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Curso
Aposentadorias e pensões –
Lei Complementar nº 769/2008 
e compensação previdenciária

Raquel Galvão Rodrigues da Silva

 

Estrutura do Sistema Previdenciário Brasileiro

RGPS – REGIME GERAL DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL

Art. 201 – CF

RPPS – REGIMES PRÓPRIOS DE 
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Arts. 40, 42, 142 – CF
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Art. 202 – CF
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Regime Próprio de Previdência
Arcabouço Normativo

Constituição Federal de 1988;
Emenda Constitucional no 20, de 16/12/1998;
Emenda Constitucional no 41, de 31/12/2003;
Emenda Constitucional no 47, de 6/7/2005;
Emenda Constitucional no 70, de 30/3/2012;
Lei Complementar no 51/1985;
Lei Federal no 9.717/1998 (Projeto de atualização na CJ);
Lei Federal no 10.887/2004;
Decreto Federal no 3.788/2001.

 

Princípios basilares que norteiam os Regimes Próprios 
de Previdência Social (art. 40, caput, CRFB/1988)

Contributividade: custeio prévio com a necessária manutenção do
equilíbrio financeiro e atuarial.

Solidariedade: fundamento no art. 3o, inciso I, da CRFB/1988. No
Regime de Previdência dos Servidores Públicos, a solidariedade é
considerada em sua acepção máxima diante da contribuição dos
inativos e pensionistas.
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Transmutação de um sistema não contributivo para 
um sistema contributivo

Até a Emenda 
Constitucional            

no 03/93

Caráter não 
contributivo

“Prêmio”  advindo do 
reconhecimento dos 
serviços prestados             

ao Estado

Após a Emenda 
Constitucional             

no 03/93

Introdução do 
caráter 

contributivo

Possibilidade de os 
entes federativos 

exigirem contribuição 
social para o custeio 

do regime próprio

 

Fundamento principal – Constituição Federal
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.
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Princípio da Solidariedade
Evolução do texto constitucional
Redação original (5/10/1988)

Art. 40. O servidor será aposentado: [...]

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições
sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das
categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua
atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e
150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o, relativamente às
contribuições a que alude o dispositivo.

 

Redação da EC no 20/1998
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,
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o
disposto neste artigo.

Art. 149. [...] § único. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o
custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência
social.
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Redação da EC no 41/2003
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.

 

Art. 149. [...] § 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em
benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja
alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de
cargos efetivos da União.
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O regime previdenciário do servidor público hoje consagrado na
Constituição está expressamente fundado no princípio da solidariedade
(art. 40 da CF), por força do qual o financiamento da previdência não
tem como contrapartida necessária a previsão de prestações específicas
ou proporcionais em favor do contribuinte. A manifestação mais
evidente desse princípio é a sujeição à contribuição dos próprios inativos
e pensionistas. (AgRg no REsp 957.719/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 2/12/2009).

 

Princípio do Equilíbrio Financeiro e Atuarial
O RPPS do DF tem como objetivo gerir os recursos financeiros
do sistema previdenciário, zelar pela qualidade e pela rentabilidade
dos recursos aplicados e buscar o equilíbrio financeiro e atuarial
do sistema.

Pressuposto básico para o equilíbrio financeiro e atuarial – Fontes
de recursos (ativos) suficientes para garantir os benefícios oferecidos
aos segurados do RPPS (passivos), ou seja, Plano de Custeio compatível
com o Plano de Benefícios.
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Regime Próprio de Previdência Social

Pagamento
de benefícios

Equilíbrio Financeiro e Atuarial (art. 40 – CF)

Equilíbrio Financeiro e Atuarial

Contribuições
e rendimentos

 

Lei Complementar no 769/2008
A Lei Complementar no 769/2008, de 30 de junho de 2008, passou a
representar um veículo de internalização dos preceitos das Emendas
Constitucionais no 20/1998, no 41/2003 e no 47/2005 no ordenamento
jurídico do Distrito Federal e cuidar da reorganização e unificação do
Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal.
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A Lei Complementar no 769/2008 definiu que o IPREV/DF é uma
autarquia em regime especial, com personalidade jurídica de
direito publico, dotada de autonomia administrativa, financeira
e patrimonial, composta por um Conselho de Administração, uma
Diretoria-Executiva e um Conselho Fiscal, que são órgãos internos e que
deliberam as linhas gerais da administração, segregadas das que
executam e exercem a fiscalização.

 

O Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos do
Distrito Federal tem a missão de oferecer proteção ao servidor público
distrital, nas hipóteses de implemento de condições para aposentadoria,
prisão, morte, incluídos os eventos resultantes de acidente de trabalho e
idade avançada.
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Os segurados obrigatórios do Sistema de Previdência dos Servidores
Públicos Distritais são:

a) os servidores públicos estaduais civis ativos de todos os órgãos
e entidades da Administração direta e indireta dos Poderes Executivo
e Legislativo, sujeitos ao regime estatutário;

b) os servidores públicos civis aposentados, dos órgãos e entidades da
Administração direta e indireta e dos poderes Executivo e Legislativo,
sujeitos ao regime jurídico estatutário;

c) os pensionistas.

 

Segundo a Lei Complementar no 769/2008, a qualidade de segurado
resulta, automaticamente, do início do exercício em cargo ou função
pública estadual para os servidores civis; para os pensionistas, decorre
da concessão da pensão.

Por sua vez, conforme se verifica no art. 11 da referida lei, perderá
a qualidade de segurado o servidor que deixar o serviço público distrital
e o pensionista que tiver seu benefício cancelado.
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Consideram-se dependentes dos segurados, para efeito de Previdência
Social:

a) o cônjuge;

b) o(a) companheiro(a);

c) o filho civilmente menor, solteiro e não emancipado;

d) os filhos solteiros inválidos de qualquer idade, enquanto
permanecerem nesta condição;

e) o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um
anos ou inválido;

f) os pais.

 

Os dependentes mencionados na letra “e” (o irmão não emancipado, de
qualquer condição, menor de vinte e um anos ou inválido) e na letra “f”
(os pais) devem comprovar a dependência econômica para que tenham
direito à percepção de benefícios.
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Situações que implicam a perda da qualidade de dependente, gerando a
cessação de pagamento de benefício por parte do RPPS do Distrito
Federal:

a) cônjuge que não receba pensão – nas hipóteses de separação de fato
ou judicial, divórcio ou anulação do casamento;

b)companheiro(a) – pela cessação da união estável com o segurado;

c) filho, tutelado, irmão e enteado – nas hipóteses de alcance da
maioridade civil, emancipação ou concubinato;

 

d)maior inválido – na hipótese de cessação da invalidez;

e) acumulação ilícita de pensão;

f) pais inválidos e economicamente dependentes – quando cessar
esta situação de dependência;

g) falecimento ou perda de qualquer uma das condições que lhe
garantam o direito ao benefício.
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Aposentadoria por Invalidez Permanente;
Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição;
Aposentadoria Voluntária por Idade;
Aposentadoria Compulsória por Idade;
Aposentadoria Especial do Professor;
Aposentadoria Especial nos casos previstos em lei complementar federal,
nos termos do art. 40, § 4o, da Constituição Federal;
Auxílio Doença;
Licença Maternidade;
Salário Família;
Pensão por Morte;
Auxílio Reclusão.

 

CF/1988
1998 2003

TEMPO DE SERVIÇO

SEM IDADE MÍNIMA

TEMPO FICTÍCIO 
EM DOBRO

SEM 
CONTRIBUIÇÃO 
PARA 
APOSENTADORIA

PARIDADE

BASE DE CÁLCULO 
SOBRE TODO O 
SALÁRIO

Anterior a EC         
no 20/1998

Após a EC              
no 20/1998

CARÁTER CONTRIBUTIVO

EQUILÍBRIO FINANCEIRO    
E ATUARIAL

IDADE MÍNIMA EXIGIDA 
CUMULATIVAMENTE COM 
O TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO

FIM DA CONTAGEM EM 
DOBRO

PARIDADE

BASE DE CÁLCULO PASSA  A 
SER SOMENTE A ÚLTIMA 
REMUNERAÇÃO DO CARGO 
EFETIVO

Após a EC        
no 41/2003

CARÁTER 
CONTRIBUTIVO         
E SOLIDÁRIO

FIM DA PARIDADE

NOVO CÁCULO 
MÉDIA

REAJUSTE ANUAL 
PRESERVAÇÃO DO 
VALOR REAL PELA 
INFLAÇÃO

2005
Após a EC        

no 47/2005

REGRAS DE 
TRANSIÇÃO

PARIDADE 

BASE DE CÁLCULO 
PELA ÚLTIMA 
REMUNERAÇÃO 
DO CARGO 
EFETIVO
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Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)
Mudanças da EC no 20/1998

RPPS exclusivo para titulares de cargo efetivo;

Caráter contributivo e equilíbrio financeiro e atuarial;

Teto para proventos e pensões – remuneração do cargo efetivo;

Regra permanente – carências 35/30 anos de contribuição + 60/55
anos de idade para homens/mulheres, 10 anos de serviço público
e 5 anos no cargo;

 

Regra de transição – aposentadoria aos 53/48 anos, 5 anos no cargo,
carências 35/30 anos de contribuição + 20% pedágio – tempo de
serviço alterado para tempo de contribuição;

Regra de transição – aposentadoria aos 53/48 anos, carências 30/25
anos de contribuição + 40% de pedágio;

Isenção de contribuição para quem permanece no cargo.

