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REGRAS DE APOSENTADORIA DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

INTRODUÇÃO

Como o objetivo de facilitar o entendimento da matéria relacionada à reforma
previdenciária, teceremos alguns comentários sobre as EC 20/1998, EC 41/2003 e EC 47/2005.

1) EC 20/1998:

a) estabeleceu limites de idades para a aposentadoria integral (60 anos para homens e 55 para
mulheres), bem como a exigência de 10 anos no serviço público e 5 no cargo para a
aposentadoria por idade e tempo de contribuição, e acabou com a aposentadoria proporcional
para os novos servidores que ingressarem no serviço público, após a data da sua
promulgação;

b) criou a regra de transição, artigo 8º, para os servidores que ingressaram até a data da sua
promulgação, estabelecendo um pedágio de 20% e 40% para as aposentadorias integrais e
proporcionais, respectivamente;

c) transformou o tempo de serviço em tempo de contribuição;
d) extinguiu as aposentadorias especiais, permanecendo apenas aquelas que prejudiquem a

saúde ou a integridade física, bem como a do professor no exercício efetivo das funções de
magistério na educação infantil e no ensino fundamental;

e) proibiu a percepção de mais de uma aposentadoria pelo servidor público e a acumulação de
proventos com remuneração do cargo, ressalvados os casos acumuláveis.

2) EC 41/2003:

a) extinguiu a paridade entre servidores ativos e inativos no reajustamento dos benefícios, para
aqueles que se aposentarem na regra geral do art. 40 da CF, bem como na regra de transição
dos arts. 2º e 6º da EC 41/2003;

b) instituiu nova regra de cálculo dos proventos para as novas aposentadorias, para aqueles que
se aposentarem na regra geral do art. 40 da CF, bem como na regra de transição do art. 2º EC
41/2003, que levará em consideração as remunerações utilizadas como base para as
contribuições do servidor no Regime Próprio de Previdência Social – RPPS e no Regime
Geral de Previdência Social – RGPS, que passou a vigorar a partir do dia 20.02.2004, data da
publicação da MP 167/2004, convertida na Lei 10.887/2004, que regulamentou o § 3º do art.
40 da CF;

c) extinguiu a aposentadoria proporcional da regra de transição da EC 20/1998;
d) o art. 2º instituiu nova regra de transição para aposentadoria integral para os servidores

públicos que ingressaram antes da publicação da EC 20/1998;
e) instituiu o abono de permanência para quem permanecer em atividade tendo cumprido os

requisitos para a aposentadoria voluntária;
f) instituiu a incidência da contribuição sobre as aposentadorias e pensões que superem o teto

do RGPS;
g) alterou a forma de cálculo das pensões deixadas por servidores públicos, 100% até o teto do

RGPS acrescido de 70% da parcela excedente;
h) o art. 6º instituiu regra de transição para os servidores públicos que ingressaram antes da sua

publicação;
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i) instituiu a obrigatoriedade da cobrança de contribuição previdenciária dos servidores
públicos estaduais e municipais cuja alíquota não poderá ser inferior à dos servidores
titulares de cargo efetivo da União.

Observação: o cálculo dos proventos de aposentadoria por invalidez permanente, concedida a
partir da publicação da EC 41/2003, ainda levará em consideração a remuneração do cargo
efetivo ocupado pelo servidor até 19.02.2004. A partir de 20.02.2004, levará em consideração as
remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor no RPPS e no RGPS, cujo
procedimento passou a vigorar a partir do dia 20.02.2004, data da publicação da MP 167/2004,
convertida na Lei 10.887/2004, que regulamentou o § 3º do art. 40 da CF. Nas duas situações,
esses proventos serão reajustados pelos mesmos índices aplicados aos reajustamentos concedidos
aos proventos de aposentadoria do RGPS.

3) EC 47/2005:

a) O art. 3º instituiu nova regra de transição para aposentadoria integral para os servidores
públicos que ingressaram antes da publicação da EC 20/1998;

b) permitiu a aposentadoria especial para portadores de deficiência e os que exerçam atividades
de risco;

c) dobrou o limite de isenção da contribuição para os inativos portadores de doença
incapacitante;

d) estabeleceu novamente a paridade entre servidores ativos e inativos, exceto para aqueles que
se aposentarem na regra geral do art. 40 da CF, bem como na regra de transição do art. 2º da
EC 41/2003.

