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APRESENTAÇÃO

É com grande satisfação que o Sindifisco Nacional lança este guia com 
orientações sobre Aposentadoria, um importante instrumento para orientar os(as) 
Auditores(as) Fiscais que, após anos de dedicação à Receita Federal, darão início 
ao processo de aposentadoria. 

Este Guia procura apresentar de forma simples e sintética as formas de apo-
sentadorias do regime de previdência dos servidores públicos federais. O objetivo 
é colocar ao alcance de todos que estão prestes a se aposentar um instrumento 
básico de pesquisa, que possibilite um maior entendimento sobre o assunto, explici-
tando direitos e deveres e fornecendo informações claras, em linguagem acessível, 
sobre as diversas modalidades e requisitos necessários para a aposentadoria.

É de grande valia o conhecimento adequado de todas as regras e situações 
possíveis, visando a um planejamento consciente do melhor momento para 
requerer a aposentadoria.

Vale lembrar que houve uma mudança significativa nas regras de aposentado-
ria a partir da EC nº 41/2003, já que extinguiu a paridade e a integralidade e possibi-
litou a criação da Fundação de Previdência do Servidor Público Federal, o FUNPRESP.  

A Diretoria de Assuntos de Aposentadoria e Pensões do Sindifisco Nacional  
agradece antecipadamente todas as críticas e sugestões que poderão contribuir 
para o aperfeiçoamento deste guia. A todos, uma boa leitura!

Clotilde Guimarães e Diego Augusto de Sá
Diretores de Assuntos de Aposentadoria e Pensões

Junho, 2015
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INTRODUÇÃO

A nossa Carta Magna define a Seguridade Social como um sistema de prote-
ção social que articula ações e políticas de saúde, assistência e previdência, e que 
deve garantir a universalidade da cobertura e do atendimento.

A Previdência Social no serviço público trata das questões relacionadas às 
normas aplicáveis aos titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios. Os trabalhadores da iniciativa privada são vinculados ao 
Regime Geral de Previdência Social (RGPS), gerido pelo Instituto Nacional do Segu-
ro Social (INSS).

Ressalte-se que as regras de aposentadoria do Regime Próprio de Previdência Social 
(RPPS) são restritas apenas aos(as) servidores(as) públicos(as) titulares de cargo efetivo.

Pois bem, este guia versa sobre as regras de aposentadoria do RPPS e de te-
mas de interesses dos(as) Auditores(as) Fiscais da Receita Federal do Brasil. Ele não 
deve substituir a leitura das normas constitucionais e infraconstitucionais, mas deve 
ser usado como complemento para auxiliar no entendimento das diversas formas 
de aposentadorias previstas no serviço público. Enfim, ele pretende ajudar os(as) 
Auditores(as) Fiscais a projetarem suas aposentadorias.

Para facilitar o entendimento dos diferentes e relevantes aspectos da aposen-
tadoria no serviço público, na parte I do presente guia, situam-se as diversas regras 
permanentes de aposentadoria; na parte II, enfoca-se o Regime de Previdência 
Complementar (RPC); na parte III, analisa-se a aposentadoria especial; na parte IV, 
apresentam-se as 6 (seis) hipóteses de concessão de abono de permanência; na 
parte V, examina-se a reversão do(a) Auditor(a) aposentado à atividade; na parte 
VI, aprecia-se a conversão dos proventos de aposentadoria proporcionais em inte-
grais; e na parte VII, destaca-se a desaposentação.

Tenham uma boa leitura!
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PARTE I - REGRAS DE APOSENTADORIA

 1 REGRAS PERMANENTES

1.1 Aposentadoria por invalidez permanente

A aposentadoria por invalidez permanente é concedida ao(à) Auditor(a) Fis-
cal que demonstrar incapacidade permanente para o trabalho, decorrente de 
acidente em serviço (desde que fique inválido), moléstia profissional ou doenças 
graves, contagiosas ou incuráveis, especificadas em lei.

