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Apresentação

pós uma vida de trabalho devotada ao interesse público e de aten-
dimento às necessidades da sociedade, a passagem do servidor
para inatividade deveria ser um momento de celebração pelo dever
cumprido, do merecido descanso e do início de uma caminhada na
busca por novos objetivos planejados, com a confiança de que seus
proventos sejam condizentes com a dedicação empenhada ao
longo dos anos de labor e possam lhe prover os meios para viver em
condições dignas e a segurança para alçar novos vôos nessa etapa
da vida que se inicia.

Entretanto, com a reforma da previdência iniciada em 1998, os
servidores públicos têm testemunhado a perda de diversas garan-
tias, como a integralidade e a paridade, a mudança nos critérios de
cálculo dos proventos, a imposição do cumprimento de novos pra-
zos, bem como se deparam com uma miscelânea de regras que
devem ser muito bem entendidas e analisadas, de forma que a
opção inadequada não acarrete na perda de direitos ou em um es-
forço ainda maior para atender as exigências para aposentadoria.

Para auxiliar nessa transição, a passagem para a inatividade, e
para ajudar a compreender toda base legal que norteia a concessão
dos benefícios da aposentadoria e da pensão, o Sindifisco-AM e a

AFFEAM elaboraram esta cartilha. Com uma linguagem acessível e
amigável, procura esclarecer tudo sobre a previdência do servidor
público civil (aquele que não é professor, nem membro de carreira),
com a explicação dos termos usualmente empregados e a apre-
sentação de todas as regras aplicáveis aos tipos de aposentadoria
(por invalidez, compulsória e voluntária) e às pensões, utilizando
exemplos para facilitar a compreensão de pontos mais complexos.

O Sindifisco-AM e a AFFEAM esperam que esta cartilha
seja utilizada como um material de consulta imprescindível, de
forma que o auditor fiscal, ou outro servidor que dela se utilizar,
possa ter total conhecimento das exigências a ser cumpridas
para aposentadoria e as possibilidades de opção pela regra
mais vantajosa. As entidades estão à disposição do colega au-
ditor fiscal para esclarecer toda e qualquer dúvida que surja a
partir desta leitura, bem como estão em alerta na defesa dos di-
reitos de seus sindicalizados e associados.

Paulo César Vinhas Tiso José Barbosa de Souza Júnior
Presidente do Sindifisco-AM Presidente da AFFEAM

"A arte da aposentadoria não é
aposentar-se de alguma coisa, e sim

aposentar-se para alguma coisa.
Harry Emerson Fordick
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lei nº 8.212/91 (empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, tra-
balhador avulso e trabalhador rural na condição de segurado especial). As
condições para que os segurados possam requerer a aposentadoria pelo
RGPS estão delineadas no § 7º do art. 201.

Regime de previdência complementar (RPC)
Organizado e administrado de forma autônoma em relação ao RGPS, con-
forme dispõe o art. 202 da CF/88, a previdência complementar, também cha-
mada de previdência privada, é baseada no sistema de capitalização, cujos
benefícios dependem das reservas constituídas a partir das contribuições dos
participantes e do resultado das aplicações financeiras dos recursos admi-
nistrados.

O art. 40, § 14º, da CF/88, com redação da Emenda Constitucional
(EC) nº 41/03, permite à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios, uma vez instituído seu respectivo RPC, limitar o
valor dos benefícios concedidos pelo regime próprio de previ-
dência social até o limite máximo estabelecido para os bene-
fícios concedidos pelo RGPS.

O RPC está regulamentado pela lei complementar (LC)
nº 109/01 e a relação entre os entes da federação,
enquanto patrocinadores, e as entidades fechadas
de previdência privada está regulada pela LC nº
108/01.

Regime próprio de previdência social (RPPS)
Regime previsto no art. 40 da CF/88, que
abrange a concessão de benefícios previden-
ciários aos servidores públicos titulares de car-
gos efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, mediante reservas
constituídas a partir das contribuições do ente
federado e dos servidores ativos e inativos
e dos pensionistas.
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Seguridade e Previdência Social

A seguridade social é um conjunto integrado de ações de iniciativa do Poder
Público e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde,
à previdência e à assistência social, financiada por toda a sociedade, de
forma direta e indireta, mediante recursos provenientes dos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e de contribuições
sociais específicas.

A previdência social é uma forma de
seguro coletivo, de caráter contributivo e
solidário, de filiação obrigatória, cuja fi-
nalidade é assegurar aos seus benefi-
ciários os meios indispensáveis de
manutenção, por meio da cobertura dos
eventos de doença, invalidez, morte e
idade avançada, proteção à maternidade
e ao trabalhador em situação de desem-
prego involuntário, amparo aos depen-
dentes no caso de reclusão ou morte do
segurado.

Regimes de previdência no Brasil

Regime geral de previdência social (RGPS)
A organização da previdência social em forma de regime geral está prevista
no art. 201 da CF/88. A administração do RGPS compete ao Ministério da Pre-
vidência e Assistência Social e seus segurados estão definidos no art. 12 da

A Constituição Federal de

1988 (CF/88) definiu como um

dos direitos sociais do cida-

dão brasileiro a previdência

social e como direito do tra-

balhador urbano e rural o be-

nefício da aposentadoria ao

final de sua vida laborativa.



Cartilha da Previdência do Servidor PúblicoCartilha da Previdência do Servidor Público

A reforma da previdência

Texto original da CF/88
O art. 40 da CF/88, em sua redação original, estabelecia a concessão de apo-
sentadoria para os servidores diante do cumprimento do tempo de serviço
que, para a aposentadoria integral, seria de 35 anos para os homens e 30
anos para as mulheres. Havia ainda a possibilidade de aposentadoria propor-
cional por tempo de contribuição aos 30 anos para os homens 25 anos para
as mulheres, ou ainda por idade, aos 65 anos para os homens e aos 60 anos
para as mulheres. As pensões eram concedidas com base na remuneração do
servidor à data do óbito. Ambos os benefícios tinham assegurada a paridade
com os servidores da ativa quanto aos reajustes.

EC nº 20/98 publicada no DOU em 16/12/1998
As principais mudanças introduzidas por essa EC foram a exigência de idade
mínima para que o servidor possa requerer a aposentadoria, a instituição da
contribuição obrigatória para os servidores ativos e o cumprimento de um pe-
dágio sobre o tempo de contribuição para ter acesso ao benefício (para os
que não tinham direito adquirido à aposentação até 16/12/1998). Foram man-
tidas a integralidade e a paridade. Outra alteração introduzida ao texto cons-
titucional foi a opção dos entes federados limitarem o valor dos benefícios
pagos pelo RPPS ao limite máximo dos benefícios do RGPS, desde que ins-
tituam seu RPC.