 



14 

 

Mudanças da EC no 41/2003
Nova regra de cálculo das aposentadorias e pensões;

Contribuição de aposentados e pensionistas;

Aplicação de teto remuneratório geral (federal, estadual e municipal);

Incentivos à permanência em atividade – criação do abono de
permanência;

Regra de transição para atuais servidores (com redução de proventos);

 

Regra especial de aposentadoria para quem ingressou no serviço
público até 31/12/2003, com benefício integral e paridade;

Obrigatoriedade de alíquota mínima de contribuição igual à da União
para os servidores dos estados, dos municípios e do DF;

Unificação das Unidades Gestoras dos RPPS nos entes federados.
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Mudanças da EC no 47/2005
Estados e DF poderão estabelecer teto remuneratório único para
Executivo e Judiciário – limite: 90,25% do subsídio do Ministro do STF;

Regras de aposentadoria especial estendidas para atividades de risco e
portadores de deficiência, mas sujeitas à aplicação somente após edição
de lei complementar;

Nova regra de transição para cálculo de aposentadorias para quem
ingressou até 16/12/1998 – Fórmula 85/95;

 

Mantida paridade integral para aposentadorias do art. 6o da EC no

41/2003 e do art. 3o da EC no 47/2005;

Aumento da faixa de não incidência para aposentadorias e pensões
para beneficiários portadores de doença incapacitante (incidência
sobre a parte que exceder o dobro do limite máximo do RGPS).
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Mudanças da EC no 70/2012
Aposentadoria por invalidez – Transição

Massa de servidores contemplados – os que ingressaram no serviço
público antes da publicação da EC no 41, de 31/12/2003;

Mudança na base para cálculo dos benefícios – vencimento do cargo
efetivo;

Retirada a aplicação do cálculo pela média (§§ 3o e 17 do art. 40 da CF);

 

Aposentadoria por invalidez – Transição
Os benefícios já concedidos a partir de 1o/1/2004 serão recalculados,
no prazo de 180 dias, a contar da publicação;

Efeitos financeiros a partir da publicação da emenda;

Garantida paridade para as aposentadorias já concedidas e a conceder
e para as pensões decorrentes de tais aposentadorias;

Mantida a redação do inciso I do § 1o do art. 40 da CF – integralidade e
proporcionalidade em razão da doença.
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Aposentadoria Especial do Professor – Orientação 
Normativa no 02/2009
Art. 60. O professor que comprove, exclusivamente, tempo de efetivo
exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino
fundamental e médio, quando da aposentadoria prevista no art. 58 terá
os requisitos de idade e de tempo de contribuição reduzidos em cinco
anos.

 

Parágrafo único: São consideradas funções de magistério as exercidas
por professores no desempenho de atividades educativas, quando
exercidas em estabelecimento de educação básica, formada pela
educação infantil, ensino fundamental e médio, em seus diversos níveis
e modalidades, incluídas, além do exercício de docência, as de direção
de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico,
conforme critérios e definições estabelecidas em norma de cada ente
federativo.
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Observação: o STF excluiu as atividades exercidas pelos especialistas
de educação do conceito de funções de magistério – ADI no 3.772/DF –
Lei no 11.301/2006.

 

Tempo de ingresso no serviço, carreira e cargo –
Orientação Normativa no 02/2009
Art. 70. Na fixação da data de ingresso no serviço público, [...], quando o
servidor tiver ocupado, sem interrupção, sucessivos cargos na
Administração Pública direta, autárquica e fundacional, em qualquer dos
entes federativos, será considerada a data da investidura mais remota
dentre as ininterruptas. (Redação dada pela Orientação Normativa no 03,
de 4/5/2009).

Art. 71. O tempo de carreira exigido para a concessão dos benefícios
previstos dos arts. 68 e 69 deverá ser cumprido no mesmo ente e no
mesmo poder.
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Art. 72. Será considerado como tempo de cargo efetivo, tempo de
carreira e tempo de efetivo exercício no serviço público o período em
que o servidor esteve em exercício de mandato eletivo, cedido, com ou
sem ônus para o cessionário, a órgão ou entidade da Administração
direta ou indireta, do mesmo ou de outro ente federativo, ou afastado do
país por cessão ou licenciamento com remuneração.

A carência no cargo será cumprida naquele em que se der a
aposentadoria.

 

Quem entrou no serviço público até a edição da EC no 20,                     
de 16/12/1998, e entre a EC no 20 e a EC no 41, de 31/12/2003.

Regras de transição
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1a Regra de transição
(art. 2o da EC no 41/2003)

Aplicável aos servidores que tenham 
ingressado regularmente em cargo 

efetivo até 16/12/1998.

Regras básicas sobre aposentadoria 
Aposentadorias voluntárias

 

Carências constitucionais
EC no 41/2003 – Art. 2o – Transição para quem ingressou até 
16/12/1998.

M/H – 48/53 anos de idade – 30/35 anos de contribuição;

5 anos no cargo;

Pedágio – 20% do tempo que faltava para atingir o tempo de
contribuição acima, na data da publicação da EC no 20/1998;

Acréscimo para professor – tempo de magistério até dez/98 – 17% – H
e 20% – M –, para regra especial;
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Cálculo do benefício pela média de 80% dos maiores salários de
contribuição;

Reajuste para manter o valor real – periodicidade e índice do RGPS
somente para a União – estados e municípios conforme lei local – ver
decisão liminar em ADIN do STF – Inconstitucionalidade do art. 15 da
Lei no 10.887;

Redução no valor do benefício, para cada ano antecipado em relação ao
limite de idade, conforme tabela.

 

1 – Para qualquer servidor que completou os requisitos            
do art. 2o da EC no 41/2003 até 31/12/2005

Idade homem/mulher % A reduzir (3,5% a.a.) % A receber

53/48 24,5% 75,5%

54/49 21% 79%

55/50 17,5% 82,5%

56/51 14% 86%

57/52 10,5% 89,5%

58/53 7% 93%

59/54 3,5% 96,5%

60/55 0% 100%
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2 – Para qualquer servidor que completar os requisitos             
do art. 2o da EC no 41/2003 a partir de 1o/1/2006

Idade homem/mulher % A reduzir (5% a.a.) % A receber

53/48 35% 65%

54/49 30% 70%

55/50 25% 75%

56/51 20% 80%

57/52 15% 85%

58/53 10% 90%

59/54 5% 95%

60/55 0% 100%

 

3 – Para professores* que completaram os requisitos               
do art. 2o da EC no 41/2003 até 31/12/2005

Idade
homem/mulher** % A reduzir % A receber

53/48 7% 93%

54/49 3,5% 96,5%

55/50 0% 100%

* Para o cálculo do redutor previsto no § 1o do art. 2o da EC 41/2003, aplica-se a redução
estabelecida no § 5o do art. 40 da CF.
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4 – Para professores que completarem os requisitos                    
do art. 2o da EC no 41/2003 a partir de 1o/1/2006*

Idade 
homem/mulher % A reduzir % A receber

53/48 10% 90%

54/49 5% 95%

55/50 0% 100%

 

Regras básicas sobre aposentadoria 
Aposentadorias voluntárias

2a Regra de transição
(art. 6o da EC no 41/2003)

Aplicável aos servidores titulares de 
cargo efetivo que tenham ingressado 
no serviço público até 31/12/2003.
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Carências constitucionais
EC e regulamentação infraconstitucional – principais 
mudanças
EC no 41/2003 – Art. 6o – Transição para quem ingressou no serviço 
público até 31/12/2003.