REGRAS DE APOSENTADORIA

I) REGRA GERAL

1) para quem cumpriu todas as exigências requeridas para se aposentar após
31.12.2003, de acordo com o art. 40 da CF de 1988, com a redação dada pelas ECs
nºs 20/1998 e 41/2003:

a) por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de
contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional
ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;

Fundamentação Legal: inciso I do § 1º do art. 40 da CF.

b) compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao
tempo de contribuição;

Fundamentação Legal: inciso II do § 1º do art. 40 da CF.

c) voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo
exercício no serviço público e cinco no cargo efetivo em que se dará a
aposentadoria, observadas as seguintes condições:

- sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinqüenta
e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;
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Fundamentação Legal: alínea “a” do inciso III do § 1º do art. 40 da CF.

- sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher,
com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

Fundamentação Legal: alínea “b” do inciso III do § 1º do art. 40 da CF.

OBSERVAÇÕES:

- o cálculo dos proventos de aposentadoria concedida a partir da publicação da EC
41/2003 ainda levará em consideração a remuneração do cargo efetivo ocupado pelo
servidor até 19.02.2004. A partir de 20.02.2004, levará em consideração as
remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor no RPPS e no
RGPS, cujo procedimento passou a vigorar a partir do dia 20.02.2004, data da
publicação da MP 167/2004, convertida na Lei 10.887/2004, que regulamentou o §
3º do art. 40 da CF. Esses proventos serão reajustados pelos mesmos índices
aplicados aos reajustamentos concedidos aos proventos de aposentadoria do RGPS.

- os requisitos de idade e tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em
relação à letra “c” acima, para o professor que comprove exclusivamente tempo de
efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil e no ensino
fundamental e médio, conforme § 5º do art. 40 da CF.

II) REGRAS DO DIREITO ADQUIRIDO ATÉ 16.12.1998, COM GARANTIA DA
PARIDADE INTEGRAL ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS, DE
ACORDO COM O § 4º DO ART. 40 DA CF, NA SUA REDAÇÃO ORIGINAL:

1) para quem cumpriu todas as exigências requeridas para se aposentar até
15.12.1998, de acordo com o art. 40 da CF de 1988, na sua redação original e
demais normas vigentes até aquela data:

a) por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de
acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou
incurável, especificadas em lei, e proporcionais nos demais casos;

Fundamentação Legal: inciso I do art. 40 da CF, c/c o art. 3º da EC nº 41/2003.

b) compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao
tempo de serviço;

Fundamentação Legal: inciso II do art. 40 da CF, c/c o art. 3º da EC nº 41/2003.

c) voluntariamente:

- aos trinta e cinco anos de serviço, se homem, e aos trinta, se mulher, com
proventos integrais;

Fundamentação Legal: alínea “a” do inciso III do art. 40 da CF, c/c o art. 3º da EC
nº 41/2003.

- aos trinta anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e
vinte e cinco, se professora, com proventos integrais;

Fundamentação Legal: alínea “b” do inciso III do art. 40 da CF, c/c o art. 3º da EC
nº 41/2003.
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- aos trinta anos de serviço, se homem, e aos vinte e cinco, se mulher, com
proventos proporcionais a esse tempo;

Fundamentação Legal: alínea “c” do inciso III do art. 40 da CF, c/c o art. 3º da EC
nº 41/2003.

- aos sessenta e cinco anos de idade, se homem, e aos sessenta, se mulher, com
proventos proporcionais ao tempo de serviço.

Fundamentação Legal: alínea “d” do inciso III do art. 40 da CF, c/c o art. 3º da EC
nº 41/2003.

2) para os Magistrados que cumpriram todas as exigências requeridas para se
aposentarem até 15.12.1998, após cinco anos de exercício efetivo na judicatura, de
acordo com o inciso VI do art. 93 da CF de 1988, na sua redação original e demais
normas vigentes até aquela data:

a) aposentadoria compulsória com proventos integrais:

- por invalidez;
- aos setenta anos de idade.

b) aposentadoria facultativa com proventos integrais:

- aos trinta anos de serviço.

Fundamentação Legal: inciso VI do art. 93 da CF, c/c o art. 3º da EC nº 41/2003.