EC nº 41/03 publicada no DOU em 31/12/2003
Instituiu o fim da integralidade no cálculo dos proventos de aposentadoria (cál-
culo com base na média dos salários de contribuição) e impôs limites ao valor
das pensões, decretando, ainda, o fim da paridade no reajuste desses bene-
fícios. Trouxe novamente ao universo jurídico a figura do abono de perma-
nência, em substituição à isenção da contribuição previdenciária instituída pela
EC nº 20/98, para o servidor que cumprir os requisitos para aposentadoria in-
tegral e optar por permanecer em atividade até a idade limite para aposenta-

doria compulsória. Definiu, ainda, regras de transição para os servidores que
ingressaram no serviço público até 16/12/1998 ou até 31/12/2003.

EC nº 47/05 - PEC paralela, publicada no DOU em 06/07/2005
Essa EC teve seus efeitos retroativos à data de 1º de janeiro de 2004 e pro-
curou minimizar os efeitos da EC nº 41/03 para os servidores que ingressaram
no serviço público até 16/12/1998, propiciando a aposentadoria integral em
idade inferior a 60 anos, se homem, ou 55 anos, se mulher, com garantia de
integralidade e paridade, mas ampliou a exigência de tempo no serviço público
para 25 anos.

Legislação aplicável ao RPPS

Federal
A regulamentação em nível federal do RPPS encontra-se disposta no art. 40
da CF/88, nas ECs nº 20/98, nº 41/03 e nº 47/05 e nas leis federais nº
9.717/98 e nº 10.887/04.

Estadual
O RPPS do Estado do Amazonas encontra-se regulamentado na LC estadual
nº 30/01, com as alterações promovidas pelas LCs nº 43/05, nº 52/07,
nº 56/07, nº 62/08 e nº 73/10.

Beneficiários do programa de previdência do Estado

Segurado
Servidores públicos estaduais em atividade, titulares de cargos efetivos, e
servidores públicos estaduais inativos, de todos os poderes e do Ministé-
rio Público.
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Custeio da previdência

Contribuição dos servidores ativos
Correspondente a 11% da remuneração do servidor, abrangendo o valor do
vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias perma-
nentes estabelecidas em lei, dos adicionais de caráter individual ou quaisquer
outras vantagens. Não compõem a base de cálculo de incidência da contri-
buição as verbas de caráter indenizatório, inclusive terço constitucional de fé-
rias, o salário-família, o auxílio-alimentação, o auxílio-creche, os adicionais de
localidade, as gratificações em decorrência do exercício de cargo comissio-
nado ou função de confiança e o abono de permanência.

Contribuição dos servidores inativos e dos pensionistas
Correspondente a 11% da parcela dos proventos de aposentadoria ou da pen-
são que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.

Contribuição dos servidores inativos e dos pensionistas portadores de
doenças incapacitantes
Correspondente a 11% da parcela dos proventos de aposentadoria ou da pen-
são que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do
RGPS.

a. Proventos 10.000,00

b. Parcela isenta 3.467,40 (limite máximo do RGPS em set/10)

c. Base de cálculo 6.532,60 (“a” – “b”)

d. Contribuição previdenciária 718,59 (“c” x 11%)

Exemplo de cálculo da contribuição de um servidor aposentado com
proventos de R$ 10.000,00:

Dependentes
Beneficiários do programa de previdência do Estado, com direito ao recebi-
mento dos benefícios de pensão por morte, por morte presumida ou ausên-
cia do segurado, e auxílio reclusão, dividindo-se em dependentes preferenciais
(cônjuge ou companheiro, ex-cônjuge ou ex-companheiro credor de alimentos,
filhos menores de 21 anos não emancipados ou inválidos antes do óbito do se-
gurado) e dependentes não-preferenciais (pais, irmão não emancipado menor
de 21 anos ou inválido antes da data do óbito do segurado).
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a. Proventos 10.000,00

b. Parcela isenta 6.934,80 (dobrodo limitemáximodoRGPSemset/10)

c. Base de cálculo 3.065,20 (“a” – “b”)

d. Contribuição previdenciária 337,17 (“c” x 11%)

Exemplo de cálculo da contribuição de um servidor aposentado por
doença incapacitante com proventos de R$ 10.000,00:

Contribuição do Estado
Correspondente a 13% do valor das remunerações e dos subsídios que servem
de base para as contribuições dos servidores ativos, e dos proventos de aposen-
tadoria e das pensões pagas aos segurados e pensionistas do programa de pre-
vidência do Estado. Até 27/04/2010 a contribuição previdenciária do Estado
correspondia a uma alíquota de 22%, o dobro da contribuição dos beneficiários,
mas a LC nº 70/10 reduziu esse percentual para o atual nível.

Tipos de regras aplicáveis à aposentadoria

Regras permanentes
Exigências para aposentadoria compulsória, por invalidez permanente e apo-
sentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição ou por idade, esta-
belecidas no art. 40, § 1º, da CF/88, aplicáveis aos servidores que ingressaram
no serviço público após 31/12/2003 ou para aqueles que ingressaram até essa
data e fizeram a opção de se aposentar por essas regras.

Regras de transição
Exigências para aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição
ou por idade, estabelecidas pela EC nº 20/98, pela EC nº 41/03 e pela EC nº
47/05, aplicáveis aos servidores que ingressaram no serviço público até
16/12/1998 ou até 31/12/2003.

Direitos subjetivos do servidor

Direito adquirido
Direito definitivamente incorporado ao patrimônio jurídico do titular, mas ainda
não consumado ou exercido pelo seu detentor. Para a concessão dos benefí-
cios previdenciários, o Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o posicio-
namento, por intermédio da súmula 359, de que os proventos de inatividade
regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o servidor reuniu os requisitos
necessários para aposentação.

Direito de opção
Direito de escolha do servidor que ingressou no serviço público até 16/12/1998
ou até 31/12/2003, e que está submetido a uma determinada regra de apo-
sentação, por se aposentar com base nas regras permanentes estabelecidas
no art. 40 da CF/88 ou com base em uma das regras de transição instituídas
pelas ECs nº 20/98, nº 41/03 e nº 47/05, conforme expressa previsão legal.
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Valor de referência para aposentadoria –
integralidade x média

Até a EC nº 41/03, o cálculo do valor de referência da aposentadoria tinha por
base a integralidade, que consistia na garantia de que os proventos de ina-
tividade, por ocasião de sua concessão, seriam calculados com base na re-
muneração do servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentação,
correspondendo à totalidade da remuneração que servia de base para sua
contribuição previdenciária.