Idade 55/60 (M/H);

30/35 anos de contribuição (M/H);

20 anos de serviço público;

10 anos de carreira;

5 anos no cargo;

 

Valor do benefício = vencimento do cargo efetivo;

Reajuste: paridade total com ativos, só para os benefícios de
aposentadoria;

Aplica-se o redutor para os professores (§ 5o do art. 40 da CF);

Abono de permanência – não expresso – ver outras regras.
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Aposentadoria voluntária – Art. 6o da EC no 41/2003
Homem

Professor (redutor conforme § 5o, art. 
40 da CF)

Demais servidores

Tempo de contribuição: 10.950 dias           
(30 anos)
Tempo no serviço público: 7.300 dias         
(20 anos)
Tempo na carreira: 3.650 dias (10 anos)
Tempo no cargo: 1.825 dias (5 anos)
Idade mínima: 55 anos

Tempo de contribuição: 12.775 dias (35 
anos)
Tempo no serviço público: 7.300 dias (20 
anos)
Tempo na carreira: 3.650 dias (10 anos)
Tempo no cargo: 1.825 dias (5 anos)
Idade mínima: 60 anos

Forma de cálculo: aposentadoria integral 
(última remuneração do cargo efetivo)

Forma de cálculo: aposentadoria integral 
(última remuneração do cargo efetivo)

Teto do benefício: remuneração do 
servidor no cargo efetivo

Teto do benefício: remuneração do 
servidor no cargo efetivo

Reajuste do benefício: paridade total Reajuste do benefício: paridade total

 

Aposentadoria voluntária – Art. 6o da EC no 41/2003
Mulher

Professora (redutor conforme § 5o, art. 
40 da CF)

Demais servidores

Tempo de contribuição: 9.125 dias (25 
anos)
Tempo no serviço público: 7.300 dias           
(20 anos)
Tempo na carreira: 3.650 dias (10 anos)
Tempo no cargo: 1.825 dias (5 anos)
Idade mínima: 50 anos

Tempo de contribuição: 10.950 dias             
(30 anos)
Tempo no serviço público: 7.300 dias              
(20 anos)
Tempo na carreira: 3.650 dias (10anos)
Tempo no cargo: 1.825 dias (5anos)
Idade mínima: 55 anos

Forma de cálculo: aposentadoria integral 
(última remuneração do cargo efetivo)

Forma de cálculo: aposentadoria integral 
(última remuneração do cargo efetivo)

Teto do benefício: remuneração da 
servidora no cargo efetivo

Teto do benefício: remuneração da 
servidora no cargo  efetivo

Reajuste do benefício: paridade total Reajuste do benefício: paridade total
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3a Regra de transição
(art. 3o da EC no 47/2005 )

Aplicável aos servidores titulares de 
cargo efetivo que tenham ingressado 
no serviço público até 16/12/1998.

Regras básicas sobre aposentadoria 
Aposentadorias voluntárias

 

Regras de transição – EC no 47/2005
EC no 47/2005 – Art. 3o – Transição para quem ingressou no 
serviço público até 16/12/1998.

30/35 anos de contribuição (M/H);

25 anos de serviço público;

15 anos de carreira e 5 anos no cargo;

Valor do benefício = vencimento do cargo efetivo – paridade;
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Paridade para pensões derivadas dos proventos de servidores
falecidos que tenham se aposentado nesta regra;

Observação: Não se aplica a redução para os professores.

“Fórmulas 85 ou 95” (M/H): redução de um ano de idade para cada
ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I.

 

REQUISITOS CUMULATIVOS HOMEM MULHER

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 35 30

IDADE MÍNIMA 60 55

TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO 25

TEMPO NO CARGO EFETIVO 5

TEMPO NA CARREIRA 15

35

60

36 + 59
37 + 58
38 + 57

30

55

31 + 54
32 + 53
33 + 52
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Para quem entrou no serviço público após a EC no 41,                             
de 31/12/2003.

Regra permanente

 

Aposentadorias voluntárias

Regra permanente
(art. 40, § 1o, III, alíneas “a” e “b” da CF)

Aplicável aos servidores titulares de cargo efetivo 
que ingressarem no serviço público a partir de 
31/12/2003 ou que preencherem as condições de 
elegibilidade naquela data e não optarem, ou não 
puderem optar, pelas condições estabelecidas 

nas regras de transição dos arts. 2o e 6o da EC no

41/2003 e art. 3º da EC no 47/2005.
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EC e regulamentação infraconstitucional – principais 
mudanças
CF – Art. 40, § 1o – regra permanente
a) (M/H) 30/35 anos de contribuição – 55/60 anos de idade:

10 anos de serviço público (Adm. direta ou indireta);

5 anos no cargo;

cálculo do benefício pela média de 80% dos maiores salários de
contribuição;

 

reajuste para manter o valor real – periodicidade do RGPS, % lei
local;

redutor de 5 anos para professor de ensino médio, fundamental e
infantil;

(Redução aplicada apenas para os casos de aposentadoria calculada
por esta regra e casos do art. 6o da EC no 41/2003 – Transição)
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b)(M/H) 60/65 anos de idade:

10 anos no serviço público – 5 anos no cargo;

proporcionalidade sobre o salário médio de benefício – piso definido
em lei;

reajuste na forma acima;

deve-se calcular o benefício normalmente, aplicar o teto e, depois, a
média aritmética.

 

REQUISITOS CUMULATIVOS HOMEM MULHER

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 35 30

IDADE MÍNIMA 60 55

TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO 10

TEMPO NO CARGO EFETIVO 5

PROFESSOR: terá a redução de 5 (cinco) anos na idade e de 5
(cinco) anos no tempo de contribuição, devendo comprovar tempo
exclusivo de efetivo exercício nas funções de magistério.

TETO (§ 2o , ART. 40 da CF) – REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO 

REAJUSTE – MANUTENÇÃO DO VALOR REAL (LEI No 6.240/2012) –
ANUAL PELO INPC

Média aritmética simples das 80% maiores remunerações corrigidas desde 
julho/1994 

Aposentadoria voluntária por tempo                               
de contribuição e idade
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Aposentadoria voluntária por idade

REQUISITOS CUMULATIVOS HOMEM MULHER

IDADE MÍNIMA 65 60

TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO 10

TEMPO NO CARGO EFETIVO 5

TETO (§ 2o, ART. 40 da CF) – REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO

REAJUSTE – MANUTENÇÃO DO VALOR REAL (LEI No 6240/2012) –
ANUAL PELO INPC

Média aritmética simples das 80% maiores remunerações corrigidas              
desde julho/1994 

 

Cálculo pela média das remunerações, conforme a Lei no 10.887, 
de 18 de junho de 2004
Para o cálculo da média, como visto anteriormente:

1o passo – Apurar todas as contribuições a partir do mês de
competência julho/1994 ou a partir de quando houver a contribuição,
até a data em que o servidor atingiu os requisitos previstos na norma,
e a aposentadoria será efetivada;

2o passo – Aplicar os índices de correções mês a mês, de acordo com
portaria mensal emitida pelo Ministério da Previdência Social, que
servem de base para a atualização dos valores dos salários de
contribuições do Regime Geral do INSS;
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3o passo – Selecionar e somar oitenta por cento das maiores
contribuições do período compreendido no primeiro passo;

4o passo – Buscar o número de meses que significou 80% das melhores
contribuições;

5o passo – Aplicar a média aritmética simples, dividindo o valor
encontrado no passo 3 pelo número de meses encontrado no passo 4;

6o passo – Encontra-se, então, o valor de 100% da remuneração de
benefício ou provento final;

 

7o passo – Confrontar com a remuneração do cargo efetivo da
aposentadoria, a fim de cumprir a limitação prevista no art. 40, § 2o, da
CF;

8o passo – Aplicar a proporcionalidade correspondente ao tempo
efetivamente contribuído.
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Cálculo pela média das remunerações, conforme a Lei no 10.887, 
de 18 de junho de 2004
Verificamos, por exemplo, um servidor que possui todas as
remunerações, desde julho 1994. Então, considerando que sua
aposentadoria terá sua vigência em abril/2004, temos um período
contributivo de 118 meses (julho/1994 a abril/2004). Mas, pela regra
de cálculo, deveremos tomar apenas 80% dos maiores salários
reajustados do período, ou seja, as noventa e quatro maiores
remunerações atualizadas (80% de 118 meses = 94 meses).

(Art. 1o da Lei Federal no 10.887/2004).

