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Aposentadoria 

- Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas 

suas autarquias e fundações, é assegurado regime de 

previdência de caráter contributivo e solidário, mediante 

contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e 

inativos e dos pensionistas, observados critérios que 

preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste 

artigo. 



Aposentadoria 

- Aposentadoria voluntária 

Idade mínima: Homens, 60 anos; Mulheres, 55; 

Tempo de contribuição: Homens, 35 anos; Mulheres, 30. 

Tempo de serviço público: 10 anos de efetivo exercício. 

Tempo no cargo: 5 anos. 



Aposentadoria 

- § 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados 

para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime 

de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em 

leis complementares, os casos de servidores:       (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005) 



Aposentadoria 

- I portadores de deficiência;      (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 47, de 2005) 

- II que exerçam atividades de risco;       (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 47, de 2005) 

- III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais 

que prejudiquem a saúde ou a integridade física.   



Aposentadoria 

- Súmula Vinculante n° 33 

APLICAM-SE AO SERVIDOR PÚBLICO, NO QUE COUBER, AS 

REGRAS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SOBRE 

APOSENTADORIA ESPECIAL DE QUE TRATA O ARTIGO 40, § 4º, 

INCISO III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ATÉ A EDIÇÃO DE LEI 

COMPLEMENTAR ESPECÍFICA.  



Aposentadoria 

- Regras de transição EC 20/98 

1 - Tempo de contribuição – 35 anos para homem; 30 para 

mulheres. 

2 – Tempo no serviço público – 25 anos de efetivo exercício. 

3 – Tempo na carreira – 15 anos. 

4 – Tempo no cargo – 5 anos. 



Aposentadoria 

- Aposentadoria proporcional (transição) 

1 – Idade mínima: 53 anos para homens; 48 para mulheres. 

2 – Tempo de contribuição: 35 anos para homens; 30 para 

mulheres (pagamento de tempo adicional de 20% do tempo que 

faltava para o mínimo coma publicação da EC 20/98). 

3 – Tempo no cargo: 5 anos. 



Aposentadoria 

- EC 41/03  

1 – Idade mínima – 60 anos para homens; 55 mulheres. 

2 – Tempo de contribuição – 35 anos para homens; 30 para 

mulheres. 

3 – Tempo no serviço público – 25 anos de efetivo exercício. 

4 – Tempo na carreira – 10 anos. 

5 – Tempo no cargo – 5 anos. 



Aposentadoria 

- Aposentadoria por invalidez 

Determinada em razão da impossibilidade absoluta do agente 

continuar a exercer as funções próprias do cargo que titulariza, 

sendo inviável também a readaptação a outro cargo que lhe seja 

compatível. Depende de avaliação médica. Não há 

discricionariedade.  

 



Aposentadoria 

- Aposentadoria compulsória 

 

Aos 70 anos, com direito à percepção de proventos proporcionais 

ao tempo de contribuição, salvo se preenchidos os requisitos 

legais para recebimento dos proventos integrais. 