Para os servidores que ingressaram no serviço público após 31/12/2003 e os
que não estão abrangidos pelo direito adquirido ou pelas regras de transição
que assegurem a garantia de integralidade, o cálculo do valor de referência da
aposentadoria terá por base a média dos salários de contribuição, que con-
siste na média aritmética simples das maiores remunerações ou subsídios,
utilizados como base para as contribuições do servidor aos regimes de previ-
dência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% de todo período
contributivo (tempo de contribuição) desde a competência julho de 1994 ou
desde o início da contribuição, se posterior àquela data, atualizados mês a
mês de acordo com a variação integral do índice fixado para atualização dos
salários de contribuição considerados no cálculo dos benefícios do RGPS.

Cabe destacar que a integralidade só foi, de fato, extinta a partir de
20/02/2004, com a publicação da medida provisória (MP) nº 167/2004, mais
tarde convertida na Lei nº 10.887/04, que estabeleceu os critérios e os pro-
cedimentos para o cálculo dos proventos pela média dos salários de contri-
buição. Até o dia 19/02/2004 os benefícios previdenciários foram concedidos
com base na integralidade.

Cálculo da aposentadoria - proventos integrais e
proventos proporcionais

Uma vez encontrado o valor de referência para aposentadoria, considerando-
se a integralidade ou a média dos salários de contribuição, será definido o
valor dos proventos de aposentadoria a partir do cumprimento das exigências
constantes nas regras de aposentação, podendo os mesmos ser integrais ou
proporcionais.

Os proventos integrais consistem no recebimento de 100% do valor de re-
ferência para o cálculo dos proventos de aposentadoria, uma vez que o ser-
vidor cumpra os critérios de idade e tempo de contribuição. Dessa forma, um
servidor que apurou um valor de referência de R$ 10.000,00, quer seja o valor
apurado através da integralidade ou da média dos salários de contribuição, e
cumpriu todas as exigências para obtenção da aposentadoria integral, rece-
berá como proventos de aposentadoria os R$ 10.000,00.

Os proventos proporcionais são devidos ao servidor que alcança a idade ne-
cessária para requerer a aposentadoria, mas não cumpre a exigência do
tempo de contribuição, sendo seus proventos de inatividade proporcionais ao
tempo que contribuiu para o regime de previdência ao qual, ou aos quais, es-
teve vinculado. Assim, tomando como exemplo um servidor que alcançou a
idade mínima para se aposentar e deveria ter contribuído por 35 anos para
ter direito aos proventos integrais, mas contribuiu por apenas 30 anos, teria di-
reito a 30/35 avos do valor de referência de sua aposentadoria. Considerando
um valor de referência de R$ 10.000,00, seus proventos proporcionais cor-
responderiam a R$ 8.571,43 (R$ 10.000,00 x 30 ÷ 35).
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Reajuste das aposentadorias -
paridade x revisão geral do RGPS

Até a publicação da EC nº 41/03, os servidores tinham assegurada a pari-
dade, que consiste na garantia de revisão dos proventos de aposentadoria
dos servidores ou das pensões de seus dependentes na mesma proporção e
na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em
atividade, sendo também estendida aos aposentados e pensionistas a fruição
de quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servi-
dores em atividade.

A paridade foi extinta para as aposentadorias concedidas após 31/12/2003 (à
exceção daquelas concedidas com base nas regras de transição que prevêem
a manutenção da paridade ou abrangidas pelo direito adquirido), com a revi-
são de seu valor ocorrendo na mesma data e pelo mesmo índice que se der
o reajuste dos benefícios do RGPS.

Limites das aposentadorias

Teto de benefícios do RPPS
Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão,
não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo
em que se der a aposentadoria ou que serviu de referência para concessão
da pensão.

Teto constitucional
A soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da
acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades
sujeitas à contribuição para o RGPS, e ao montante resultante da adição de
proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma da
CF/88, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração,
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e de cargo eletivo, não poderá exceder ao subsídio mensal em espécie dos de-
sembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (art. 109, in-
ciso X, da Constituição Estadual, com redação dada pela EC nº 68/09).

Os tempos da aposentadoria

Tempo de contribuição
Período em que o servidor contribuiu para o regime de previdência ao qual
esteve vinculado durante sua vida laborativa, computando-se tanto o tempo de
contribuição ao RPPS nas três esferas de governo, quanto ao RGPS.

Tempo de efetivo exercício
Tempo de exercício de cargo, função ou emprego público, ainda que de forma
descontinuada, na administração pública direta, autárquica ou fundacional. A
EC nº 20/98 assegurou ao servidor que o tempo de serviço cumprido para
efeito de aposentadoria será contado como tempo de contribuição.
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TIPOS DE APOSENTADORIA

Aposentadoria por invalidez permanente

Benefício concedido ao segurado ativo que for considerado definitivamente
incapacitado para o exercício do cargo, em razão de deficiência física, mental
ou fisiológica, condição verificada mediante exame médico-pericial a cargo da
junta médica oficial do Estado. A concessão do benefício será regida pela le-
gislação vigente na data da incapacidade total ou definitiva, estabelecida no
laudo médico-pericial.

Valor dos proventos
A aposentadoria por invalidez permanente será concedida com proventos in-
tegrais (art. 11 da LC nº 30/01) quando decorrente de acidente em serviço (§
2º), moléstia profissional (§ 3º) ou doença grave, contagiosa ou incurável (§ 1º).
Nos demais casos de incapacidade para exercício do cargo, os proventos
serão proporcionais ao tempo de contribuição.

Cálculo dos proventos
Para o servidor que foi considerado incapacitado para exercício do cargo até
31/12/2003, atestado mediante laudo médico-pericial, é assegurado o direito
adquirido à aposentação pelas regras vigentes à época do início da patologia
que levou à perda da capacidade laborativa, observando-se:

• para as doenças descritas no rol das que assegurem a aposentadoria inte-
gral, os proventos serão calculados pela integralidade e garantida a paridade
de reajuste;
• nos demais casos, os proventos serão proporcionais ao tempo de contribui-
ção, calculados com base integralidade, garantida a paridade de reajuste.

Para o servidor que foi considerado incapacitado para exercício do cargo após
31/12/2003, atestado mediante laudo médico-pericial, será observado:

• para as doenças descritas no rol das que assegurem a aposentadoria com
proventos integrais, calcula-se a média dos salários de contribuição, cujo re-
sultado corresponderá ao valor dos proventos de aposentadoria, obedecido o
limite legal, sem garantia de paridade, com reajuste na mesma data e índice
da revisão geral dos benefícios do RGPS;

• nos demais casos, após cálculo da média dos salários de contribuição,
aplica-se a proporcionalidade de acordo com o tempo de contribuição, sem
garantia de paridade, com reajuste na mesma data e índice da revisão geral
dos benefícios do RGPS.