 

MUDANÇA NA BASE DE CÁLCULO DOS PROVENTOS

BASE DE CÁLCULO DOS PROVENTOS
REGRAS DE REAJUSTAMENTO DOS 

PROVENTOS

REGRA 
ANTERIOR

Última remuneração do servidor 
(Integralidade)
(Art. 40 da CF/1988, com redação dada pela 
EC no 20/1998, art. 8o, § 1o, § 4o ou art. 3o da 
EC no 20/1998)

Mesmos critérios de revisão da 
remuneração dos servidores ativos. 
(PARIDADE)

NOVA REGRA

Média dos salários de contribuição no RPPS e 
no RGPS.
(Art. 40 da CF/1988, com redação dada pela 
EC no 41/2003 ou art. 2o da EC       no

41/2003)

Assegura o reajustamento dos 
proventos, conforme critérios 
estabelecidos em lei. (FIM DA 
PARIDADE)

Como se calcula os proventos de aposentadoria?
Após a publicação da EC no 41/2003, a forma de calcular os proventos é:
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Quais são o valor mínimo e o valor máximo que a média pode ter?
Os proventos calculados tendo por base a média, por ocasião de sua
concessão, não poderão ser inferiores ao valor do salário-mínimo,
nem exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em
que se deu a aposentadoria, conforme dispõe o § 5o do art. 1o da Lei
Federal no 10.887/2004.

 

Valor da última 
remuneração Valor da média Valor do benefício da 

aposentadoria – Provento Comentários

R$ 10.654,00 R$ 11.890,65 R$ 10.654,00
Limitado ao valor da última 

remuneração.

R$ 10.654,00 R$ 10.200,00 R$ 10.200,00

O valor da média não pode 
ser superior ao valor da 

última remuneração, mas 
pode ser inferior.

R$ 1.500,00 R$ 900,00
R$ R$ 1.192,40 (valor do 
salário-mínimo nacional)

O valor da média não pode 
ser inferior ao valor do 

salário-mínimo vigente à 
época da aposentadoria.

Exemplificando: 
(considerando aposentadoria integral)
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Contribuição dos trabalhadores – previsão constitucional

Art. 195. [...]

II. dos trabalhadores;

A Emenda Constitucional no 20/1998 alterou a redação desse dispositivo,
ficando assim redigido:

II. do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, podendo ser
adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de
contribuição, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão
concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social;(Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

 

Art. 60. A contribuição previdenciária dos segurados ativos, de que trata o art.
54, II, é de 14%, incidente sobre a remuneração-de-contribuição, conforme o
disposto no art. 62.
Art. 61. A contribuição previdenciária dos segurados inativos e dos
pensionistas, de que trata o art. 54, III, incidente sobre a remuneração-de-
contribuição, conforme o disposto no art. 62, observa os seguintes parâmetros:
I – até 1 salário mínimo, ficará isento;
II – de 1 salário mínimo até o valor vigente do teto dos benefícios pagos pelo
Regime de Previdência, incidirá alíquota de 11%;
III – acima do teto dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro
Social – INSS, incidirá alíquota fixa de 14%.

Regras do Regime Próprio de Previdência Social do
Distrito Federal (Lei Complementar nº 970/2020)
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As alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores públicos
incidem sobre a remuneração total. Conforme a Lei 10.887, de 2004, a
remuneração inclui todos os vencimentos do cargo efetivo. Entre eles,
adicionais de caráter individual, vantagens pecuniárias permanentes
estabelecidas em lei e quaisquer outras vantagens definidas por lei que
possam compor a folha de pagamento.

Por outro lado, ficam de fora do cálculo da contribuição previdenciária os
auxílios de alimentação, creche e moradia, além de parcelas recebidas por
ocupação de cargo em comissão e função comissionada ou gratificada.

 

Art. 9º Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22 do art.
40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência
social o disposto na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto
neste artigo.
(...)
§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão
estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da
União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de
previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese
em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime
Geral de Previdência Social. (g.n.)

 



37 

 

Caso prático
Maria requer sua aposentadoria por idade.

Ela tem 61 anos de idade. Ingressou na Prefeitura, em fevereiro de
2005, no cargo efetivo de educadora infantil (creche). Anexa ao pedido,
há decisão judicial de tempo trabalhado, sem registro, em fábrica de
brinquedos (2 anos). Trouxe, ainda, certidão do INSS, com 3 anos de
contribuição, em uma empresa local, de fevereiro de 2002 a março de
2007.

Como serão calculados o tempo de contribuição, o tempo de efetivo
exercício no serviço público e o tempo no cargo?

 

Na concessão da aposentadoria – questões relativas a tempo
Tempo de contribuição, tempo de efetivo exercício no serviço público,
tempo no cargo efetivo:

tempo de trabalho (independentemente do regime – celetista, estatutário,
contratado temporário);
excluem-se as seguintes situações: tempo de prestação de serviços
eventuais, sem vínculo de trabalho – locação de serviços – comuns na
educação;
» tempo justificado judicialmente (sem certidão expedida pelo INSS);
» tempo como estagiário, médico residente e outros; ( * )
» tempo já computado em outra aposentadoria (professor, médico, por

exemplo).
( * ) se não tiver realizado a contribuição individual.
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Tempo de exercício no serviço público, no cargo efetivo, 
na carreira de magistério
Constituição Federal de 1988
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. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19/12/2003)

 

Tempo de exercício no serviço público, no cargo efetivo, 
na carreira de magistério
Constituição Federal de 1988
[...] § 13. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro
cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de
previdência social.
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Tempo de exercício no serviço público, no cargo efetivo, 
na carreira de magistério
Conceito de carreira e de cargo
"Carreira é o agrupamento de classes da mesma profissão ou atividade,
escalonadas segundo a hierarquia do serviço, para acesso privativo dos
titulares dos cargos que a integram. O conjunto de carreiras e de cargos
isolados constitui o quadro permanente do serviço dos diversos Poderes
e órgãos da Administração Pública. As carreiras se iniciam e terminam
nos respectivos quadros" (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo
Brasileiro. 14. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989, p. 360).

 

Tempo de exercício no serviço público, no cargo efetivo, 
na carreira de magistério
Cargo público efetivo é o conjunto de atribuições e responsabilidades
previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um
servidor aprovado em concurso público (CF/1988, artigo 37, II – a
investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia
em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em
lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei
de livre nomeação e exoneração).
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Tempo de exercício no serviço público, no cargo efetivo, 
na carreira de magistério
Supremo Tribunal Federal
“A expressão ‘efetivo exercício em funções de magistério’ (CF, art. 40, III,
b) contém a exigência de que o direito à aposentadoria especial dos
professores só se aperfeiçoa quando cumprido totalmente este especial
requisito temporal no exercício das específicas funções de magistério,
excluída qualquer outra.

 

Tempo de exercício no serviço público, no cargo efetivo, 
na carreira de magistério
Supremo Tribunal Federal
Não é permitido ao constituinte estadual fundir normas que regem a contagem
do tempo de serviço para as aposentadorias normal e especial, contando
proporcionalmente o tempo de serviço exercido em funções diversas.” (ADI
178, Rel. Min. Maurício Corrêa, julgamento em 22/2/1996, Plenário, DJ de
26/4/1996). No mesmo sentido: RE 486.155-AgR, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, julgamento em 1o/2/2011, Primeira Turma, DJE de 21-2-2011;
RE 602.873-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 2/12/2010, Primeira
Turma, DJE de 1o/2/2011; RE 528.343-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes,
julgamento em 16/11/2010, Segunda Turma, DJE de 30/11/2010.
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Tempo de exercício no serviço público, no cargo efetivo, 
na carreira de magistério
Supremo Tribunal Federal
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR, PRESTADO A
EMPRESAS PÚBLICAS ESTADUAIS, PARA TODOS OS EFEITOS.
IMPOSSIBILIDADE. 1. É firme a compreensão desta Corte de Justiça de
que o tempo de serviço prestado em sociedades de economia mista e
empresas públicas, entidades da Administração Pública Indireta, pode
ser considerado apenas para efeitos de aposentadoria e disponibilidade,
segundo o disposto no art. 103, V, da Lei no 8.112/1990.

 

Tempo de exercício no serviço público, no cargo efetivo, 
na carreira de magistério
Supremo Tribunal Federal
2. No caso, o tempo de serviço prestado em empresas públicas não pode
ser considerado para fins de pagamento de adicional e/ou gratificação,
pois não se configura como "tempo de serviço público" para todos os
efeitos, ao contrário do que pleiteia o recorrente. 3. Recurso ordinário a
que se nega provimento. (RMS 46.070/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 2/9/2014, DJe 10/9/2014).
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Caso da Maria
Tempo de contribuição: 22 anos, sendo 20 de RPPS e 2 de RGPS;

Foram desconsiderados o tempo justificado judicialmente e o tempo
concomitante (fev. 1992 a fev. 1994);

Total do tempo de contribuição: 8.030 dias (365 X 0,0091324 = 73,33%);

Quando o processo vai ser encaminhado ao superintendente, descobre-se
que Maria está aposentada no Estado, desde julho de 1988, por invalidez
(como professora por problemas de cordas vocais).