Vale frisar que o Superior Tribunal  de Justiça fixou entendimento de que não 
há necessidade de previsão em lei para que uma doença seja incluída entre as 
que garantem a integralidade dos proventos de aposentadoria. O Tribunal vem afir-
mando que basta a comprovação do nexo de causalidade - a ligação - entre a 
enfermidade e as atividades desempenhadas no exercício do cargo público, sem 
que haja a exigência da expressa previsão legal.

Ademais, no STJ é pacifico o entendimento de que o(a) Auditor(a) Fiscal que 
sofre de um mal de similar gravidade àqueles mencionados no art. 186, § 1º da Lei nº 
8.112/90 terá direito também à integralização de seus proventos, pois segundo a deci-
são: “À ciência médica, e somente a ela, incumbe qualificar determinado mal como 
incurável, contagioso ou grave, não à jurídica. Ao julgador caberá solucionar a cau-
sa atento aos fins a que se dirige a norma aplicável e amparado por prova técnica, 
diante de cada caso concreto” (Precedente: REsp 942.530).

No mesmo sentido, haverá isenção do Imposto de Renda para os aposentados 
por doença especificada em lei, atestada por junta médica oficial.

Para a Previdência Social, os aposentados por doença especificada em lei contri-
buirão somente com o que exceder ao dobro do teto de contribuição e benefícios do Re-
gime Geral de Previdência Social, de que trata o art. 201 da CF/88 (hoje em R$ 4.663,75 1).

Até a publicação do ato de aposentadoria, o(a) Auditor(a) Fiscal será considerado 
em licença para tratamento de saúde, não podendo exceder 24 meses de licença.

A aposentadoria por invalidez vigorará a partir da data da publicação do 
respectivo ato.

Se declarados insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria por in-
validez por junta médica oficial, o(a) Auditor(a) Fiscal deverá retornar à atividade. 

Ao(à) Auditor(a) Fiscal aposentado(a) por invalidez é vedado o exercício de 
qualquer outro cargo, emprego ou função pública, por estar incapacitado para o 
trabalho, conforme laudo da junta médica oficial. 

O(a) Auditor(a) Fiscal aposentado por invalidez que voltar a exercer atividade 
laboral terá essa aposentadoria cassada, a partir do retorno, inclusive nos casos de 
exercício de cargo eletivo.

1 Portaria Interministerial nº 13, de 9 de janeiro de 2015.
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Esse tipo de aposentadoria corresponde à passagem do ativo para a inativi-
dade com proventos integrais ou proporcionais, e dependendo da data do ingresso 
no serviço público, não terá direito à paridade2 e à integralidade.

Antes de avançarmos nas explicações sobre essa forma de aposentadoria, é 
necessário distinguir os institutos do direito à integralidade e do direito à aposenta-
doria com proventos integrais, que embora pareçam ter o mesmo significado são 
institutos que não se confundem.

Integralidade é o direito de o servidor público ter os seus proventos de apo-
sentadoria calculados com base na última remuneração do cargo em que se der a 
aposentadoria, não podendo excedê-la.

Por seu turno, o direito à aposentadoria com proventos integrais, em regra, sur-
ge quando o(a) Auditor(a) Fiscal cumpre os critérios de idade e tempo de contribui-
ção previstos na alínea “a”, inciso III, do §1º, do art. 40 da CF/88 (60 anos de idade 
e 35 de contribuições previdenciárias, se homem, e 55 anos de idade e 30 anos de 
contribuições previdenciárias, se mulher).

No entanto, as aposentadorias concedidas a partir de 20/02/2004, data da 
edição da MP 167/2004 (convertida na Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004), serão 
calculadas pela média aritmética, exceto nos casos de benefícios com fundamen-
to nos arts. 6º e 6-A da EC nº 41/2003 e 3º da EC nº 47/2005. 