3) Para os Juízes Temporários do Poder Judiciário da União (Juízes e Ministros
classistas da Justiça do Trabalho) que cumpriram todas as exigências requeridas
para se aposentarem até 13.10.1996, com base na Lei nº 6.903/1981, revogada em
14.10.1996, pela Lei nº 9.528/1997:

a) por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de
acidente em serviço ou moléstia grave, contagiosa ou incurável, especificada em
lei;

Fundamentação Legal: inciso I do art. 2º e alínea “b” do inciso I do art. 3º da Lei nº
6.903/1981, c/c o art. 3º da EC nº 41/2003.

b) compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao
tempo de serviço;

Fundamentação Legal: inciso II do art. 2º, alínea “a” do inciso II do art. 3º e art. 4º da
Lei nº 6.903/1981, c/c o art. 3º da EC nº 41/2003.

c) voluntariamente:

- com proventos integrais, aos trinta e cinco anos de serviço;

Fundamentação Legal: inciso III do art. 2º e alínea “a” do inciso I do art. 3º da Lei
nº 6.903/1981, c/c o art. 3º da EC nº 41/2003.
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- com proventos proporcionais, com mais de trinta anos e menos de 35 anos de
serviço;

Fundamentação Legal: inciso III do art. 2º, alínea “b” do inciso II do art. 3º e art.
4º da Lei nº 6.903/1981, c/c o art. 3º da EC nº 41/2003.

Observação: nos casos descritos nas letras “b” e “c”, a aposentadoria será concedida
se o juiz temporário, ao implementar a condição, estiver no exercício da magistratura
e contar, pelo menos, 5 (cinco) anos, contínuos ou não, de efetivo exercício no cargo,
ou, não estando, o houver exercido por mais de 10 (dez) anos contínuos (art. 4º da
Lei nº 6.903/1981).

4) Para os Membros do Ministério Público que cumpriram todas as exigências
requeridas para se aposentarem até 15.12.1998, após cinco anos de efetivo
exercício na carreira, de acordo com o inciso VI do art. 93, c/c com o § 4º do art. 129
da CF de 1988, na sua redação original e demais normas vigentes até aquela data:

a) aposentadoria compulsória com proventos integrais:

- por invalidez;
- aos setenta anos de idade.

Fundamentação Legal: o inciso VI do art. 93 c/c com o § 4º do art. 129 da CF de
1988 e arts. 231 e 232 da Lei Complementar nº 75/1993, c/c com o art. 3º da EC nº
41/2003.

b) aposentadoria facultativa com proventos integrais:

- aos trinta anos de serviço.

Fundamentação Legal: o inciso VI do art. 93 c/c com o § 4º do art. 129 da CF de
1988 e arts. 231 e 232 da Lei Complementar nº 75/1993, c/c com o art. 3º da EC nº
41/2003.

c) aposentadoria voluntária, com proventos proporcionais ao tempo de serviço:

- aos sessenta e cinco anos de idade se homem e sessenta se mulher.

Fundamentação Legal: o inciso VI do art. 93 c/c com o § 4º do art. 129 da CF de
1988 e § 2º do art. 231 da Lei Complementar nº 75/1993, c/c com o art. 3º da EC nº
41/2003.

5) Para os Servidores Policiais que cumpriram todas as exigências requeridas para
se aposentarem até 15.12.1998, com base na Lei Complementar nº 51/1985 e demais
normas vigentes até aquela data:

a) aposentadoria voluntária, com proventos integrais:

- aos trinta anos de serviço, desde que conte, pelo menos, vinte anos de
exercício em cargo de natureza estritamente policial.

Fundamentação Legal: o inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 51/1985, c/c com
o art. 3º da EC nº 41/2003.
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b) aposentadoria compulsória, com proventos proporcionais ao tempo de serviço:

- aos sessenta e cinco anos de idade, qualquer que seja a natureza dos serviços
prestados.

Fundamentação Legal: o inciso II do art. 1º da Lei Complementar nº 51/1985, c/c
com o art. 3º da EC nº 41/2003.

6) Para os Servidores Civis em Atividades com Explosivos e Gases Venenosos que
cumpriram todas as exigências requeridas para se aposentarem até 15.12.1998,
com base na Lei Complementar nº 58/1988 e demais normas vigentes até aquela data:

a) aposentadoria voluntária, com proventos integrais:

- aos vinte e cinco anos de serviço ininterruptos ou não, em contato efetivo com
explosivos e gases venenosos ou sob influência desses em ambiente
considerado insalubre.

Fundamentação Legal: art. 1º da Lei Complementar nº 58/1988, c/c com o art. 3º da
EC nº 41/2003.