Cessação do benefício
O segurado aposentado por invalidez que voltar a desempenhar atividade la-
boral terá cessado o pagamento do benefício.

Aposentadoria compulsória

Benefícioconcedidoaoseguradoquecompletar70anosde idade,apósoqueo tempo
trabalhado não será computado para nenhum efeito, devendo o servidor, após atingir
essa idade limite, ser afastado liminarmente de suas funções.

Valor dos proventos
Os proventos de aposentadoria serão proporcionais ao tempo de contribuição
do servidor.

Cálculo dos proventos
Para o segurado que completou 70 anos até 31/12/2003, é assegurado o di-
reito adquirido, com proventos calculados com base na última remuneração do
servidor, aplicando-se a proporcionalidade conforme o tempo de contribuição,
com garantia de paridade.

Para o segurado que completou 70 anos após 31/12/2003, os proventos serão
calculados com base na média dos salários de contribuição, sem garantia de
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entre 16/12/98 e 31/12/2003 (publicação da EC nº 41/2003 e vigên-
cia dos efeitos da EC nº 47/05), assegurado o direito de optarem pela
aposentadoria com base nas regras vigentes até a data em que
preencheram os requisitos para inativação ou nas demais regras pos-
teriores, inclusive as gerais previstas no art. 40, §§ 3° e 17, com re-
dação dada pela EC nº41/03;

V. o dos servidores que ingressaram no serviço público antes de
16/12/1998 (publicação da EC nº 20/98), mas que não cumpriram os
requisitos para a obtenção da aposentadoria até 31/12/2003.

A partir de agora serão apresentadas as regras aplicáveis a cada um dos
grupos de servidores.

paridade, com reajuste na mesma data e índice da revisão geral dos benefí-
cios do RGPS.

Aposentadoria voluntária

Benefício concedido ao segurado com base nos critérios de idade, de idade
e tempo de contribuição ou de tempo de contribuição, definidos pelas regras
permanentes constantes na CF/88, pelas regras transitórias delineadas nas
ECs nº 20/98, nº 41/03 e nº 47/05, ou ainda abrangidos pelo direito adquirido
do servidor.

Por se tratar do tipo de aposentadoria mais vantajosa e a que tem sido objeto
do maior número de concessões pelos regimes próprios de previdência das
unidades federadas, serão apresentadas as diversas formas de se optar pela
aposentadoria voluntária.

Em vista da diversidade de regras aplicáveis a esse tipo de aposentadoria, as
explicações serão organizadas considerando cinco grupos de servidores, di-
vididos de acordo com a data de ingresso no serviço público e o cumprimento
ou não das exigências para aposentação da seguinte forma:

I. o dos servidores que ingressaram e que virão a ingressar em cargo
efetivo do serviço público após a publicação da EC nº 41/2003, em
31/12/2003;

II. o dos servidores que ingressaram em cargo efetivo antes da publi-
cação da EC nº 41/2003, em 31/12/2003, e não cumpriram os requi-
sitos para aposentadoria até aquela data;

III.o dos servidores que cumpriram os requisitos para aposentadoria até
16/12/98 (publicação da EC nº 20/98), assegurado o direito de op-
tarem pela aposentadoria com base nas regras vigentes até aquela
data ou nas regras posteriores, inclusive as gerais previstas no art.
40, §§ 3° e 17, com a redação dada pela EC 41/03;

IV. o dos servidores que cumpriram os requisitos para aposentadoria
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I. Servidores que ingressaram e que virão a ingressar no serviço público após
31/12/2003 – regras permanentes do art. 40 da CF/88

1ª Regra: Aposentadoria integral por idade e tempo de contribuição

Idade mínima

Tempo de contribuição

Tempo no serviço público

Tempo no cargo

Valor dos proventos

Cálculo dos proventos

Reajuste

Base legal

Comentários

60 anos se homem e 55 anos se mulher

35 anos se homem e 30 anos se mulher

10 anos de efetivo exercício

5 anos no cargo em que se der aposentadoria

Integrais

Média dos salários de contribuição, limitada ao teto dos bene-
fícios do RPPS

Na mesma data e pelo mesmo índice que se der o reajuste
dos benefícios do RGPS

Art. 40, § 1º, inciso III, “a”, da CF/88; art. 13 da LC nº 30/01

Fim da integralidade e da paridade para os novos servidores.
Uma vez que será considerada a média dos salários de con-
tribuição para o cálculo da aposentadoria, para que servidor
assegure um valor de benefício satisfatório sua base de con-
tribuição ao RPPS ao longo de sua atividade profissional
deve ser próxima ao valor de sua remuneração no final de
carreira. Se o servidor durante a maior parte de sua vida la-
borativa contribuiu sobre uma base menor ao RPPS e no final
de carreira conseguiu uma considerável majoração em sua
remuneração, ao se aposentar terá uma redução significativa
nos seus ganhos na comparação com o que recebia na ativa

22 23



Idade mínima

Tempo no serviço público

Tempo no cargo

Valor dos proventos

Cálculo dos proventos

Reajuste

Base legal

Comentários

65 anos se homem e 60 anos se mulher

10 anos de efetivo exercício

5 anos no cargo em que se der aposentadoria

Proporcionais

Média dos salários de contribuição, limitada ao teto dos bene-
fícios do RPPS

Na mesma data e pelo mesmo índice que se der o reajuste
dos benefícios do RGPS

Art. 40, § 1º, inciso III, “b”, da CF/88; art. 14 da LC nº 30/01

Regra aplicável, também, aos servidores que ingressaram no

serviço público até 31/12/2003 e não tenham cumprido os cri-

térios para aposentadoria integral e para os servidores que

tenham ingressado no serviço público até 16/12/1998 e não

tenham cumprido os critérios para aposentadoria proporcio-

nal por idade ou por tempo de contribuição vigentes antes da

EC nº 20/98, ou que não cumpram as exigências para apo-

sentadoria proporcional definidas na 10ª regra (pedágio)

II. Servidores que ingressaram no serviço público até 31/12/2003 e não
adquiriram direito à aposentadoria até essa data

Idade mínima

Tempo de contribuição

Tempo no serviço público

Tempo de carreira

Tempo no cargo

Valor dos proventos

Cálculo dos proventos

Reajuste

Direitos subjetivos

Base legal

Comentários

60 anos se homem e 55 anos se mulher

35 anos se homem e 30 anos se mulher

20 anos de efetivo exercício

10 anos

5 anos no cargo em que se der aposentadoria

Integrais

Garantia de integralidade

Garantia de paridade com os servidores ativos

Direito de opção às regras permanentes (1ª e 2ª regras)