Sendo assim, podem ocorrer duas situações por conta da concessão de aposenta-
doria por invalidez, quando o ingresso do(a) Auditor(a) Fiscal for antes ou após 31/12/2003:

Primeiro, o(a) Auditor(a) Fiscal que ingressou no serviço público até 30/12/2003, 
que ficou ou ficar inválido, terá seus proventos calculados com base na última remunera-
ção e os proventos serão ou proporcionais ou integrais, nos casos de moléstia profissional 
ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;

Segundo, o(a) Auditor(a) Fiscal que ingressou no serviço público 
antes de 20/02/2004, data da publicação da MP 167/2004 (converti-
da na Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004), fará jus a uma aposen-
tadoria sem integralidade e paridade, com proventos proporcio-
nais ou integrais, nos casos mencionados acima.

Vale salientar que a aposentadoria por invalidez que for 
concedida aos(às) Auditores(as) Fiscais que ingressaram no ser-
viço público a partir de 1º de janeiro de 2004 não têm paridade, 
ou seja, os reajustes dar-se-ão nas mesmas datas e índices em 
que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previ-
dência Social, conforme dispõe o art. 15 da Lei nº 10.887/2004.

Os(as) Auditores(as) Fiscais que ingressaram no serviço 
público até 31 de dezembro de 2003, com fundamento no 
art. 6-A da EC nº 41/2003, terão paridade e os proventos se-
rão proporcionais ao tempo de contribuição, ou integrais,  
nos casos de moléstia profissional ou doença grave, conta-
giosa ou incurável, na forma da lei.

2 Paridade é o direito dos(as) servidores(as) aposentados(as) em terem 
seus proventos reajustados na mesma proporção e na mesma data, 
sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade.
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Por outro lado, os(as) Auditores(as) Fiscais que ingressaram no serviço público 
a partir de 1º de janeiro de 2004 não terão paridade e integralidade, e seus pro-
ventos serão calculados pela média aritmética, com proventos proporcionais ou 
integrais, nos casos citados anteriormente.

1.2 Aposentadoria Compulsória3

A aposentadoria compulsória é a passagem obrigatória do(a) Auditor(a) Fis-
cal da atividade para a inatividade, por ter completado 70 (setenta) anos de idade, 
para ambos os sexos. 

Para esse tipo de aposentadoria, a EC nº 41/2003 estabelece duas fórmulas de 
cálculo dos proventos:

I - Para a aposentadoria concedida no período de 1º/01 a 19/02/2004, o cálcu-
lo dos proventos levará em conta a remuneração do cargo efetivo ocupado pelo(a)  
Auditor(a) Fiscal, sem paridade de remuneração com os ativos;

II - Para a aposentadoria concedida a partir de 20/02/2004, o cálculo dos 
proventos será com base na média aritmética simples das maiores remunerações, 
utilizadas como base para as contribuições do(a) Auditor(a) Fiscal aos regimes de 
previdência a que esteve vinculado, correspondente a 80% (oitenta por cento) de 
todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do iní-
cio da contribuição, se posterior àquela competência.

A aposentadoria compulsória será automática, com vigência a partir do dia 
imediato àquele em que o(a) Auditor(a) Fiscal completar 70 (setenta) anos, inde-
pendentemente da data de publicação da portaria no Diário Oficial da União.

Os proventos dessa aposentadoria serão reajustados na mesma data e com o 
mesmo índice do Regime Geral de Previdência Social (art. 15 da Lei nº 10.887/2004).

Observação: o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão estabeleceu 
que o servidor que cumpriu os requisitos para se inativar por uma das regras que 
regulamentam a aposentadoria voluntária, ao ser aposentado por uma aposenta-
doria compulsória, poderá solicitar a alteração do fundamento de sua aposentado-
ria para voluntária, por lhe ser mais benéfica (Notas Técnicas nºs 117/2007; 200/2010; 
296/2010 e 321/2010).

1.3 Aposentadoria Voluntária

A aposentadoria voluntária é a passagem do(a) Auditor(a) Fiscal para a inati-
vidade, desde que preenchidos os requisitos previstos nas regras de aposentadorias    
esquematizadas nos quadros a seguir.

