedágio)

Art. 3º da EC nº 41/03, c/c Art. 8º, § 4º da EC nº 20/98 (bônus e 
pedágio )

Art. 3º da EC nº 41/03, c/c Art.36 III, alínea “c” ou “d” da CE/89
Desde que cumpridos todos os requisitos para aposentadoria ate 

16/12/98 e tenha continuado em exercício após 31/12/03

--------------------------------------------------------------------------------------
Art.3º da EC nº 41/03 c/c Art. 40, § 1º, alínea “b” da CF/88, com 

redação dada pela EC nº 20/98

----------------------------------------------------------------------------------
Art. 3º da EC nº 41/03 c/c Art. 8º, § 1º da EC nº 20/98

(pedágio)

   Base de cálculo: Última

 remuneração do servidor no

 cargo efetivo da aposentadoria.

Conserva  o direito à paridade.

         SITUAÇÃO D – servidor que cumpriu todos os requisitos para aposentadoria após 31/12/2003
Aposentadoria Integral Aposentadoria Proporcional Requisitos Adicionais Observações

Art. 40 §1º, III, alínea “a” com redação dada pela EC nº 41/03

Art. 40 § 1º, III, alínea “a” c/c § 5º da CF/88, com redação dada 
pela EC nº 41/03 (professor)

----------------------------------------------------------------------------------

Art. 6º da EC nº 41/03

Art. 6º da EC nº 41/03 c/c § 5º do Art.40 da CF/88 (professor)
-----------------------------------------------------------------------------------

Art. 3º da EC nº 47/05
Para cada ano além de 35(homem) ou 30(mulher) trabalhado a 

mais, reduzir 1 ano na exigência de idade
Ex.: mulher c/ 32 anos de contribuição e 53 de idade

----------------------------------------------------------------------------------

Art. 40, § 1º, III, alínea “b” da CF/88 com redação data pela EC 
nº 41/03

--------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------
Art. 2º Incisos I II e III da EC nº 41/03-(pedágio e redutor)

Art. 2º Incisos I II e III da EC nº 41/03 c/c § 4º do Art. 8º da EC 
nº 20/98-

professor (pedágio e redutor)
bônus: 20% mulher  17% homem

10 anos de serviço público e 5 
anos  de efetivo exercício no 

cargo em que se dará a 
aposentadoria

-------------------------------------

20 anos de serviço público, 10 
na carreira e 5 no cargo efetivo, 
em que se dará a aposentadoria
----------------------------------------

25 anos de serviço publico 
(efetivo), 15 na carreira e 5 no 

cargo em que se dará a 
aposentadoria

-----------------------------------------
Ingresso no cargo efetivo até 

16/12/98.
Idade mínima: 48 anos (mulher) 

53 anos (homem)

Base de Cálculo: média das 
contribuições.

Não tem direito à paridade.

--------------------------------------

Base de cálculo: Última 

remuneração do servidor no 

cargo efetivo da aposentadoria.

Conserva o direito à paridade.

----------------------------------------

Base de cálculo: média das 
contribuições.

Não tem direito à paridade



QUADRO DE RESUMO DAS REGRAS DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
Servidores que se afastaram até  31/12/03

Aposentadoria Integral Aposentadoria proporcional Observações
Art.40,§1º,I, da CF/88, com redação dada pela EC nº 20/98,c/c 
alínea “d” ou “e” do art. 108 da Lei 869/52, ou ainda, conforme 
outros embasamentos legais constantes do laudo médico.

Art.40,§1º,I, da CF/88, com redação dada pela EC nº 20/98,c/c 
alínea  “C”  do  art.  108  da  Lei  869/52,  ou  ainda,  conforme 
outros embasamentos legais constantes do laudo médico.

Base de cálculo: última remuneração do servidor no cargo efetivo 
da aposentadoria

Conservam o direito à paridade

Servidores que se afastaram após 31/12/03
Aposentadoria Integral Aposentadoria proporcional Observações

Art. 40,§1º,I, da CF/88 com a redação dada pela EC nº41/03 c/c 
alínea “d” ou “e” do art. 108 da Lei 869/52, ou ainda, conforme 
outros embasamentos legais constantes do laudo médico.