O que você fará?

 

Caso prático
Carlota requer sua aposentadoria como professora. Ingressou em 2002.
Nasceu em janeiro de 1960. Está readaptada na escola, prestando
serviços como orientadora da sala de leitura desde 2014, por problema
de depressão.

Está aposentada no Estado, desde 2005, como professora.

Tem direito à aposentadoria especial? Em que regra?
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Aposentadoria de professor
Professor – efetivo exercício em sala de aula (Súmula 726 do STF), na
educação infantil, ensino fundamental e médio;

Afastamentos do professor – contagem de efetivo exercício?

»Mandato sindical, conselho tutelar e outros;

Contagem do tempo em função do magistério na iniciativa privada é
possível (STF – AI 621801 – j. 27/4/2011);

Contagem de tempo de educador (transformado em professor) como de
magistério – impossibilidade.

 

Aposentadoria dos exercentes de direção, coordenação 
e assessoramento pedagógico
Lei no 11.301, de 2006 – ADI no 3.772

Requisitos:

» ser professor;

» desempenhar atribuições de direção, coordenação e assessoramento
pedagógico;

» na unidade escolar.

Aplicação no tempo: servidores que exerceram, exercem ou irão
exercer.
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2.1 São consideradas funções de magistério as exercidas por segurado
ocupante de cargo de professor no desempenho de atividades
educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica,
formada pela educação infantil, ensino fundamental e médio, em seus
diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício de docência,
as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento
pedagógico – Portaria no 21/2014 – MPS.

 

Aposentadoria especial
CF/1988 – Art. 40. [...].
§ 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:

I. portadores de deficiência;

II. que exerçam atividades de risco;

III. cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física.
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§ 4º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão debenefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)§ 4º-A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo entefederativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria deservidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocialrealizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. (Incluído pela EmendaConstitucional nº 103, de 2019)§ 4º-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo entefederativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria deocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policialdos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art.52 e os incisos I a IV do caput do art. 144. (Incluído pela Emenda Constitucionalnº 103, de 2019)
 

§ 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativoidade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujasatividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicosprejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoriaprofissional ou ocupação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)§ 5º Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos,em relação ao disposto no § 1º, III, "a", para o professor que comprove exclusivamentetempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensinofundamental e médio. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de15/12/98)§ 5º Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco)anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1º, desdeque comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantile no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo entefederativo.
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Lei Complementar no 769/2008
Art. 104. Fica vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados
para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que
trata esta Lei Complementar, ressalvados os casos previstos no art. 40, §
4o, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda
Constitucional no 47/2005, nos termos definidos em lei complementar
federal.

 

Aposentadoria especial
Súmula Vinculante no 33 – STF
Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral
de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo
40, parágrafo 4o, inciso III, da Constituição Federal, até edição de lei
complementar específica.

Observação: esta súmula veio dar efetividade ao parágrafo 4o do artigo
40, não podendo, portanto, ir além do que foi previsto pelo constituinte.
A aplicação do enunciado sumular exige que o aplicador saiba o
significado dos vocábulos presentes no parágrafo retro (requisito e
critério).
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Aposentadoria especial
Lei Complementar no 142/2013
A Lei garante ao segurado da Previdência Social, com deficiência, o
direito à aposentadoria por idade aos 60 anos, se homem, e 55 anos, se
mulher, e à aposentadoria por tempo de contribuição com tempo
variável, de acordo com o grau de deficiência (leve, moderada ou grave)
avaliado pelo INSS.

 

Instrução Normativa SPS no 2, de 13/2/2014
Estabelece instruções para o reconhecimento, pelos Regimes Próprios de
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, do direito dos servidores públicos com deficiência,
amparados por ordem concedida em Mandado de Injunção, à
aposentadoria com requisitos e critérios diferenciados de que trata o §
4o, inciso I, do art. 40 da Constituição Federal.
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Aposentadoria especial
Art. 4o Os servidores públicos com deficiência abrangidos por RPPS
serão aposentados voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo
de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo
efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes
condições:

I. aos 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 20
(vinte) anos, se mulher, no caso de servidor com deficiência grave;

II. aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24
(vinte e quatro), se mulher, no caso de servidor com deficiência
moderada;

 

III. aos 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28
(vinte e oito), se mulher, no caso de servidor com deficiência leve; ou

IV. aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco)
anos de idade, se mulher, desde que cumprido tempo mínimo de
contribuição de 15 (quinze) anos na condição de pessoa com
deficiência.
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Aposentadorias voluntárias

Direito adquirido
(art. 3o da EC no 41/2003)

Aplicável ao servidor titular de cargo
efetivo que preencheu todas as
condições de elegibilidade estabelecidas
até 31/12/2003, em cada situação.

 

Direito adquirido Regras permanentes

EC no 41/2003

Regras transitóriasServidores que  
preencheram  
todas as 
condições para 
aposentadoria 
antes da EC no 41 
até 19/12/2003.

Servidores que 
ingressaram em 
exercício após 
EC no 41.Quem já era servidor na 

data da EC no 41 e não 
preencheu todas as 
carências para 
aposentadoria.

EC no 47/2005
Ingresso até 16/12/1998

Regras de aposentadoria do servidor público
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Direito adquirido é a 
consequência de fato 
aquisitivo realizado 
por inteiro.

Expectativa de direito é a 
simples esperança, 
resultante do fato 
aquisitivo incompleto.

Quem entrou no serviço público antes da EC no 20, 
de 16/12/1998

 

Cobertura exclusiva de servidores titulares de cargo 
efetivo – ON no 2, de 2009 MPS
Art. 11. O RPPS abrange, exclusivamente, o servidor público titular de
cargo efetivo, o servidor inativo e seus dependentes [...].

§ 3o O servidor de cargo efetivo amparado por RPPS, nomeado para
exercer cargo em comissão, continua vinculado exclusivamente a esse
regime previdenciário, observado o disposto no art. 29, não sendo
devidas contribuições para o RGPS sobre a remuneração correspondente
ao cargo em comissão.
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§ 4o Quando houver acumulação de cargo efetivo com cargo em
comissão, com exercício concomitante e compatibilidade de horários,
haverá o vínculo e o recolhimento ao RPPS, pelo cargo efetivo e, ao RGPS,
pelo cargo em comissão.

Não se vincula ao RPPS o servidor, exclusivamente, detentor de cargo
em comissão, o empregado público, o temporário bem como os notários
ou tabeliães, os oficiais de registro ou registradores e auxiliares.

O servidor aposentado pelo RPPS que exerça cargo em comissão, cargo
temporário, emprego público ou mandato eletivo vincula-se ao RGPS.

 

Aposentadoria compulsória
(Art. 40, § 1o, II da CF e LC no 152/2015)

A LC no 152/2015, que altera o inciso II
do § 1o do artigo 40 da Constituição
Federal permitiu que a idade da
aposentadoria compulsória dos servidores
públicos fosse alterada para 75 anos,
mediante a edição de lei complementar.
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Regras para aposentadoria compulsória
EC e regulamentação infraconstitucional – principais mudanças
Art. 40, § 1o, II

Compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de
contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco)
anos de idade, na forma de lei complementar.

 

Lei Complementar no 769/2008
Art. 19. O segurado, homem ou mulher, será aposentado
compulsoriamente no limite de idade estabelecido na Constituição
Federal, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição,
calculados na forma estabelecida no art. 46, não podendo ser inferiores
ao valor do salário-mínimo.

Parágrafo único. A aposentadoria será declarada por ato da autoridade
competente, com vigência a partir do dia imediato àquele em que o
servidor atingir a idade limite de permanência no serviço.
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Regras para aposentadoria compulsória
Proventos:

aplica-se a média dos salários de contribuição;

limite máximo: a remuneração do cargo efetivo;

integralidade da média após aplicação dos tetos ou a proporcionalidade
de acordo com o tempo de contribuição;

reajuste para manter o valor real – periodicidade e índice do RGPS
somente para a União – estados e municípios conforme lei local – ver
decisão liminar em ADIN do STF – Inconstitucionalidade do art. 15 da
Lei no 10.887.