3 Tramita no Senado o Projeto de Lei do Senado (PLS) 274/2015, que estabelece a aposentadoria compulso-
riamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 75 (setenta e cinco) anos de idade.
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2 REGRA GERAL

2.1 Aposentadoria por idade e tempo de contribuição, com proventos integrais

Fundamento legal: art. 40, §1º, III, “a” da CF/88 vigente.

Cálculo do benefício: média aritmética simples das maiores remunerações, utiliza-
das como base para as contribuições do(a) Auditor(a) Fiscal aos regimes de previ-
dência a que esteve vinculado, correspondente a 80% (oitenta por cento) de todo 
o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da 
contribuição, se posterior àquela competência.

Forma de reajuste: na mesma data e índice em que se der o reajuste dos benefícios do 
Regime Geral de Previdência Social, conforme dispõe o art. 15 da Lei nº 10.887/2004.

Requisitos:
Auditor Fiscal:

• 60 anos de idade;
• 3.650 dias (10 anos) de efetivo exercício no serviço público;
• 1.825 dias (05 anos) no cargo efetivo em que se der a aposentadoria.
• 12.775 dias (35 anos) de contribuição.

Auditora Fiscal:
• 55 anos de idade;
• 3.650 dias (10 anos) de efetivo exercício no serviço público;
• 1.825 dias (05 anos) no cargo efetivo em que se der a aposentadoria;
• 10.950 dias (30 anos) de contribuição.

Abono de permanência: artigo 40º, §19 da CF/88.

Aposentadoria
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2.2 Aposentadoria por idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição

Fundamento legal: art. 40, §1º, III, “b” da CF/88 vigente.

Cálculo do benefício: média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas 
como base para as contribuições do(a) Auditor(a) Fiscal aos regimes de previdência 
a que esteve vinculado, correspondente a 80% (oitenta por cento) de todo o perío-
do contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contri-
buição, se posterior àquela competência, proporcionais ao tempo de contribuição.

Forma de reajuste: na mesma data e índice em que se der o reajuste dos benefícios do 
Regime Geral de Previdência Social, conforme dispõe o art. 15 da Lei nº 10.887/2004.

Requisitos:
Auditor Fiscal:

• 65 anos de idade;
• 3.650 dias (10 anos) de efetivo exercício no serviço público;
• 1.825 dias (05 anos) no cargo efetivo em que se der a aposentadoria;

Auditora Fiscal:
• 60 anos de idade;
• 3.650 dias (10 anos) de efetivo exercício no serviço público;
• 1.825 dias (05 anos) no cargo efetivo em que se der a aposentadoria.

Sem abono de permanência.

Consideração importante

 ¾ Aos benefícios concedidos até 19/02/2004 (data edição da MP nº 167/2004) não 
se aplicou a média aritmética simples das maiores remunerações. Para esses benefícios 
foi considerado a última remuneração no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria.
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3 REGRAS DE TRANSIÇÃO

3.1 Aposentadoria voluntária - com redução de proventos
(Ingresso regular no serviço público em cargo efetivo até 15/12/1998)

Fundamento legal: art. 2º da EC nº 41/2003.

Cálculo do benefício: média aritmética simples das maiores remunerações, utiliza-
das como base para as contribuições do(a) Auditor(a) Fiscal aos regimes de previ-
dência a que esteve vinculado, correspondente a 80% (oitenta por cento) de todo 
o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da 
contribuição, se posterior àquela competência, sendo aplicado o redutor de 3,5% 
para quem completar o tempo até 31/12/2005, e de 5% para quem completar o 
prazo a partir de 01/01/2006, para cada ano antecipado com relação à idade de 55 
anos, se mulher e 60 anos, se homem (vide tabela abaixo).
Forma de reajuste: na mesma data e índice em que se der o reajuste dos bene-
fícios do Regime Geral de Previdência Social, conforme dispõe o art. 15 da Lei nº 
10.887/2004.
Requisitos:
Auditor Fiscal:
53 anos de idade;
1.825 dias (05 anos) de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria;
Tempo de contribuição igual a 12.775 dias (35 anos) mais um período adicional 
de 20% (vinte por cento) do tempo que, na data de publicação da EC nº 20/98 
(16/12/1998), faltaria para completar 12.775 dias (35 anos) de contribuição.
Auditora Fiscal:
48 anos de idade;
1.825 dias (05 anos) de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria;
Tempo de contribuição igual a 10.950 dias (30 anos) mais um período adicional 
de 20% (vinte por cento) do tempo que, na data de publicação da EC nº 20/98 
(16/12/1998), faltaria para completar 10.950 dias (30 anos) de contribuição.