Art. 6º da EC nº 41/03; art. 21 da LC nº 30/01

Apesar de exigir um maior tempo de serviço público em rela-
ção às regras permanentes, essa regra transitória assegura a
integralidade e a paridade ao servidor aposentado

III.Servidores que adquiriram direito à aposentadoria até 16/12/1998 –
direito adquirido

Tempo de contribuição

Valor dos proventos

Cálculo dos proventos

Reajuste

Direitos subjetivos

Base legal

Comentários

35 anos se homem e 30 anos se mulher

Integrais

Garantia de integralidade

Garantia de paridade com os servidores ativos

Direito adquirido à aposentação pelas regras vigentes até
16/12/1998; direito de opção às regras permanentes (1ª e 2ª
regras) ou às regras transitórias (3ª, 11ª e 12ª regras)

Redação original do art. 40, inciso III, “a”, da CF/88 (antes da
EC nº 20/98); art. 4º da EC nº 20/98; art. 6º da EC nº 41/03 e
art. 3º da EC nº 47/05 (direito de opção); súmula 359 do STF
(direito adquirido)

Regra de aposentadoria mais vantajosa ao servidor, pois não
exige idade mínima para aposentação e tem garantia de inte-
gralidade e paridade.

Tempo de contribuição

Valor dos proventos

Cálculo dos proventos

Reajuste

Direitos subjetivos

Base legal

Comentários

30 anos se homem e 25 anos se mulher

Proporcionais, computando-se o tempo de efetivo exercício
até 16/12/1998

Garantia de integralidade

Garantia de paridade com os servidores ativos

Direito adquirido à aposentação pelas regras vigentes até
16/12/1998; direito de opção às regras permanentes (1ª e 2ª
regras) ou às regras transitórias (3ª, 11ª e 12ª regras)

Redação original do art. 40, inciso III, “c”, da CF/88 (antes da
EC nº 20/98); art. 4º da EC nº 20/98; art. 6º da EC nº 41/03 e
art. 3º da EC nº 47/05 (direito de opção); súmula 359 do STF
(direito adquirido)

Ao exercer o direito adquirido à aposentação por essa regra,
não é computado como de efetivo exercício o tempo traba-
lhado após 16/12/1998. Para que o tempo trabalhado após
16/12/1998 seja computado no cálculo dos proventos, o servi-
dor deverá exercer seu direito de opção pelas regras perma-
nentes (1ª e 2ª regras) ou pelas regras transitórias (3ª, 11ª e
12ª regras)
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2ª Regra: Aposentadoria proporcional por idade

3ª Regra:Aposentadoria integral por idade e tempo de contribuição –
regra de transição do art. 6º da EC nº 41/2003

4ª Regra:Aposentadoria integral por tempo de contribuição –
antes da EC nº 20/98

5ª Regra:Aposentadoria proporcional por tempo de contribuição –
antes da EC nº 20/98
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Idade mínima

Valor dos proventos

Cálculo dos proventos

Reajuste

Direitos subjetivos

Base legal

Comentários

65 anos se homem e 60 anos se mulher

Proporcionais, computando-se o tempo de efetivo exercício
até 16/12/1998

Garantia de integralidade

Garantia de paridade com os servidores ativos

Direito adquirido à aposentação pelas regras vigentes até
16/12/1998; direito de opção às regras permanentes (1ª e 2ª
regras) ou às regras transitórias (3ª, 11ª e 12ª regras)

Redação original do art. 40, inciso III, “d”, da CF/88 (antes da
EC nº 20/98); art. 4º da EC nº 20/98; art. 6º da EC nº 41/03 e
art. 3º da EC nº 47/05 (direito de opção); súmula 359 do STF
(direito adquirido)

Ao exercer o direito adquirido à aposentação por essa regra,
não é computado como de efetivo exercício o tempo traba-
lhado após 16/12/1998. Para que o tempo trabalhado após
16/12/1998 seja computado no cálculo dos proventos, o servi-
dor deverá exercer seu direito de opção ou pelas regras per-
manentes (1ª e 2ª regras) ou pelas regras transitórias (3ª, 11ª
e 12ª regras)

IV. Servidores que ingressaram no serviço público antes de 16/12/1998 e adquiriram
direito à aposentadoria entre 16/12/1998 e 31/12/2003 – direito adquirido

Idade mínima

Tempo de contribuição

Tempo no serviço público

Tempo no cargo

Valor dos proventos

Cálculo dos proventos

Reajuste

Direitos subjetivos

Base legal

Comentários

60 anos se homem e 55 anos se mulher

35 anos se homem e 30 anos se mulher

10 anos

5 anos de efetivo exercício no cargo que se der a aposentadoria

Integrais

Garantia de integralidade

Garantia de paridade com os servidores ativos

Direito adquirido à aposentação pelas regras vigentes até
31/12/2003; direito de opção às regras permanentes (1ª e 2ª
regras) ou às regras transitórias (3ª, 11ª e 12ª regras)
Art. 40, § 1º, inciso III, “a”, da CF/88, com redação dada pela
EC nº 20/98; art. 6º da EC nº 41/03 e art. 3º da EC nº 47/05
(direito de opção); súmula 359 do STF (direito adquirido); art.
17 da LC nº 30/01

Introduziu a exigência de idade mínima para aposentadoria
integral, mas manteve a integralidade e paridade. Por se apli-
car ao mesmo grupo de servidores e assegurar as mesmas
garantias, essa regra deve ser analisada em comparação às
exigências da 9ª regra (pedágio), para verificar aquela que
possibilita ter direito ao benefício com a menor idade

Idade mínima

Tempo no serviço público

Tempo no cargo

Valor dos proventos

Cálculo dos proventos

Reajuste

Direitos subjetivos

Base legal

Comentários

65 anos se homem e 60 anos se mulher

10 anos

5 anos de efetivo exercício no cargo que se der a aposen-

tadoria

Proporcionais ao tempo de contribuição

Garantia de integralidade

Garantia de paridade com os servidores ativos

Direito adquirido à aposentação pelas regras vigentes até

31/12/2003; direito de opção às regras permanentes (1ª e

2ª regras) ou às regras transitórias (3ª, 11ª e 12ª regras)