 

Regras para aposentadoria compulsória
Lei Complementar no 769/2008
Art. 48. Para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao
tempo de contribuição, será utilizada fração cujo numerador será o total
desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva
aposentadoria voluntária com proventos integrais, conforme o art. 20,
III, não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição de que
trata o art. 22, relativa ao professor.
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[...]

§ 3o Ao servidor que tenha pelo menos cinco anos no cargo e dez anos de
serviço público no Distrito Federal, a aposentadoria com proventos
proporcionais será de 40% (quarenta por cento) dos valores
correspondentes ao que seria a aposentadoria com proventos integrais,
mais 2% (dois por cento) deste grupo de doze contribuições, não
podendo ultrapassar o valor da remuneração no cargo efetivo. (Parágrafo
acrescido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 818, de 2009, que foi
declarado inconstitucional: ADI nº 2017 00 2 000133-3 – TJDFT,
Diário de Justiça, de 22/1/2018.)

 

Aposentadoria por invalidez
(art. 40, § 1o, I da CF e EC no 70/2012)

Regra geral – para servidores que ingressaram no
serviço público a partir de 1o/1/2004.
Regra de transição – para servidores ingressados
no serviço público até 31/12/2003.
Aposentadoria integral e proporcional.
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Regras gerais de aposentadoria por invalidez
Situação anterior à EC no 20/1998 – CF/1988

O benefício era calculado com proventos integrais quando decorrente
de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave,
contagiosa ou incurável, especificadas em lei, e proporcionais nos
demais casos.

 

Regras gerais de aposentadoria por invalidez
Situação atual – Art. 40, § 1o, I da CF e EC no 41/2003

Regra – calcula-se a média dos salários de contribuição, verifica-se o
limite máximo (remuneração do cargo efetivo), após, aplica-se a
proporcionalidade ao tempo, podendo ser estabelecido percentual
mínimo por lei local.

Exceção – invalidez por acidente em serviço, moléstia profissional ou
doença grave, contagiosa ou incurável – integralidade do resultado da
média dos salários de contribuição, limitada à última remuneração.
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Regras gerais de aposentadoria por invalidez
Rol de doenças – definido em lei local.
Lei Complementar no 769/2008

Art. 18

§ 5o Para efeito de concessão de aposentadoria compulsória por
invalidez permanente com proventos integrais, consideram-se
moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que
se refere o parágrafo primeiro, as seguintes:

 

Tuberculose ativa; hanseníase; leucemia; pênfigo foliáceo; alienação
mental; neoplasia maligna; cegueira posterior ao ingresso no serviço
público; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença
de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado
avançado da doença de Paget (osteíte deformante); Síndrome da
Deficiência Imunológica Adquirida (Aids); neuropatia grave; esclerose
múltipla; contaminação por radiação, com base em conclusão da
medicina especializada; e hepatopatia, aplicando-se ainda, no que
couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência
Social.

Observação: RE 656860/MT – Repercussão geral se exemplificativo ou
taxativo).
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Regras gerais de aposentadoria por invalidez
Possibilidade de revisões periódicas – cessação da aposentadoria e
retorno à atividade;

Aposentados e pensionistas – Contribuição s/ o que exceder ao
dobro do teto do RGPS (R$ R$ 6.433,57 x 2 = R$ 12.867,14) STF –
necessidade de lei complementar para ter eficácia (RE 552.487 e SS
3679) casos de imunidade – não pode aproveitar rol existente – ENTE
PODE DAR ISENÇÃO – LEI LOCAL;

 

Regras gerais de aposentadoria por invalidez
Reajuste para manter o valor real – periodicidade e índice do RGPS
somente para a União, estados, municípios e o Distrito Federal,
conforme lei local – ver decisão liminar em ADIN do STF –
Inconstitucionalidade do art. 15 da Lei no 10.887.

§ 1o – Inc. I – do art. 40 da CF

I. 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.
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Regras gerais de aposentadoria por invalidez
Emenda Constitucional no 70/2012
Art. 1o A Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 6o-A:

 

Aposentadoria por INVALIDEZ – com proventos proporcionais ao
tempo de contribuição – regra geral.

Exceção: se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou
doença grave, contagiosa ou incurável.
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Polêmica: rol é taxativo ou exemplificativo?

Para o STF – taxativo: Não basta ser doença grave, mas deve estar
indicada entre aquelas que autorizam proventos integrais (STF: RE
353.595-TO, p. 27/5/2005; RE 175.980-SP, p. 20/2/1998;

Para o STF – rol é exemplificativo: AgRg no REsp 1.024233-PR, p.
4/8/2008; REsp 953.395-DF, p. 3/3/2008, e MS 8.334-DF, p.
19/5/2003; RMS 22.837-RJ, julgado em 23/6/2009; REsp 942.530,
2/3/2010).

Repercussão geral no RE 656.860 – se o rol de doenças previsto em lei é
taxativo ou não.

 

Emenda Constitucional no 70/2012
Art. 6o-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado
no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional
e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez
permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da
Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria
calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a
aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições
constantes dos §§ 3o, 8o e 17 do art. 40 da Constituição Federal.
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Emenda Constitucional no 70/2012
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias
concedidas com base no caput o disposto no art. 7o desta Emenda
Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões
derivadas dos proventos desses servidores.

 

Emenda Constitucional no 70/2012
Art. 2o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assim
como as respectivas autarquias e fundações, procederão, no prazo de
180 (cento e oitenta) dias da entrada em vigor desta Emenda
Constitucional, à revisão das aposentadorias, e das pensões delas
decorrentes, concedidas a partir de 1o de janeiro de 2004, com base na
redação dada ao § 1o do art. 40 da Constituição Federal pela Emenda
Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, com efeitos
financeiros a partir da data de promulgação desta Emenda
Constitucional.

Art. 3o Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua
publicação.
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Custeio da Previdência Social Solidariedade Social

CRFB/1988, art. 195
A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta
e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e
das seguintes contribuições sociais: [...]
Lei no 8.212/1991
Art. 10. A Seguridade Social será financiada por toda sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos do art. 195 da Constituição Federal e desta Lei,
mediante recursos provenientes da União, dos Estados, do Distrito Federal,
dos Municípios e de contribuições sociais.

 

Para refletir

“A jusfundamentalidade dos direitos sociais se reduz ao mínimo
existencial, em seu duplo aspecto de proteção negativa contra a
incidência de tributos sobre os direitos sociais mínimos de todas as
pessoas e de proteção positiva consubstanciada na entrega de prestações
estatais materiais em favor dos pobres”.

(Ricardo Lobo Torres)
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Contribuição dos servidores inativos e pensionistas –
evolução constitucional

Na vigência da EC no 03/1993 – incidência de contribuição
previdenciária sobre os proventos dos servidores inativos e pensionistas
(art. 40, §§ 4o e 6o da CRFB/1988).

Na vigência da EC no 20/1998 – alteração da redação do § 6o do art. 40
da CRFB/1988 levou ao entendimento da não incidência de contribuição
previdenciária sobre proventos de inatividade de servidores e
pensionistas.

 

Raciocínio: a alteração da redação do § 6o do art. 40 da CRFB/1988
combinada com o acréscimo do § 12 pela EC no 20/1998 (“Além do
disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores públicos
titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e
critérios fixados para o regime geral de previdência social”) e, diante do
disposto no art. 195, inciso II, da CF, levou o STF a entender
inconstitucional a cobrança de contribuições previdenciárias de
servidores inativos e pensionistas prevista na Lei no 9.783/1999 (ADIn no

2.010).
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Para Fábio Zambitte Ibrahim, o equilíbrio atuarial possui importante
componente dinâmico, “pois sempre que as premissas atuariais iniciais se
mostram inadequadas, em razão do aumento de expectativa de vida, por
exemplo, deve o administrador do sistema adotar as medidas necessárias,
que inexoravelmente redundam em aumento de cotização, incremento dos
requisitos de elegibilidade do benefício ou mesmo redução dos valores das
prestações. Por mais desagradável que nos pareça, as reformas
previdenciárias são inevitáveis nas eventuais mudanças do contexto
atuarial inicial”. (Comentários à Reforma da Previdência, p. 13)

 

Caso prático
João ingressou na municipalidade em fev. 2002. Nasceu em janeiro de
1969. Está com problema grave de coluna, que o incapacita para o
serviço público. Requer aposentadoria por invalidez com proventos
integrais.

Apresenta 12 anos de tempo de contribuição para o RPPS. Averbou 10
anos de tempo de contribuição ao RGPS.

Total de tempo de contribuição – 22 anos (8.030 dias) – 8.030 X
0,0078277 = 62,85%.