Abono de permanência: art. 2º, §5º da EC nº 41/2003.
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Para uma melhor compreensão da aplicação do redutor dos proventos, vejam 
a tabela abaixo:

Tabela de Redução de Proventos

Idade do 
servidor

Percentual a 
reduzir (%)

Idade da 
Servidora

Percentual a 
Reduzir (%)

53 35% 48 35%

54 30% 49 30%

55 25% 50 25%

56 20% 51 20%

57 15% 52 15%

58 10% 53 10%

59 5% 54 5%

60 0% 55 0%

Considerações importantes

 ¾Os proventos, calculados pela média aritmética das 80 maiores contribuições, 
desde a competência de julho de 1996 ou desde a do início da contribuição (art. 1º da 
Lei nº 10.887/2004), por ocasião de sua concessão, não poderão ser inferiores ao valor 
do salário-mínimo, nem exceder a remuneração do(a) respectivo(a) Auditor(a) Fiscal 
no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria.

 ¾O art. 4º, §2º da Lei nº 10.887⁄2004 dispõe que o(a) servidor(a) “ocupante de 
cargo efetivo poderá optar pela inclusão, na base de cálculo da contribuição, de par-
celas remuneratórias percebidas em decorrência de local de trabalho e do exercício 
de cargo em comissão ou de função comissionada ou gratificada, de Gratificação de 
Raio X e daquelas recebidas a título de adicional noturno ou de adicional por serviço 
extraordinário, para efeito de cálculo do benefício a ser concedido com fundamento 
no art. 40 da Constituição Federal e no art. 2o da Emenda Constitucional no 41, de 19 
de dezembro de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida no 
§ 2o do art. 40 da Constituição Federal”.

 ¾ Tendo em vista que o redutor é aplicado sobre os proventos, não se deve conside-
rar a média ou a última remuneração, primeiramente tem-se que observar o disposto no 
art. 1º, §5º da Lei nº 10.887/2004, ou seja, se a média apurada for inferior à última remune-
ração percebida pelo(a) Auditor(a) Fiscal o redutor será aplicado sobre ela; se a média 
for superior à última remuneração, o redutor será aplicado sobre a última remuneração.
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3.2 Aposentadoria voluntária - proventos integrais

Fundamento legal: art. 3º, I, II e III da EC nº 47/2005.

Cálculo do benefício: última remuneração do(a) Auditor(a) Fiscal em cargo efetivo.

Forma de reajuste: na mesma proporção e na mesma data em que se modificar a 
remuneração dos(as) Auditores(as) Fiscais, em atividade.

Requisitos:
Auditor Fiscal:

• idade resultante da redução de um ano dos 60 anos exigidos pela regral para 
cada ano de contribuição que exceder a 35 anos; 

• 12.775 dias (35 anos) de contribuição;
• 9.125 dias (25 anos) de efetivo exercício no serviço público;
• 5.475 dias (15 anos) na Carreira;
• 1.825 dias (05 anos) no cargo em que se der a aposentadoria.

Auditora Fiscal:
• idade resultante da redução de um ano dos 55 anos exigidos pela regral para 

cada ano de contribuição que exceder a 30 anos;
• 10.950 dias (30 anos) de contribuição;
• 9.125 dias (25 anos) de efetivo exercício no serviço público;
• 5.475 dias (15 anos) na Carreira;
• 1.825 dias (05 anos) no cargo em que se der a aposentadoria

Observação: as pensões derivadas dos proventos dos(as) Auditores(as) Fiscais que 
tenham se aposentado com fundamento no art. 3º da EC nº 47/2005 são calculadas 
com base na paridade, mas não são integrais.