Art. 40,§1º,I, da CF/88 com a redação dada pela EC nº41/03 c/c 
alínea “c” do art. 108 da Lei 869/52, ou ainda, conforme outros 
embasamentos legais constantes do laudo médico.

(**) Base de cálculo dos proventos: média aritmética
Sem paridade

       

QUADRO DE RESUMO DAS REGRAS DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA (PROPORCIONAL)
Afastamento até 31/12/03 Afastamento após 31/12/03                          Obervações

Art. 40 § 1º, II, da CF/88 com redação dada pela EC nº 20/98
Desde que a data dos 70 anos do servidor seja até 31/12/03

Art. 40, § 1º, II da CF/88, com redação dada pela EC nº 41/03
Desde que a data dos 70 anos do servidor seja após 31/12/03

           (**) Base de cálculo dos proventos: média aritmética.
                                          Sem paridade.

(**) O cálculo dos proventos pela média contributiva foi regulamentado pela Medida Provisória nº 167 de 19/02/04, portanto, as aposentadorias com vigência no período de 01/01/04 a 19/02/04, terão 
seus proventos calculados com base na última remuneração e também, terão direito à paridade.                                                                                                                                                 



RESUMO DE REGRAS DE APOSENTADORIA

Ao analisar uma aposentadoria, verificar primeiro em qual das situações abaixo ela se encaixa : 

Situação A: Servidor que cumpriu todos os requisitos  ( tempo e idade) para aposentadoria até 16/12/98 e se afastou preliminarmente até 31/12/03

Situação B: Servidor que cumpriu todos os requisitos ( tempo e idade) para aposentadoria até 31/12/03 e se afastou até esta mesma data.

Situação C: Servidor que cumpriu todos os requisitos  ( tempo e idade) para aposentadoria até 31/12/03 e permaneceu em exercício após esta 
data.

Situação D: Servidor que cumpriu todos os requisitos para aposentadoria após 31/12/03

Aposentadoria por invalidez

Aposentadoria Compulsória

Vale lembrar que os requisitos mínimos são:

Aposentadoria integral:. Homem:  35 anos de contribuição e 60 anos de idade
                                         . Mulher:   30 anos de contribuição e 55 anos de idade
Tempo e idade são reduzidos em 5 anos  para professores ( § 5º do art.40 da CF/88)

Aposentadoria proporcional: Homem: 65 anos de idade               Mulher: 60 anos de idade
                                      
Aposentadoria compulsória: Homem ou Mulher: 70 anos de idade 

Obs.: Nos quadros  que se seguem, procuramos situar de forma mais sucinta, as aposentadorias conforme suas peculiaridades,  não excluindo no 
entanto, a necessidade de consultas mais detalhadas ao Manual de Aposentadoria e/ou às legislações pertinentes.



PAPELETAS A SEREM UTILIZADAS NA CONCESSÃO DE AFASTAMENTO PRELIMINAR À APOSENTADORIA

Aposentadorias voluntárias (integrais)   . modelo 45 – base de cálculo pela última remuneração, com paridade
          . modelo 48  -  base de cálculo pela média, sem paridade

Aposentadorias voluntárias (proporcionais)  .modelo 46 – base de cálculo pela última remuneração, com paridade.
                                                                             .modelo 48 – base de cálculo pela média,  sem paridade. 

Aposentadorias compulsórias  .modelo 47 – para servidor que completou 70 anos até 19/02/04 (base de cálculo pela última 
 remuneração com paridade). Modelo anexo.

 .modelo 49 – para servidor que completou 70 anos a partir de 20/02/04 (base de cálculo pela  média 
 sem paridade).

Aposentadorias por invalidez  .modelo 50  -  servidor efetivo (laudo médico até 19/02/04)
          .modelo 51  -  servidor efetivo (laudo médico a partir de 20/02/04)
          .modelo 52  -  servidor não efetivo (novo modelo citando Art. 9º da Lei 100/07)

Aposentadorias com redutor (pelo Art. 2º da EC nº 41/03)  _  modelo 48  

    SRE – SETOR DE APOSENTADORIA


