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1. Aposentadoria do Servidor no texto original
da Constituição Federal de 1988 :

1.1 - Requisitos para a aposentadoria (art. 40, III, “a”): 

- 35 anos de tempo de serviço para o homem;
- 30 anos de tempo de serviço para a mulher;

Servidor feliz



1.2 - Cálculo: 

- Com direito a integralidade: o servidor se aposentava 
com a última e atual remuneração;

- Com direito a paridade: o servidor aposentado tinha 
direito ao mesmo reajuste dos servidores ativos ;

- Obs: o valor dos proventos não estava limitado ao valor 
da remuneração do servidor no cargo efetivo. Portanto, 

era possível levar para a aposentadoria gratificações 
incorporadas que não pertencessem ao cargo efetivo. 

Servidor feliz



2. Aposentadoria do Servidor após a
Emenda Constitucional  nº 20/1998:

2.1 - Requisitos para a aposentadoria (art. 40, §1º, III, “a”): 

- 10 anos de efetivo exercício no Serviço Público e 5 anos no cargo;
- 35 anos de tempo de contribuição e 60 anos de idade para o 

homem;
- 30 anos de tempo de contribuição e 55 anos de idade para a 

mulher;
- aposentadoria por idade aos 60 anos para a mulher e aos 65 para o 

homem, com proventos proporcionais 
- aposentadoria compulsória aos 70 ou 75 anos, com proveitos 

proporcionais  

Servidor 
desconfiado



2.2 – Cálculo (§3º do art. 40): 

- Com direito a integralidade: o servidor ainda se 
aposentava com a última e atual remuneração;

- Com direito a paridade: o servidor aposentado ainda 
tinha direito ao mesmo reajuste dos servidores ativos ;
- Obs: o valor dos proventos passou a ser limitado ao 
valor da remuneração do servidor no cargo efetivo. 

Portanto, não mais poderia levar para a aposentadoria 
gratificações incorporadas que não pertencessem ao 

cargo efetivo. 

Servidor 
desconfiado



3. Aposentadoria do Servidor após
a Emenda Constitucional  nº 41/2003:

3.1 - Requisitos para a aposentadoria (art. 40, §1º, III, “a”): 

- 10 anos de efetivo exercício no Serviço Público e 5 anos no 
cargo;

- 35 anos de tempo de contribuição e 60 anos de idade para o 
homem;

- 30 anos de tempo de contribuição e 55 anos de idade para a 
mulher;

Servidor preocupado



3.2 – Cálculo (§3º e 17 do art. 40): 

– Sem direito a integralidade: a partir de agora, o cálculo se daria pela 
média das remunerações. Obs: o resultado da média não pode 

ultrapassar o valor da última remuneração. Se o resultado da média for 
superior à última remuneração, vale a última remuneração. Se o 

resultado da média for inferior à última remuneração, vale o resultado 
da média.

– Sem direito a paridade:  a partir de agora, o servidor aposentado não 
mais teria o mesmo reajuste dos ativos. 

– Manteve-se a limitação dos proventos ao valor da remuneração do 
servidor no cargo efetivo. 

Servidor preocupado



4. Aposentadoria do Servidor após
a Lei  12.618/12 (Previdência Complementar da União):

4.1 - Requisitos para a aposentadoria (art. 40, §1º, III, “a”):  

- 10 anos de efetivo exercício no Serviço Público e 5 anos 
no cargo;

- 35 anos de tempo de contribuição e 60 anos de idade 
para o homem;

- 30 anos de tempo de contribuição e 55 anos de idade 
para a mulher;

Servidor
Servidor triste



4.2 – Cálculo (art. 3º da Lei nº 12.618/12): 

– Sem direito a integralidade: manteve-se o cálculo pela 
média das remunerações. Obs 1: mas agora, o 

resultado da média  não pode ultrapassar o valor do 
teto do RGPS (R$ 5.531,31). Se o resultado da média for 

superior ao teto do RGPS, vale o valor do teto. Se o 
resultado da média for inferior ao teto, vale o resultado 

da média. 
- Obs 2: para se aposentar com valor superior ao teto 
do RGPS, o servido terá que contribuir com alíquota 

complementar sobre a parcela excedente;
– Sem direito a paridade: o servidor continua a não 

poder ter o mesmo reajuste dos ativos. 

Servidor
Servidor triste



5. Aposentadoria do Servidor na PEC 287/2016:

5.1 - Requisitos para a aposentadoria (art. 40, §1º, III): 

- 10 anos de efetivo exercício no Serviço Público e 5 anos 
no cargo;

- 25 anos de tempo de contribuição e 65 anos de idade 
para amos os sexos;

Servidor 
desesperado



5.2 – Cálculo (art. 40, §3º, I): 

– Sem direito a integralidade: o servidor tem direito a 51% da 
média das remunerações + 1% para cada ano de contribuição, 

até o limite de 100% da média. Obs: o resultado da média  
não pode ultrapassar o valor do teto do RGPS (R$ 5.531,31). 
Se o resultado da média for superior ao teto do RGPS, vale o 

valor do teto. Se o resultado da média for inferior ao teto, 
vale o resultado da média. 

– Sem direito a paridade: não poderá mais ter o mesmo 
reajuste dos ativos. 