III) REGRAS DO DIREITO ADQUIRIDO COM BASE NO ART. 40 DA CF COM A
REDAÇÃO DADA PELA EC nº 20/1998, VIGENTES A PARTIR DE 16/12/1998
ATÉ 31/12/2003, COM GARANTIA DA PARIDADE INTEGRAL ENTRE
SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS, DE ACORDO COM O § 8º DO ART. 40
DA CF, INCLUÍDO PELA EC 20/1998:

1) para quem cumpriu todas as exigências requeridas para se aposentar entre 16.12.1998
a 31.12.2003, de acordo com o art. 40 da CF de 1988, com a redação dada pela
EC nº 20/1998, vigente de 16.12.1998 a 31.12.2003, com a observância do disposto
no art. 3º da EC nº 41/2003:

a) por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de
contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional
ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei;

Fundamentação Legal: inciso I do § 1º do art. 40 da CF, c/c o art. 3º da EC nº
41/2003.

b) compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao
tempo de contribuição;

Fundamentação Legal: inciso II do § 1º do art. 40 da CF, c/c o art. 3º da EC nº
41/2003.

c) voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo
exercício no serviço público e cinco no cargo efetivo em que se dará a
aposentadoria, observadas as seguintes condições:

- sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinqüenta
e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher, com proventos
integrais;
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Fundamentação Legal: alínea “a” do inciso III do § 1º do art. 40 da CF, c/c o art.
3º da EC nº 41/2003.

- sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher,
com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

Fundamentação Legal: alínea “b” do inciso III do § 1º do art. 40 da CF, c/c o art.
3º da EC nº 41/2003.

OBSERVAÇÃO: serão reduzidos em cinco anos, em relação ao primeiro item da letra
“c” acima, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício nas
funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, conforme §
5º do art. 40 da CF.

IV) REGRAS DE TRANSIÇÃO PARA QUEM INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO
ATÉ 16.12.1998, COM BASE NO ART. 8º DA EC Nº 20/1998, VIGENTE ATÉ
31.12.2003, C/C O ART. 3º DA EC Nº 41/2003, COM GARANTIA DA PARIDADE
INTEGRAL ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS, DE ACORDO COM
O § 8º DO ART. 40 DA CF, INCLUÍDO PELA EC 20/1998:

1) para quem cumpriu todas as exigências requeridas para se aposentar entre
16.12.1998 a 31.12.2003:

a) voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de cinco no cargo efetivo
em que se dará a aposentadoria, tiver cinqüenta e três anos de idade, se homem, e
quarenta e oito anos de idade, se mulher, observadas as seguintes condições:

- aos trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos, se mulher,
acrescidos de um período adicional de contribuição equivalente a vinte por
cento do tempo que, no dia 16.12.1998, faltaria para atingir esses limites de
tempo, com proventos integrais;

Fundamentação Legal: incisos I a III do art. 8º da EC nº 20/1998, c/c o art. 3º da
EC nº 41/2003.

- aos trinta anos de contribuição, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher,
acrescidos de um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por
cento do tempo que, no dia 16.12.1998, faltaria para atingir esses limites de
tempo, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

Observação: os proventos da aposentadoria proporcional serão equivalentes a
setenta por cento dos proventos integrais que o servidor poderia obter,
acrescido de cinco por cento por ano de contribuição que supere a soma a que
se refere o item acima, até o limite de cem por cento.

Fundamentação Legal: incisos I e II do § 1º do art. 8º da EC nº 20/1998, c/c o art.
3º da EC nº 41/2003.

2) para os Magistrados, Membros do Ministério Público ou de Tribunal de Contas
que cumpriram todas as exigências requeridas para se aposentar entre
16.12.1998 a 31.12.2003:
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a) voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de cinco no cargo efetivo
em que se dará a aposentadoria, tiver cinqüenta e três anos de idade, se homem, e
quarenta e oito anos de idade, se mulher, observadas as seguintes condições:

- aos trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos, se mulher,
acrescidos de um período adicional de contribuição equivalente a vinte por
cento do tempo que, no dia 16.12.1998, faltaria para atingir esses limites de
tempo, com proventos integrais;

Observação: o tempo de serviço exercido até 16.12.1998 será acrescido de
dezessete por cento, se homem.

Fundamentação Legal: incisos I a III, § 2º e § 3º do art. 8º da EC nº 20/1998, c/c o
art. 3º da EC nº 41/2003.