Tem ele direito à aposentadoria com proventos integrais? Sobre qual
base de cálculo?
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Contribuição previdenciária de doenças incapacitantes, 
graves e incuráveis
Constituição Federal
Art. 40. [...]

§ 1o

I. 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;

 

Contribuição previdenciária de doenças incapacitantes, 
graves e incuráveis
Constituição Federal
Art. 40. [...]

[...] § 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas
sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que
superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do
regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta
Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de
doença incapacitante.
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Contribuição previdenciária de doenças incapacitantes, 
graves e incuráveis
Atenção: doença grave, contagiosa ou incurável é diferente de
doença incapacitante.
Incapacitante é “1. Que incapacita ou torna incapaz”.
Incurável é “1. Que não tem cura.
2. [Figurado] Incorrigível; irremediável”.
Uma pessoa com doença grave, contagiosa ou incurável (ex. AIDS)
não está inapta ao labor (incapacitada).
A LC no 432/2008 dispôs apenas sobre as doenças graves, contagiosas ou
incuráveis.

 

Tempo de serviço, ficto e de contribuição
Constituição Federal
Art. 40. [...] § 10. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de
contagem de tempo de contribuição fictício. (Incluído pela Emenda
Constitucional no 20, de 15/12/1998)

Supremo Tribunal Federal
A CF estabelece tempo mínimo para a aposentadoria, não podendo
norma infraconstitucional reduzi-lo mediante a fixação de tempo ficto.
(ADI 404, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 1o/4/2004, Plenário,
DJ de 14/5/2004).
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Abono de permanência
Constituição Federal de 1988
Art. 40. [...].

§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as
exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e
que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de
permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até
completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no §
1o, II.

 

Abono de permanência
EC no 41/2003
Art. 2o [...].

§ 5o O servidor de que trata este artigo, que tenha completado as
exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no caput, e que
opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência
equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as
exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1o, II,
da Constituição Federal.
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Abono de permanência
EC no 41/2003
Art. 3o [...].

§ 1o O servidor de que trata este artigo que opte por permanecer em
atividade tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária
e que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se
mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem, fará jus a um abono
de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária
até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no
art. 40, § 1o, II, da Constituição Federal.

 

Abono de permanência
Orientação Normativa MPS/SPS no 02/2009
Art. 86. O servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as
exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas nos arts. 58 e 67
e que optar por permanecer em atividade fará jus a um abono de
permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária,
até completar as exigências para aposentadoria compulsória contida no
art. 57 [ou seja, idade de setenta anos].
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Abono de permanência
Orientação Normativa MPS/SPS no 02/2009
§ 1o O abono previsto no caput será concedido, nas mesmas condições,
ao servidor que, até 31 de dezembro de 2003, tenha cumprido todos os
requisitos para obtenção da aposentadoria voluntária, com proventos
integrais ou proporcionais, com base nos critérios da legislação então
vigente, como previsto no art. 81, desde que conte com, no mínimo, vinte
e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos, se homem.

 

Abono de permanência
Orientação Normativa MPS/SPS no 02/2009
§ 2o O recebimento do abono de permanência pelo servidor que cumpriu todos
os requisitos para obtenção da aposentadoria voluntária, com proventos
integrais ou proporcionais, em qualquer das hipóteses previstas nos arts. 58
[ou seja, aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, pela
regra geral instituída pela EC no 20/1998], 67 [ou seja, aposentadoria
voluntária pela regra de transição do art. 2o da EC no 41/2003] e 81 [ou seja,
aposentadoria voluntária pela regra do art. 3o da EC no 41/2003], conforme
previsto no caput e § 1o, não constitui impedimento à concessão do benefício
de acordo com outra regra vigente, inclusive as previstas nos arts. 68 [ou seja,
aposentadoria voluntária pela regra do art. 6o da EC no 41/2003] e 69 [ou seja,
aposentadoria voluntária pela regra do art. 3o da EC no 47/2005], desde que
cumpridos os requisitos previstos para essas hipóteses, garantida ao segurado
a opção pela mais vantajosa.
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Pensão por morte
Cálculo da pensão por morte, igual à totalidade dos proventos do
aposentado falecido ou da remuneração no cargo efetivo do servidor
falecido em atividade até o limite estabelecido para o RGPS, acrescido
de 70% da parcela excedente a este limite;

Reajuste das pensões concedidas pela regra geral, na mesma data e
índice em que se der o reajuste dos benefícios do RGPS para servidores
da União; para os demais, ver lei local;

 

Exceção de reajuste pela paridade com os ativos nos casos de pensão
decorrente de aposentadoria concedida pelas regras do art. 3o da EC no

47/2005 e art. 6oA da EC no 41/2003;

Em caso de falecimento de segurado em exercício de cargos
acumuláveis ou que acumulava proventos ou remuneração com
proventos decorrentes de cargos acumuláveis, o cálculo da pensão será
feito individualmente, por cargo ou provento;
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As pensões cujo fato gerador tenha ocorrido após 19/12/2003 não
terão paridade, salvo se advindas de servidor beneficiado pela
aposentadoria por invalidez, por expresso comando constitucional (EC
no 70/2012), OU de servidor que se tenha aposentado pelas regras do
art. 3o da EC no 47/2005;

STJ. Súmula no 340. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária
por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

 

Indagações
1. Aplicam-se as regras de pensão do RGPS aos servidores públicos?

2. Qual a amplitude constitucional da expressão “Lei disporá sobre a
concessão”?

3. Se o servidor já estava de gozo de abono de permanência por ter
cumprido os requisitos do art. 3o da EC no 47/2005, a regra aplicável
a aposentadoria se estende à pensão?
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Metodologia de cálculo do valor da pensão por morte 
após a EC no 41/2003

Base de cálculo

1) Proventos do servidor falecido (caso aposentado na data do óbito);

2) Remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o
falecimento (caso em atividade na data do óbito).

Valor fixo: totalidade dos proventos da aposentadoria ou da
remuneração até o teto do RGPS.

Valor complementar: aplicação do redutor de 30% na parcela
excedente ao teto do RGPS.

 

Exemplo de cálculo do valor da pensão por morte após 
a EC no 41/2003
Servidor público aposentado que percebia proventos de
aposentadoria no valor de R$ 20.000,00 na data de seu óbito (17 de
maio de 2021).

Teto do RGPS na data do fato gerador: R$ R$ 6.433,57

Renda Mensal da Pensão por Morte:

R$ R$ 6.433,57 + 70 % de R$ 13.566,43
(valor obtido pela operação: proventos de aposentadoria - teto do RGPS,
ou seja, [R$ 20.000,00 - R$ 6.433,57]) = R$ 13.566,43.

Assim o benefício será de:

R$ 6.433,57+ R$ 9.496,50= R$ 15.930,07
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Acumulação de cargos e de benefícios previdenciários
Constituição Federal de 1988
Art. 37 [...].

XVI. é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto,
quando houver compatibilidade de horários, observado em
qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de
professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou
científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de
profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

 

[...] § 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de
aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a
remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos
acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos
em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.
(Incluído pela EC no 20/ 1998)

 



73 

 

Art. 40 [...].

§ 11. Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI, à soma total dos proventos
de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos
ou empregos públicos bem como de outras atividades sujeitas a
contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante
resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de
cargo acumulável na forma desta Constituição, cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo eletivo.

 

A doutrina de Luiz Alberto Gurgel
Na verdade, a melhor interpretação é que o teto de remuneração se
aplica às hipóteses de acumulação em caráter isolado, ou seja, cada cargo,
emprego ou função, desde que legalmente exercidos, nos termos
autorizados pela Constituição, não pode ultrapassar o limite ali
fixado (In: Fórum Administrativo – Direito Público – FA, ano 1, n. 1,
março/2001. Belo Horizonte, Fórum, 2001).
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Desaposentação no regime próprio
A doutrina de Fábio Zambitte
A desaposentação, portanto, como conhecida no meio previdenciário,
traduz-se na possibilidade do segurado renunciar à aposentadoria com o
propósito de obter benefício mais vantajoso, no Regime Geral de
Previdência Social ou em Regime Próprio de Previdência Social,
mediante a utilização de seu tempo de contribuição. Ela é utilizada
colimando a melhoria do status financeiro do aposentado. (IBRAHIM,
Fábio Zambitte. Desaposentação. 3. ed. Niterói: Ímpetus, 2009. p. 36.)

