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REGRAS DE APOSENTADORIA 

REGRA GERAL (SEM PARIDADE) 

Artigo 40 da CF/88, com redação dada pelas EMC’s 20/1998, 41/2003 e 47/2005, vigente a partir de 16/12/1998 e 31/12/2003, 
respectivamente. 

a) 
(   ) Proventos Integrais: 10 anos de efetivo exercício no serviço público; 05 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria; e 

60 (sessenta) anos de idade e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e de 55 (cinqüenta e cinco) anos de idade e 30 
(trinta) de contribuição, se mulher. (Código: 041048)  

(  ) Por Idade, com proventos proporcionais ao Tempo de Contribuição:  10 anos de efetivo exercício no serviço público; 05 anos 
no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria; e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e de 60 (sessenta) anos de 
idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.  (Código: 41050) 

Cálculos dos Proventos: Com base na remuneração contribuitiva do servidor aos regimes de previdência próprio e geral, para os que 
implementarem os requisitos a partir de 20/02/2004, por força da MP nº 167, publicada na mesma data e convertida na Lei nº 
10.887/2004. 

REGRAS DO DIREITO ADQUIRIDO (1) 

Artigo 40 CF/88 – redação Original (vigente até 15.12.1998) 

(   ) Proventos Integrais: 35 (trinta e cinco) anos de tempo de serviço, se homem, e 30 (trinta) de contribuição, se mulher.  
(  ) Proventos Proporcionais ao Tempo de Serviço: 30 (trinta) anos de tempo de serviço, se homem, e 25 (vinte e cinco) ano de 

Tempo de Serviço,  se mulher.  
(  ) Proventos Integrais (Professor): 30 (trinta) anos de efetivo exercício em funções de magistério, se homem, e 25 (vinte e cinco) 

anos, se mulher. 

Cálculos dos Proventos: Com base nas parcelas da remuneração incorporáveis aos proventos acrescidos de vantagens deferidas 
após a aposentadoria, observado os seus requisitos legais. 

REGRAS DO DIREITO ADQUIRIDO (2) 

Artigo 40 da CF/88, com redação dada pela EMC 20/98, c/c artigo 3º  da EMC nº 41/2003 (vigente a partir de 16.12.1998 até 
(31.12.2003) 

(   ) Proventos Integrais: 10 anos de efetivo exercício no serviço público; 05 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria; e 
60 (sessenta) anos de idade e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e de 55 (cinqüenta e cinco) anos de idade e 30 
(trinta) de contribuição, se mulher.   

(  ) Por Idade, com proventos proporcionais ao Tempo de Contribuição:  10 anos de efetivo exercício no serviço público; 05 anos 
no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria; e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e de 60 (sessenta) anos de 
idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.   

Cálculos dos Proventos: Com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria. 

REGRAS DO DIREITO ADQUIRIDO (3) 

Artigo 8º da EMC 20/98 (vigente a partir de 16.12.1988 até 31.12.2003) 

b)
(   ) Proventos Integrais: 53 (cinqüenta e três) anos de idade, se homem, e 48 (quarenta e oito), se mulher; 05 anos no cargo efetivo 

em que se dará a aposentadoria; tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: I - 35 (trinta e cinco) anos, se homem, e 30 
(trinta), se mulher; e II – um período de contribuição equivalente a 20% (vinte por cento) do tempo que, a partir de 16.12.1998, 
faltaria para atingir o limite de tempo constante do item anterior.  (Código: 041093) 

(  ) Proventos Proporcionais ao Tempo de Contribuição: 53 (cinqüenta e três) anos de idade, se homem, e 48 (quarenta e oito), se 
mulher; 05 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria; tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: I - 30 
(trinta) anos, se homem, e vinte(vinte e cinco), se mulher; e II – um período de contribuição equivalente a 40% (quarenta por 
cento) do tempo que, a partir de 16.12.1998, faltaria para atingir o limite de tempo constante do item anterior.   

(   ) Proventos Integrais (Professor): 53 (cinqüenta e três) anos de idade, se homem, e 48 (quarenta e oito), se mulher; 05 anos no 
cargo efetivo em que se dará a aposentadoria; tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: I - 35 (trinta e cinco) anos, se 
homem, e 30 (trinta), se mulher; e II – um período de contribuição equivalente a 20% (vinte por cento) do tempo que, a partir de 
16.12.1998, faltaria para atingir o limite de tempo constante do item anterior; e tenha ingressado, regularmente, em cargo efetivo 
de magistério, e o tempo de serviço acrescido até 16.12.98, será contado com o acréscimo de um bônus de 17% (dezessete por 
cento), se homem, e de 20% (vinte por cento), se mulher, desde que se aposente, exclusivamente, computando tempo de efetivo 
exercício das funções de magistério. (Código: 041096) 

Cálculos dos Proventos: Com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria. 