Servidor 
desesperado



5. Aposentadoria do Servidor na PEC 287/2016 
(continuação):

5.3 – Revoga as atuais regras de transição que garantem 
integralidade e paridade (art. 23):

- Art. 6º da EC nº 41/2003
- Art. 6º-A da EC nº 41/2003

- Art. 3º da EC nº 47/2005

5.4 – Cria uma nova regra de transição (art. 2º):



5.4.1 – Requisitos :

- haver ingressado em cargo efetivo até a data da promulgação da 
Emenda;

- ter a idade de 50 anos, se homem, e 45, se mulher, na data da 
promulgação da emenda;

Preencher: - 60 anos de idade, se homem, e 55, se mulher;
- 35 anos de contribuição, se homem, e 30, se mulher;

- 20 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 de efetivo 
exercício no cargo em que se der a aposentadoria;

- período adicional de contribuição equivalente a 50% do tempo que, 
na data de promulgação da Emenda, faltaria para atingir 35 anos de 

contribuição para o homem e 30 para a mulher.



5. Aposentadoria do Servidor na PEC 287/2016 (continuação):

5.4. 2 – Cálculo  (art. 2º, §3º, I e II):

- quem ingressou em cargo efetivo até o dia 31/12/2003, terá 
direito a integralidade e paridade;

- quem ingressou em cargo efetivo após o dia 31/12/2003, o 
cálculo se dará pela média e sem paridade;



- Obs 1: quem ingressou em cargo efetivo até o dia 
16/12/1998, terá direito à redução de um dia na idade mínima 

para cada dia que exceder o tempo de contribuição exigido;    
- Obs 2: os requisitos de idade e tempo de contribuição serão 

reduzidos em 5 anos para o professor que comprovar 
exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de 
magistério na educação infantil e no ensino fundamental e 

médio; e para o policial que comprovar pelo menos 20 anos de 
efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial;



5. Servidor na PEC 287/2016 (continuação):

5.5 - Pensão por morte  (§7º do art. 40):

5.5.1 – Requisitos:

- enquadramento, qualificação, rol de dependentes, tempo 
de duração e cessação das cotas, são os mesmos 

estabelecidos para o RGPS;

]



5.5.2 – Cálculo (§7º, incisos I e II do art. 40):

- cota familiar de 50%  + 10% de cotas individuais por 
dependente, até o limite de 100%, observando-se o seguinte: 

- a) no óbito do servidor aposentado, as cotas serão 
calculadas sobre a totalidade dos proventos do servidor 

falecido, até o teto do RGPS;
-b) no óbito do servidor em atividade, as cotas serão 

calculadas sobre o valor dos proventos aos quais o servidor 
teria direito caso fosse aposentado por incapacidade 

permanente na data do óbito, até o teto do RGPS;
- Obs: pensão agora está desvinculada do salário mínimo;



5. Servidor na PEC 287/2016 (continuação):

5.6 – É vedada a acumulação (§6º , incisos I, II e III do art. 40):

- de mais de uma aposentadoria à conta do RPPS, salvo as 
aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da 

CF/88; 
- de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou 

companheiro no âmbito dos RPPS ou entre estes regimes e o 
RGPS, assegurado o direito de opção; 

- de pensão por morte e aposentadoria no âmbito dos RPPS ou 
entre estes regimes e o RGPS, assegurado o direito de opção.



5.7 – Aposentadoria especial (§4º e §4-A do art. 40):

- se limita aos portadores de deficiência  e às atividades que 
efetivamente prejudiquem a saúde, vedada a caracterização 

por categoria profissional; 
- Obs: direito a redução do tempo exigido para fins de 

aposentadoria será de, no máximo, 10 anos no requisito de 
idade e de, no máximo, 5 anos para o tempo de 

contribuição, com cálculo pela média e sem direito a 
paridade;



5. Aposentadoria do Servidor na PEC 287/2016 (continuação):

5.8 – Obrigatoriedade da previdência complementar –
(§14 do art. 40)

- Os entes fixarão o teto do RGPS para o valor das aposentadorias e 
pensões e instituirão regime de previdência complementar para os 

seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo.

5.9 – Abono de Permanência – (§19 do art. 40)

- conforme os critérios a serem estabelecidos pelo ente federativo, o 
servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências 

para aposentadoria voluntária, e que opte por permanecer em 
atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, 

no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até 
completar a idade para aposentadoria compulsória;



5.10 – Gatilho na idade mínima – (§22 do art. 40)

- sempre que verificado o incremento mínimo de 1 ano inteiro na 
média nacional única correspondente à expectativa de sobrevida da 

população brasileira aos 65 anos, para ambos os sexos, em 
comparação à média apurada no ano de promulgação desta 

Emenda, as idades da aposentadoria compulsória e voluntária serão 
majoradas em números inteiros, nos termos fixados para o RGPS;

5.11 – Criação de uma LRF para os RPPS - (§23 do art. 40)



5.12 – Readaptação do servidor (art. 37. § 13)

O servidor poderá ser readaptado ao exercício de cargo cujas 
atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a 
limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou 

mental, mediante perícia em saúde, enquanto permanecer 
nesta condição, respeitados a habilitação e o nível de 

escolaridade exigidos para o exercício do cargo de destino e 
mantida a remuneração do cargo de origem.