- aos trinta anos de contribuição, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher,
acrescidos de um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por
cento do tempo que, no dia 16.12.1998, faltaria para atingir esses limites de
tempo, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

Observações: os proventos da aposentadoria proporcional serão equivalentes a
setenta por cento dos proventos integrais que o servidor poderia obter,
acrescido de cinco por cento por ano de contribuição que supere a soma a que
se refere o item acima, até o limite de cem por cento.
O tempo de serviço exercido até 16.12.1998 será acrescido de dezessete por
cento, se homem.

Fundamentação Legal: incisos I e II do § 1º, § 2º e § 3º do art. 8º da EC nº
20/1998, c/c o art. 3º da EC nº 41/2003.

3) para os Professores que cumpriram todas as exigências requeridas para se
aposentar entre 16.12.1998 a 31.12.2003:

a) voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de cinco no cargo efetivo
em que se dará a aposentadoria, tiver cinqüenta e três anos de idade, se homem, e
quarenta e oito anos de idade, se mulher, observadas as seguintes condições:

- aos trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos, se mulher,
acrescidos de um período adicional de contribuição equivalente a vinte por
cento do tempo que, no dia 16.12.1998, faltaria para atingir esses limites de
tempo, com proventos integrais;

Observação: o tempo de serviço exercido até 16.12.1998 será acrescido de
dezessete por cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher, desde que se
aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício nas funções de
magistério.

Fundamentação Legal: incisos I a III e § 4º do art. 8º da EC nº 20/1998, c/c o art.
3º da EC nº 41/2003.

- aos trinta anos de contribuição, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher,
acrescidos de um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por
cento do tempo que, no dia 16.12.1998, faltaria para atingir esses limites de
tempo, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
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Observações: os proventos da aposentadoria proporcional serão equivalentes a
setenta por cento dos proventos integrais que o servidor poderia obter,
acrescido de cinco por cento por ano de contribuição que supere a soma a que
se refere o item acima, até o limite de cem por cento.
O tempo de serviço exercido até 16.12.1998 será acrescido de dezessete por
cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher, desde que se aposente,
exclusivamente, com tempo de efetivo exercício nas funções de magistério.

Fundamentação Legal: incisos I e II do § 1º e § 4º do art. 8º da EC nº 20/1998, c/c
o art. 3º da EC nº 41/2003.

V) REGRAS DE TRANSIÇÃO, PARA QUEM INGRESSOU NO SERVIÇO
PÚBLICO ATÉ 16.12.1998, VIGENTES A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA EC Nº
41/2003, DE 31.12.2003:

1) para quem cumprir todas as exigências requeridas para se aposentar a partir de
31.12.2003, de acordo com o art. 2º da EC nº 41/2003, com a observância do
disposto no art. 3º da EC nº 41/2003:

a) voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de cinco no cargo efetivo
em que se dará a aposentadoria, tiver cinqüenta e três anos de idade, se homem, e
quarenta e oito anos de idade, se mulher, observadas as seguintes condições:

- aos trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos, se mulher,
acrescidos de um período adicional de contribuição equivalente a vinte por
cento do tempo que, no dia 16.12.1998, faltaria para atingir esses limites de
tempo.

Observação: O servidor que cumprir as exigências para aposentadoria terá os
seus proventos de inatividade reduzidos para cada ano antecipado em relação
aos limites de idade de sessenta anos, se homem, e cinqüenta e cinco anos, se
mulher, na proporção de três inteiros e cinco décimos por cento, para aquele
que completar as exigências para aposentadoria até 31.12.2005, e cinco por
cento, para aquele que completar as exigências para aposentadoria a partir de
01.01.2006.

Fundamentação Legal: incisos I a III e § 1º do art. 2º da EC nº 41/2003, c/c o art.
3º da EC nº 41/2003.

2) para os Magistrados, Membros do Ministério Público ou de Tribunal de Contas
que cumprirem todas as exigências requeridas para se aposentar a partir de
31.12.2003, de acordo com o art. 2º da EC nº 41/2003, com a observância do
disposto no art. 3º da EC nº 41/2003:

a) voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de cinco no cargo efetivo
em que se dará a aposentadoria, tiver cinqüenta e três anos de idade, se homem, e
quarenta e oito anos de idade, se mulher, observadas as seguintes condições:

- aos trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos, se mulher,
acrescidos de um período adicional de contribuição equivalente a vinte por
cento do tempo que, no dia 16.12.1998, faltaria para atingir esses limites de
tempo.
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Observação: o tempo de serviço exercido até 16.12.1998 será acrescido de
dezessete por cento, se homem.
O servidor que cumprir as exigências para aposentadoria terá os seus
proventos de inatividade reduzidos para cada ano antecipado em relação aos
limites de idade de sessenta anos, se homem, e cinqüenta e cinco anos, se
mulher, na proporção de três inteiros e cinco décimos por cento, para aquele
que completar as exigências para aposentadoria até 31.12.2005, e cinco por
cento, para aquele que completar as exigências para aposentadoria a partir de
01.01.2006.