 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
APOSENTADORIA.RENÚNCIA.POSSIBILIDADE.CONTAGEM DO TEMPO
DE SERVIÇO. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça tem reiteradamente se firmado no sentido de
que é plenamente possível a renúncia de benefício previdenciário,
no caso, a aposentadoria, por ser este um direito patrimonial
disponível. 2. O tempo de serviço que foi utilizado para a concessão da
aposentadoria pode ser novamente contado e aproveitado para fins de
concessão de uma posterior aposentadoria, num outro cargo ou regime
previdenciário. 3. Recurso provido. (RMS 14.624/RS, Rel. Ministro HÉLIO
QUAGLIA BARBOSA, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2005, DJ
15/08/2005, p. 362) [grifei]
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A renúncia à aposentadoria é perfeitamente possível, por ser ela um
direito patrimonial disponível. Sendo assim, se o segurado pode renunciar
à aposentadoria, no caso de ser indevida a acumulação, inexiste
fundamento jurídico para o indeferimento da renúncia quando ela
constituir uma própria liberalidade do aposentado. Nessa hipótese,
revela-se cabível a contagem do respectivo tempo de serviço para a
obtenção de nova aposentadoria, ainda que por outro regime de
previdência. Caso contrário, o tempo trabalhado não seria computado em
nenhum dos regimes, o que constituiria uma flagrante injustiça aos
direitos do trabalhador.

 

Lei Complementar no 769/2008
Art. 17. O RPPS/DF, gerido pelo Iprev/DF, assegura aos beneficiários que
preencham os requisitos legais os seguintes benefícios:

I. quanto ao segurado:

a) aposentadoria compulsória por invalidez permanente;

b) aposentadoria compulsória por idade;

c) aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição;
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d) aposentadoria voluntária por idade;

e) aposentadoria especial do professor;

f) aposentadoria especial nos casos previstos em lei complementar
federal, nos termos do art. 40, § 4o, da Constituição Federal;

[...]

Parágrafo único. O segurado pode renunciar a qualquer dos
benefícios previstos neste artigo. (Parágrafo acrescido pela Lei
Complementar no 818, de 2009.)

 

Compensação previdenciária
Benefícios geradores de compensação

» Aposentadoria, pensões decorrentes de aposentadorias.

Benefícios não geradores de compensação

» Pensão por falecimento do servidor ativo, aposentadorias por
invalidez com CIDs que dispensam carências.
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Regime de Origem

» É o Regime de Previdência para o qual houve contribuições referentes
a CTS/CTC/INSS emitidas na forma da Lei de Contagem Recíproca que
foram efetivamente utilizadas para a concessão de benefícios pelo
Regime Instituidor.

Regime Instituidor

» É o Regime de Previdência responsável pela concessão e pagamento
dos benefícios que possuam tempo de contribuição na forma da Lei de
Contagem Recíproca.

 

Após a digitação do requerimento de APOSENTADORIA, devem ser
digitalizados dentro do Sistema COMPREV enviados pela internet os
seguintes documentos obrigatórios:

Ato de Aposentadoria e sua Publicação;
Fixação dos Proventos e sua Publicação;
Homologação ou Registro do Tribunal de Contas;
Certidão do RPPS;
Certidão do INSS;
Mapa ou Certidão de Tempo de Serviço;
Certidão de Óbito;
Laudo de Invalidez.
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Compensação previdenciária

 

Representa toda a vida laboral e suas passagens:
» própria de cada trabalhador;
» protege o trabalhador permitindo acumular as passagens;
Obriga qualquer regime básico a aceitar os anos trabalhados e
contribuídos em outros regimes:
» no último regime, obriga a aposentar considerando toda a vida laboral

existente.

Regime Geral de 
Previdência Social – INSS RPPS do Distrito Federal

RPPS do Rio Grande 
do Sul

Linha do tempo laboral
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Administração 
direta e indireta

Tribunal de Contas 
do Distrito Federal

NÃO!!

Somente será emitida Certidão de Tempo de Contribuição (CTC)
quando o servidor sair de um Regime de Previdência e ingressar em
outro.

RPPS do 
Distrito 
Federal Câmara Legislativa 

do Distrito Federal

 

Revisão da certidão
Em caso de pedido de revisão da CTC, o interessado deverá apresentar:

requerimento de cancelamento da certidão, no qual esclarecerá o fim e
a razão do pedido;

a certidão original, anexa ao requerimento;

declaração emitida pelo regime previdenciário a que se destinava a
certidão, contendo informações sobre a utilização, ou não, dos períodos
lavrados na certidão e, em caso afirmativo, para que fins foram
utilizados.
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A orientação do Ministério da Previdência Social é no sentido de que a
certidão é nominal ao órgão de destino e não pode ser utilizada em
outro órgão. Caso o requerente venha a ser aprovado em outro concurso
e assuma um novo cargo, a CTC original deverá ser devolvida para que o
INSS expeça uma nova certidão destinada para o novo órgão de lotação
do servidor, conforme prescreve o art. 452 da Instrução Normativa do
INSS no 77, de 21 de janeiro de 2015.

 

Art. 452. A CTC que não tiver sido utilizada para fins de averbação no
RPPS ou, uma vez averbada, o tempo certificado, comprovadamente não
tiver sido utilizado para obtenção de aposentadoria ou vantagem no
RPPS, será revista, a qualquer tempo, a pedido do interessado, inclusive
para incluir novos períodos ou para fracionamento, mediante a
apresentação dos seguintes documentos:
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I. solicitação do cancelamento da certidão emitida;

II. certidão original; e

III. declaração emitida pelo órgão de lotação do interessado, contendo
informações sobre a utilização ou não dos períodos certificados pelo
INSS e para quais fins foram utilizados.

 

Desaverbação de tempo de serviço
A princípio, a averbação e a desaverbação do tempo de contribuição em
um regime previdenciário são atos de vontade do servidor, que pode
manifestar ou não o desejo de fazê-lo.

Os efeitos da desaverbação serão diferenciados caso o tempo de vínculo
com o RGPS tenha sido exercido sob o regime de emprego público sob a
égide da CLT ou por cargo público efetivos, regido por estatuto do Ente
Federativo.
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CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO – Magistério – Certidão de liquidação
de tempo de serviço parcial e desaverbação do período – Pretensão à
contagem desse tempo no INSS para fins de aposentadoria –
Indeferimento – Inteligência da Lei Estadual no 10.261/68, artigo
84 § único – Continuidade do vínculo com o Estado – Segurança
denegada – Recurso improvido. (Apelação Cível no 915.697.5/4-00,
9a Câmara de Direito Público, relator Desembargador Rebouças de
Carvalho, j.24.06.2009)

 

Posição jurisprudencial sobre a desaverbação
Tribunal de Justiça do Distrito Federal
Agravo de instrumento. Direito administrativo. Tempo de serviço. Direito
gerado. Desaverbação. Impossibilidade. 1. A averbação do tempo de
serviço público prestado pelo servidor constitui uma faculdade e pode
ser desaverbado a pedido do interessado. No entanto, se o ato de
averbação gerar direito individual, não poderá ser revogado, sob
pena de violação à ordem pública vigente. Precedentes. 2. Recurso
provido.
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Desaverbação e seus efeitos
Não se pode utilizar tempo de um cargo, ainda que parcialmente, para
obtenção de aposentadoria no RGPS ou em outro regime, pois gera
obrigatoriamente a vacância: o servidor não pode ter ao mesmo tempo
a condição de ativo e inativo em relação ao mesmo cargo. (Vide art. 70
da Orientação Normativa no 02/2009 e art. 12 da Portaria MPS
no 402/2008).

Apenas o tempo de emprego público (ou de outra atividade com
vínculo ao RGPS) pode ser utilizado para aposentadoria em outro
regime, sem que ocorra a vacância.

 

Se a averbação do tempo gerar algum proveito para a remuneração do
servidor, em face do vínculo estatutário, há fundamentos para que a
Administração indefira o pedido de desaverbação desse tempo.

A desaverbação do tempo pode implicar desequilíbrio financeiro
e atuarial tanto para o RGPS quanto para os RPPS.
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Considerações finais
Para Fábio Zambitte Ibrahim, o sistema previdenciário brasileiro carece
de modificações em ambos os regimes básicos, sendo a unificação o
caminho desejável. Diz o autor: “a união dos regimes acabaria com a
irresponsabilidade previdenciária de alguns entes e, ao mesmo tempo,
poderia manter regras diferenciadas de acordo com as especificidades de
alguns cargos públicos, inclusive com a manutenção da aposentadoria
integral, desde que com custeio respectivo”. (Curso de Direito
Previdenciário, p. 660).
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