Abono de permanência: Nota Informativa nº 412/2013/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP.     
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A redução da idade para aposentaria voluntária (60 anos para homem e 55 
anos para mulher), para cada ano a mais que exceder no tempo de contribuição 
previdenciária (35 anos, se homem e 30 anos, se mulher), de modo que a soma da 
idade com o tempo de contribuição seja de 95 para os homens (fórmula 95) e 85 
para as mulheres (fórmula 85), pode ser assim demonstrada:

MULHER - FÓRMULA 85 HOMEM - FÓRMULA 95

Tempo de 
Contribuição Idade Tempo de 

Contribuição Idade

30 anos 55 anos 35 anos 60 anos

31 anos 54 anos 36 anos 59 anos

32 anos 53 anos 37 anos 58 anos

33 anos 52 anos 38 anos 57 anos
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3.3 Aposentadoria voluntária - proventos integrais
(Ingresso no serviço público até 31/12/2003)

Fundamento legal: art. 6º da EC nº 41/2003.

Cálculo do benefício: última remuneração do(a) Auditor(a) Fiscal em cargo efetivo.

Forma de reajuste: na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar 
a remuneração dos(as) Auditores(as) Fiscais, em atividade.

Requisitos:
Auditor Fiscal:

• 60 anos de idade;
• 12.775 dias (35 anos) de contribuição;
• 7.300 dias (20 anos) de efetivo exercício no serviço público;
• 3.650 dias (10 anos) na Carreira;
• 1.825 dias (05 anos) de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.

Auditora Fiscal:
• 55 anos de idade;
• 10.950 dias (30 anos) de contribuição;
• 7.300 dias (20 anos) de efetivo exercício no serviço público;
• 3.650 dias (10 anos) na Carreira;
• 1.825 dias (05 anos) de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.

Abono de permanência: Nota Informativa nº 412/2013/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP.
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4 REGRAS DO DIREITO ADQUIRIDO
(Artigo 3º da EC nº 41/2003) 

(Direito adquirido no período de 16/12/1998 a 31/12/2003)

4.1 Aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição – proventos integrais

Fundamento legal: art. 40, §1º, III, “a” da CF/88 c/c o art. 3º da EC nº 41/2003.

Cálculo do benefício: última remune Cálculo do benefício: última remuneração do(a) 
Auditor(a) Fiscal em cargo efetivo. ração do(a) Auditor(a) Fiscal em cargo efetivo.

Forma de reajuste: na mesma proporção e na mesma data em que se modificar a 
remuneração dos(as) Auditores(as) Fiscais, em atividade.

Requisitos:
Auditor Fiscal:
• 60 anos de idade;
• 35 anos (12.775 dias) de contribuição
• 3.650 dias (10 anos) de efetivo exercício no serviço público;
• 1.825 dias (05 anos) no cargo efetivo em que se der a aposentadoria.

Auditora Fiscal:
• 55 anos de idade;
• 10.950 dias (30 anos) de contribuição;
• 3.650 dias (10 anos) de efetivo exercício no serviço público;
• 1.825 dias (05 anos) no cargo efetivo em que se der a aposentadoria.

Abono de permanência: art. 3º, § 1º da EC nº 41/2003.
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4.2 Aposentadoria voluntária por idade - proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição

4.3 Aposentadoria por idade e tempo de contribuição - proventos integrais

Fundamento legal: art. 40, §1º, III, “b” da CF/88 c/c o art. 3º da EC nº 41/2003.

Cálculo do benefício: proventos proporcionais ao tempo de contribuição, calculados 
sobre a última remuneração do(a) Auditor(a) Fiscal em cargo efetivo.

Forma de reajuste: na mesma proporção e na mesma data em que se modificar a 
remuneração dos(as) Auditores(as) Fiscais, em atividade.