Art. 40, § 1º, inciso III, “b”, da CF/88, com redação dada

pela EC nº 20/98; art. 6º da EC nº 41/03 e art. 3º da EC nº

47/05 (direito de opção); súmula 359 do STF (direito adqui-

rido); art. 17 da LC nº 30/01

Ao exercer o direito adquirido à aposentação por essa

regra, não é computado como de efetivo exercício o tempo

trabalhado após 31/12/2003. Para que o tempo trabalhado

após 31/12/2003 seja computado no cálculo dos proven-

tos, o servidor deverá exercer seu direito de opção ou

pelas regras permanentes (1ª e 2ª regras) ou pelas regras

transitórias (3ª, 11ª e 12ª regras). Essa regra não exige um

tempo mínimo de contribuição, mas tem como requisito

uma idade mínima superior à definida na 10ª regra (apo-

sentadoria proporcional com exigência de pedágio), regra

que também possibilita atingir até 95% (noventa e cinco

por cento) da última remuneração. O servidor deverá anali-

sar qual a melhor opção, levando em conta a idade para se

aposentar e o valor dos proventos proporcionais

6ª Regra:Aposentadoria proporcional por idade – antes da EC nº 20/98

7ª Regra:Aposentadoria integral por idade e tempo de contribuição –
art. 40, § 1º, inciso III,“a”, da CF/88, com redação dada pela EC nº 20/98

8ª Regra:Aposentadoria proporcional por idade – art. 40, § 1º, inciso III,“b”,
da CF/88, com redação dada pela EC nº 20/98
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Idade mínima
Tempo de contribuição

Tempo no cargo

Pedágio

Valor dos proventos
Cálculo dos proventos
Reajuste

Direitos subjetivos

Base legal

Comentários

53 anos se homem e 48 anos se mulher
35 anos (12.775 dias) se homem e 30 anos (10.950 dias)
se mulher
5 anos de efetivo exercício no cargo que se der a aposen-
tadoria
Acréscimo de 20% no tempo de contribuição restante, em
16/12/1998, para atingir o tempo de contribuição total
Integrais
Garantia de integralidade
Garantia de paridade com os servidores ativos

Direito adquirido à aposentação pelas regras vigentes até
31/12/2003; direito de opção às regras permanentes (1ª e
2ª regras) ou às regras transitórias (3ª, 11ª e 12ª regras)

Art. 8º da EC nº 20/98; art. 6º da EC nº 41/03 e art. 3º da
EC nº 47/05 (direito de opção); súmula 359 do STF (direito
adquirido); art. 17 da LC nº 30/01

Impõe ao servidor um período adicional de contribuição,
mas exige uma idade mínima para aposentação inferior à
definida na 7ª regra. É necessário verificar se idade para
aposentadoria, após acréscimo do pedágio, será inferior ou
superior a idade exigida pela 7ª regra, para então se deci-
dir qual a melhor opção para aposentação

Aplicação da regra:

Considere um servidor (homem) que em 16/12/1998 contava com 22 anos, 10 meses e

17 dias de serviço e que deseja se aposentar com proventos integrais.

a. tempo de serviço em dias 8.347 dias

b. tempo de contribuição exigido 12.775 dias

c. tempo que falta para atingir o tempo de contribuição 4.428 dias (“b” – “a”)

d. pedágio 886 dias (“c” x 20%)

e. tempo para ter direito à aposentadoria integral 5.314 dias (“c” + “d”)

Dessa forma, para ter direito à aposentadoria integral de acordo com essa regra, o ser-

vidor deverá trabalhar e contribuir, a partir de 16/12/1998, por mais 5.314 dias, ou 14

anos, 6 meses e 24 dias. Se após esse tempo a idade do servidor for inferior a 60 anos

(idade mínima da 7ª regra) será mais vantajoso optar pela aposentação por essa regra.

Idade mínima
Tempo de contribuição
Tempo no cargo
Pedágio

Valor dos proventos
Cálculo dos proventos

Proporcionalidade

Reajuste
Direitos subjetivos

Base legal

Comentários

53 anos se homem e 48 anos se mulher

30 anos (10.950 dias) se homem e 25 anos (9.125 dias) se mulher

5 anos de efetivo exercício no cargo que se der a aposentadoria

Acréscimo de 40% no tempo de contribuição restante, em
16/12/1998, para atingir o tempo de contribuição total

Proporcionais

Garantia de integralidade, com proventos equivalentes a 70%
da remuneração do servidor no cargo em que se der a aposen-
tadoria, acrescido de 5% por ano de contribuição que supere o
tempo de contribuição, independentemente de ter atingido a
idade mínima.

Homem Mulher
30 anos – 70% 25 anos – 70%
31 anos – 75% 26 anos – 75%
32 anos – 80% 27 anos – 80%
33 anos – 85% 28 anos – 85%
34 anos – 90% 29 anos – 90%
35 anos – 95% 30 anos – 95%

Garantia de paridade com os servidores ativos
Direito adquirido à aposentação pelas regras vigentes até
31/12/2003; direito de opção às regras permanentes (1ª e 2ª
regras) ou às regras transitórias (3ª, 11ª e 12ª regras)
Art. 8º, § 1º, da EC nº 20/98; art. 6º da EC nº 41/03 e art. 3º da
EC nº 47/05 (direito de opção); súmula 359 do STF (direito ad-
quirido); art. 17 da LC nº 30/01

Essa regra exige uma idade mínima inferior à definida na 8ª regra,
mas impõe o cumprimento de um tempo mínimo de contribuição,
possibilitando, em contrapartida, que o servidor, uma vez ultrapas-
sado o tempo de contribuição, possa fazer com que seus proven-
tos de aposentadoria alcancem até 95% do valor de sua última
remuneração. O servidor deverá analisar qual a melhor opção den-
tre as duas regras, levando em conta a idade para se aposentar e
o valor dos proventos proporcionais.