REGRAS DE TRANSIÇÃO (SEM PARIDADE) 

Artigo 2º da EMC nº. 41/2003: 

 
(   ) Proventos Integrais: 53 (cinqüenta e três) anos de idade, se homem, e 48 (quarenta e oito), se mulher; 05 anos no cargo efetivo 

em que se dará a aposentadoria; tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: I - 35 (trinta e cinco) anos, se homem, e 30 
(trinta), se mulher; e II – um período de contribuição equivalente a 20% (vinte por cento) do tempo que, a partir de 16.12.1998, 
faltaria para atingir o limite de tempo constante do item anterior. Atendendo os requisitos acima até 31.12.2005, os proventos da 
aposentadoria serão reduzidos na proporção de 3,5% para ano antecipado em relação ao limites de idade estabelecidos no art. 
40 § 1º, inciso III, alínea a, da CF/88, com redação dada pela EMC nº. 41/2003. 

(  ) Proventos Proporcionais ao Tempo de Contribuição: 53 (cinqüenta e três) anos de idade, se homem, e 48 (quarenta e oito), se 
mulher; 05 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria; tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: I - 30 
(trinta) anos, se homem, e vinte(vinte e cinco), se mulher; e II – um período de contribuição equivalente a 40% (quarenta por 
cento) do tempo que, a partir de 16.12.1998, faltaria para atingir o limite de tempo constante do item anterior.  Atendendo os 
requisitos acima a partir de 01.01.2006, os proventos da aposentadoria serão reduzidos na proporção de 5% para ano 
antecipado em relação ao limites de idade estabelecidos no art. 40 § 1º, inciso III, alínea a, da CF/88, com redação dada pela 
EMC nº. 41/2003. 

(   ) Proventos Integrais (Professor): 53 (cinqüenta e três) anos de idade, se homem, e 48 (quarenta e oito), se mulher; 05 anos no 
cargo efetivo em que se dará a aposentadoria; tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: I - 35 (trinta e cinco) anos, se 
homem, e 30 (trinta), se mulher; e II – um período de contribuição equivalente a 20% (vinte por cento) do tempo que, a partir de 
16.12.1998, faltaria para atingir o limite de tempo constante do item anterior; e tenha ingressado, regularmente, em cargo efetivo 
de magistério, e o tempo de serviço acrescido até 16.12.98, será contado com o acréscimo de um bônus de 17% (dezessete por 
cento), se homem, e de 20% (vinte por cento), se mulher, desde que se aposente, exclusivamente, computando tempo de efetivo 
exercício das funções de magistério . 

(   ) Proventos Integrais/Proporcionais (Professor): 53 (cinqüenta e três) anos de idade, se homem, e 48 (quarenta e oito), se 
mulher; 05 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria; tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: I - 35 
(trinta e cinco) anos, se homem, e 30 (trinta), se mulher; e II – um período de contribuição equivalente a 20% (vinte por cento) do 
tempo que, a partir de 16.12.1998, faltaria para atingir o limite de tempo constante do item anterior; e tenha ingressado, 
regularmente, em cargo efetivo de magistério, e o tempo de serviço acrescido até 16.12.98, será contado com o acréscimo de 
um bônus de 17% (dezessete por cento), se homem, e de 20% (vinte por cento), se mulher, desde que se aposente, 
exclusivamente, computando tempo de efetivo exercício das funções de magistério . 

 
Cálculos dos Proventos: Com base na remuneração contribuitiva do servidor aos regimes de previdência próprio e geral, para os que 
implementarem os requisitos a partir de 20/02/2004, por força da MP nº 167, publicada na mesma data e convertida na Lei nº 
10.887/2004. 

REGRAS DE TRANSIÇÃO (COM PARIDADE) 

Artigo 6º da EMC 41/2003 

 

(   ) Proventos Integrais: 60 (sessenta) anos de idade, se homem e 55 (cinqüenta e cinco) anos de idade, se mulher; 35 (trinta e 
cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher; 20 anos de efetivo exercício no serviço 
público;  10 anos de carreira; e 05 anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria. (Código: 041054) 

Cálculos dos Proventos: Com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria 

REGRAS DE TRANSIÇÃO (COM PARIDADE) 

Artigo 3º da EMC 47/2005 

c)  
(   ) Proventos Integrais: idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites de 60 (sessenta) anos de idade, se homem e 

55 (cinqüenta e cinco) anos de idade, se mulher; (Art. 40, § 1º, inciso III, alínea “a”, da CF/88, de um ano de idade para cada ano 
de contribuição que exceder a condição prevista no caput deste artigo; 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 
(trinta) anos de contribuição, se mulher; 25 anos de efetivo exercício no serviço público;  15 anos de carreira; e 05 anos de efetivo 
exercício no cargo em que se der a aposentadoria. (Código: 047001) 

 
Cálculos dos Proventos: Com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria. 
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