Fundamentação Legal: incisos I a III e § 1º ao § 3º do art. 2º da EC nº 41/2003, c/c
o art. 3º da EC nº 41/2003.

3) para os Professores que cumprirem todas as exigências requeridas para se
aposentar a partir de 31.12.2003, e que tenham ingressado no serviço público no
cargo efetivo de Magistério até 16.12.1998, de acordo com o art. 2º da EC nº
41/2003, com a observância do disposto no art. 3º da EC nº 41/2003:

a) voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de cinco no cargo efetivo
em que se dará a aposentadoria, tiver cinqüenta e três anos de idade, se homem, e
quarenta e oito anos de idade, se mulher, observadas as seguintes condições:

- aos trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos, se mulher,
acrescidos de um período adicional de contribuição equivalente a vinte por
cento do tempo que, no dia 16.12.1998, faltaria para atingir esses limites de
tempo.

Observação: o tempo de serviço exercido até 16.12.1998 será acrescido de
dezessete por cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher, desde que se
aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício nas funções de
magistério.
O servidor que cumprir as exigências para aposentadoria terá os seus
proventos de inatividade reduzidos para cada ano antecipado em relação aos
limites de idade de sessenta anos, se homem, e cinqüenta e cinco anos, se
mulher, na proporção de três inteiros e cinco décimos por cento, para aquele
que completar as exigências para aposentadoria até 31.12.2005, e cinco por
cento, para aquele que completar as exigências para aposentadoria a partir de
01.01.2006.

Fundamentação Legal: incisos I a III e § 1º e § 4º do art. 2º da EC nº 41/2003, c/c
o art. 3º da EC nº 41/2003.

OBSERVAÇÃO: o cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores descritos nos
itens 1 a 3, concedida a partir da publicação da EC 41/2003, ainda levará em
consideração a remuneração do cargo efetivo ocupado pelo servidor até 19.02.2004. A
partir de 20.02.2004, levará em consideração as remunerações utilizadas como base para
as contribuições do servidor no RPPS e no RGPS, cujo procedimento passou a vigorar a
partir do dia 20.02.2004, data da publicação da MP 167/2004, convertida na Lei
10.887/2004, que regulamentou o § 3º do art. 40 da CF. Esses proventos serão
reajustados pelos mesmos índices aplicados aos reajustamentos concedidos aos proventos
de aposentadoria do RGPS.
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VI) REGRA DE TRANSIÇÃO, PARA QUEM INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO
ATÉ 31.12.2003, VIGENTE A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA EC Nº 41/2003, DE
31.12.2003, C/C A EC Nº 47/2005:

1) para quem cumprir todas as exigências requeridas para se aposentar a partir de
31.12.2003, de acordo com o art. 6º da EC nº 41/2003, com a observância do
disposto no art. 3º da EC nº 41/2003:

a) voluntariamente, com proventos integrais e paridade, observadas as seguintes
condições:

- sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se
mulher;

- trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se
mulher;

- vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e
- dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a

aposentadoria.

Fundamentação Legal: art. 6º da EC nº 41/2003 e art. 2º da EC nº 47/2005, c/c o art.
3º da EC nº 41/2003.

OBSERVAÇÃO: Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em
cinco anos para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício nas
funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

VII) REGRA DE TRANSIÇÃO, PARA QUEM INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO
ATÉ 16.12.1998, VIGENTE A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA EC Nº 47/2005:

1) para quem cumprir todas as exigências requeridas para se aposentar a partir de
31.12.2003, de acordo com o art. 3º da EC nº 47/2005:

a) voluntariamente, com proventos integrais e paridade, observadas as seguintes
condições:

- trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se
mulher;

- vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público;
- quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;
- idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites de sessenta anos

de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se mulher, de um ano
de idade para cada ano de contribuição que exceder aos trinta e cinco anos de
contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher.

Fundamentação Legal: art. 3º da EC nº 47/2005.