Aplicação da regra:

Considere um servidor (homem) que em 16/12/1998 contava com 22 anos, 10 meses e
17 dias de serviço e que deseja se aposentar com proventos proporcionais.

a. tempo de serviço em dias 8.347 dias
b. tempo de contribuição exigido 10.950 dias
c. tempo que falta para atingir o tempo de contribuição 2.603 dias (“b” – “a”)
d. pedágio 1.041 dias (“c” x 20%)
e. tempo para ter direito à aposentadoria proporcional 3.644 dias (“c” + “d”)

Dessa forma, para ter direito à aposentadoria proporcional de 70% do valor de sua remune-
ração no cargo em que se der sua inativação de acordo com essa regra, o servidor deverá
trabalhar e contribuir, a partir de 16/12/1998, por mais 3.644 dias, ou 9 anos, 11 meses e 29
dias. Para cada ano trabalhado acima desse tempo, serão acrescentados 5% no valor dos
proventos de aposentadoria em proporção a sua remuneração na ativa.
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9ª Regra:Aposentadoria integral – Regra de transição do art. 8º da
EC nº 20/98 (Pedágio)

10ª Regra:Aposentadoria proporcional – Regra de transição do art. 8º da
EC nº 20/98 (Pedágio)
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Idade mínima
Tempo de contribuição
Tempo no cargo
Pedágio

Valor dos proventos

Cálculo dos proventos

Redutor

Tabela de redução:

Reajuste

Direitos subjetivos

Base legal

Comentários

Aplicação da regra:

Considere um servidor (homem) com idade de 42 anos, que em 16/12/1998 contava com 22
anos, 10 meses e 17 dias de serviço e que deseja se aposentar com proventos integrais.

a. tempo de serviço em dias 8.347 dias
b. tempo de contribuição exigido 12.775 dias
c. tempo que falta para atingir o tempo de contribuição 4.428 dias (“b” – “a”)
d. pedágio 886 dias (“c” x 20%)
e. tempo para ter direito à aposentadoria integral 5.314 dias (“c” + “d”)

Dessa forma, o servidor deverá trabalhar e contribuir, a partir de 16/12/1998, por mais 5.314
dias, ou 14 anos, 6 meses e 24 dias, alcançando o direito à aposentadoria em 2013, quando
terá 56 anos, com proventos calculados no valor equivalente a 80% da média dos salários de
contribuição.

V. Servidores que ingressaram no serviço público antes de 16/12/1998 e não
adquiriram direito à aposentadoria até 31/12/2003.

53 anos se homem e 48 anos se mulher
35 anos (12.775 dias) se homem e 30 anos (10.950 dias) se mulher
5 anos de efetivo exercício no cargo que se der a aposentadoria
Acréscimo de 20% no tempo restante, em 16/12/1998, para atingir
o tempo de contribuição
Proporcionais à idade de aposentação do servidor, conforme redu-
tor aplicável
Média dos salários de contribuição, limitada ao teto dos benefícios
do RPPS (até 19/02/2004 não se aplicou a média dos salários de
contribuição para concessão dos benefícios, considerando-se a úl-
tima remuneração do cargo efetivo)
O servidor que completar as exigências para aposentação por
essa regra até 31/12/2005, após cálculo da média dos salários de
contribuição, terá seus proventos de inatividade reduzidos em
3,5% para cada ano antecipado em relação à idade de 60 anos
para o homem e 55 anos para mulher; para o servidor que cumprir
as exigências após 31/12/2005, o redutor aplicável será de 5%

Na mesma data e pelo mesmo índice que se der o reajuste dos
benefícios do RGPS
Direito de opção às regras permanentes (1ª e 2ª regras) ou às re-
gras transitórias (3ª e 12ª regras)

Art. 2º da EC nº 20/98; art. 6º da EC nº 41/03 e art. 3º da EC nº
47/05 (direito de opção); art. 18 da LC nº 30/01

Regra de aposentação extremamente desvantajosa ao servidor,
pois exige idade mínima para aposentadoria, pedágio adicional de
contribuição e impõe a redução proporcional dos proventos de ina-
tividade e a perda da integralidade e da paridade

Exigências cumpridas
até 31/12/2005

Idade % a
Homem Mulher receber

53 48 75,5
54 49 79,0
55 50 82,5
56 51 86,0
57 52 89,5
58 53 93,0
59 54 96,5
60 55 100,0

Exigências cumpridas
após 31/12/2005

Idade % a
Homem Mulher receber

53 48 65
54 49 70
55 50 75
56 51 80
57 52 85
58 53 90
59 54 95
60 55 100
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Tempo de contribuição
Tempo no serviço público
Tempo na carreira
Tempo no cargo
Idade mínima

Tabela de idade mínima

Valor dos proventos

Cálculo dos proventos

Reajuste

Direitos subjetivos

Base legal

Comentários

35 anos se homem e 30 anos se mulher
25 anos
15 anos
5 anos de efetivo exercício no cargo que se der a aposentadoria
Para cada ano que exceder o tempo de contribuição será dimi-
nuído um ano da idade mínima de 60 anos para o homem e 55
anos para mulher.
A forma mais prática de se definir a idade mínima para apo-
sentação por essa regra é quando a soma da idade do servi-
dor com seu tempo de contribuição ultrapassar 95 anos no
caso de homem, ou 85 anos no caso de mulher

Integrais

Garantia de integralidade

Garantia de paridade com os servidores ativos

Direito de opção às regras permanentes (1ª e 2ª regras) ou às
regras transitórias (3ª e 11ª regras)

Art. 3º da EC nº 47/05; art. 21-A da LC nº 30/01

A grande vantagem dessa regra, a despeito das exigências de um
maior tempo no serviço público e na carreira, é a possibilidade do
servidor se aposentar com idade mínima inferior a 60 anos, se
homem, ou 55 anos, se mulher, garantindo, ainda assim, a integra-
lidade e a paridade

Homem
Idade Tempo Soma

de contrib.
60 35 95
59 36 95
58 37 95
57 38 95
... ... 95

Mulher
Idade Tempo Soma

de contrib.
55 30 85
54 31 85
53 32 85
52 33 85
... ... 85

Aplicação da regra:

Considere um servidor (homem) que em 2010 possui 50 anos de idade e conta com 22 anos
de tempo no serviço público, 16 anos na carreira, 10 anos no cargo efetivo e com tempo de
contribuição equivalente a 33 anos, com averbação de 12 anos de contribuição ao RGPS.
Apenas em 2013, quando implementar todas as condições, contando com 25 anos no ser-
viço público, é que o servidor poderá reduzir um ano da idade limite de 60 anos para cada
ano de contribuição que exceder os 35 anos. Dessa forma, para encontrar a idade limite re-
duzida basta seguir o seguinte raciocínio:

a. Ano b. Idade c.Tempo de contribuição d. Soma (“b”+“c”)
2013 53 38 91
2014 54 39 93
2015 55 40 95

Portanto, em 2015 o servidor poderá se aposentar por essa regra, quando irá atingir a idade
limite reduzida (55 anos).
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ABONO DE PERMANÊNCIA

Consiste no reembolso da contribuição previdenciária do
servidor público que esteja em condições de se aposentar
voluntariamente, mas que optou por permanecer em ativi-
dade, sendo devido até a idade limite para a aposentadoria
compulsória.

O abono de permanência foi instituído pela EC nº 41/03, em
substituição à isenção da contribuição previdenciária, insti-
tuída pelo § 1º do art. 3º da EC nº 20/98, a que o servidor
teria direito após cumprir as exigências para aposentadoria
voluntária por idade e tempo de contribuição e optasse por
permanecer em atividade até a idade para a aposentadoria
compulsória.

Em nível da regulamentação estadual, o abono de perma-
nência está previsto nos §§ 4º e 5º do art. 50 da LC nº
30/01.

Hipóteses para pagamento do abono de permanência
A EC nº 41/03 definiu três hipóteses em que será devido
o pagamento do abono de permanência ao servidor público:

1. A prevista no art. 40, § 19, da CF/88, com re-
dação dada pela EC nº 41/03, dirigida ao servi-
dor público que se enquadrar na 1ª regra para
aposentadoria voluntária, ou seja, idade mínima
de 60 anos e 35 anos de contribuição se
homem, ou idade mínima de 55 anos e 30 anos
de contribuição se mulher;

12ªRegra:Aposentadoria integral com redução da idademínima de acordo
como tempo de contribuição – regra de transição do art. 3º da EC nº 47/05
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2. A prevista no art. 2º, § 5º, da EC nº 41/30, dirigida ao servidor
que ingressou no serviço público até 16/12/1998 e cumprir as exi-
gências previstas na 11ª regra para aposentadoria voluntária, ou
seja, 5 anos de efetivo exercício no cargo, idade mínima de 53
anos e 35 anos de contribuição, se homem, ou idade mínima de
48 anos e 30 anos de contribuição, se mulher, com um pedágio
adicional de 20% sobre o tempo que faltava em 16/12/1998 para
cumprimento do total de anos de contribuição;

3. A prevista no art. 3º, § 1º, da EC nº 41/03, dirigida ao servidor
que tenha cumprido todas as exigências para aposentadoria vo-
luntária (integral ou proporcional) até 31/12/2003 (direito adqui-
rido) e que conte com 30 anos de contribuição, se homem, ou 25
anos de contribuição, se mulher. Vale destacar que nessa hipó-
tese as condições devem ser cumpridas conjuntamente, ou seja,
além do servidor atender as exigências para aposentadoria vo-
luntária conforme seu enquadramento ou opção (3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª,
8ª, 9ª, 10ª ou 12ª regra), também deve contar com o tempo mí-
nimo de contribuição de 30 ou 25 anos.

Natureza jurídica do abono de permanência

Muito se tem discutido acerca da natureza jurídica do abono de permanên-
cia: se teria natureza de verba remuneratória, consistindo em acréscimo pa-
trimonial do servidor e por isso submetido à incidência do imposto de renda,
ou se teria caráter indenizatório, afastando a exação pelo tributo federal. No
que diz respeito à contribuição previdenciária, o abono de permanência foi ex-
cluído da base de incidência por força do art. 50, § 1º, inciso I, “i”, da LC nº
30/01.

A Receita Federal, através do Ato Declaratório Interpretativo nº 24/04, de-

clarou que o abono de permanência se sujeita a incidência do imposto de
renda.

Essa interpretação foi objeto de questionamentos na esfera judicial, levando
o Superior Tribunal de Justiça (STJ) a firmar entendimento, pelo julgamento do
Recurso Especial nº 1.021.817/08, que o abono de permanência, por apre-
sentar natureza de verba indenizatória, estaria fora da esfera de incidência do
imposto de renda.

Apesar desse precedente, o STJ, surpreendeu ao modificar seu posiciona-
mento nos julgamentos dos Recursos Especiais nº 1.105.814/09 e nº
1.178.479/10, consolidando o entendimento de que o abono de permanência
teria natureza de remuneração e, portanto, estaria sujeito à incidência do im-
posto de renda.

Como requerer
Apesar de a CF/88 e a EC nº 41/03 não exigirem nenhum requisito formal para
o pagamento do abono de permanência, o art. 50, § 5º, da LC nº 30/01, de-
termina que, após cumprimento dos requisitos para obtenção do benefício, o
servidor deverá manifestar expressamente a opção pela permanência em ati-
vidade.



PENSÃO PREVIDENCIÁRIA

Benefício concedido aos dependentes do segurado em de-
corrência de sua morte, morte presumida ou ausência, re-
gulamentado pelos arts. 31 a 34 da LC nº 30/01. Havendo
mais de um pensionista habilitado o benefício será rateado
entre todos, em partes iguais.

Cálculo do valor das pensões
No caso de dependentes de segurados falecidos até
19/02/2004, data da publicação da MP nº 167/04 que regu-
lamentou a EC nº 41/03, o valor do benefício corresponderá
à totalidade dos proventos de aposentadoria ou da remune-
ração do servidor em atividade, na data do óbito, assegu-
rado o reajuste com base na paridade com os servidores
ativos.

Para os dependentes de segurados falecidos após
19/02/2004, o benefício corresponderá:

• à totalidade dos proventos de aposentadoria percebidos
pelo aposentado ou à totalidade da remuneração do servidor
em atividade, à data do óbito, até o limite máximo para be-
nefícios do RGPS, acrescido de 70% da parcela excedente
a esse limite, com reajuste na mesma data e pelo mesmo
índice que se der o reajuste dos benefícios do RGPS; ou

• à totalidade dos proventos de aposentadoria percebidos
pelo servidor inativado com base no art. 3º da EC nº 47/05
(12ª regra de transição para aposentadoria voluntária, para
servidores ingressos no serviço público até 16/12/1998), à
data do óbito, até o limite máximo para benefícios do RGPS,
acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite, com
garantia de paridade de reajuste com os servidores ativos.
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Abaixo, um exemplo de cálculo do valor de uma pensão para dependentes de
um servidor falecido após 19/02/2004, considerando que seus proventos de
aposentadoria correspondiam a R$ 10.000,00 na data do óbito:

a. Proventos 10.000,00

b. Limite máximo do RGPS 3.467,40 (em set/10)

c. Parcela excedente 6.532,60 (“a” – “b”)

d. Adicional de 70% 4.572,82 (“c” x 70%)

e.Valor da pensão 8.040,22 (“b” + “d”)

Extinção da cota-parte da pensão
A cota-parte da pensão do dependente será extinta, rateando-se o valor entre
os dependentes remanescentes, quando:

• atingir a idade de 21 anos, quando designado dependente menor;

• cessar sua invalidez, quando considerado dependente inválido;

• pelo seu casamento ou constituição de união estável, no caso

de cônjuge ou ex-cônjuge credor de alimentos;

• pela sua morte;

• pela sua adoção, quando menor pensionista de pais biológicos.
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A Previdência é um direito do servidor público.
Saiba como aproveitá-la melhor.