Requisitos:
Auditor Fiscal:

• 65 anos de idade;
• 3.650 dias (10 anos) de efetivo exercício no serviço público;
• 1.825 dias (05 anos) no cargo efetivo em que se der a aposentadoria.

Auditora Fiscal:
• 60 anos de idade;
• 3.650 dias (10 anos) de efetivo exercício no serviço público;
• 1.825 dias (05 anos) no cargo efetivo em que se der a aposentadoria.

Sem abono de permanência.

Fundamento legal: art. 8º, I, II, III, “a” e “b” da EC nº 20/1998 c/c o art. 3º da EC nº 41/2003.

Cálculo do benefício: última remuneração do(a) Auditor(a) Fiscal em cargo efetivo.

Forma de reajuste: na mesma proporção e na mesma data em que se modificar a 
remuneração dos(as) Auditores(as) Fiscais, em atividade.

Requisitos: 
Auditor Fiscal:

• 53 anos de idade;
• 1.825 dias (05 anos) no cargo efetivo em que se der a aposentadoria;
• 12.775 dias (35 anos) de contribuição;
• Pedágio de 20% do tempo que, em 15/12/1998, faltava para completar 12.775 

dias (35 anos) de contribuição.
Auditora Fiscal:

• 48 anos de idade;
• 1.825 dias (05 anos) no cargo efetivo em que se der a aposentadoria;
• 10.950 dias (30 anos) de contribuição;
• Pedágio de 20% do tempo que, em 15/12/1998, faltava para completar 10.950 

dias (30 anos) de contribuição.

Abono de permanência: art. 3º, § 1º da EC nº 41/2003.      
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4.4 Aposentadoria por idade e tempo de contribuição - proventos proporcionais

Fundamento legal: art. 8º, I e II, §1º, “a” e “b” e II da EC nº 20/1998 c/c o art. 3º da 
EC nº 41/2003.

Cálculo do benefício: Proventos proporcionais equivalentes a 70% do valor máximo 
que o(a) Auditor(a) Fiscal poderia obter, acrescido de 5% por ano de contribuição 
que supere o tempo de contribuição de 30 anos, se homem, e 25 anos, se mulher.
Observação: este acréscimo é computado a partir do momento em que o(a) Auditor(a) 
Fiscal atinge o tempo de contribuição independentemente de ter completado a idade.

Forma de reajuste: na mesma proporção e na mesma data em que se modificar a 
remuneração dos(as) Auditores(as) Fiscais em atividade.

Requisitos:
Auditor Fiscal:

• 53 anos de idade;
• 1.825 dias (05 anos) no cargo efetivo em que se der a aposentadoria;
• 12.775 dias (35 anos) de contribuição;
• Pedágio de 20% do tempo que, em 15/12/1998, faltava para completar 35 anos 

(12.775 dias) de contribuição.
Auditora Fiscal:

• 48 anos de idade;
• 1.825 dias (05 anos) no cargo efetivo em que se der a aposentadoria;
• 10.950 dias (30 anos) de contribuição;
• Pedágio de 40% do tempo que, em 15/12/1998, faltava para completar 10.950 

dias (30 anos) de contribuição.

Abono de permanência: art. 3º, § 1º da EC nº 41/2003.      

Considerações importantes

 ¾  A ON MPOG/SRH nº 8, de 05 de novembro de 2010 estabelece que o tempo 
de serviço prestado na administração direta, indireta, autarquias ou fundações de 
quaisquer dos entes federativos, ainda que descontínuo, é considerado para os fins de 
preenchimento do requisito de efetivo serviço público.

 ¾  O Sindifisco Nacional alerta que o(a) Auditor(a) Fiscal que, podendo se apo-
sentar com base no art. 3° da EC (Emenda Constitucional) n° 47/2005, mas opta por 
continuar trabalhando em razão do pagamento do abono de permanência, poderá, 
se vier a falecer em atividade, deixar uma pensão sem paridade, pois, só as pensões 
derivadas dos proventos do(a) Auditor(a) Fiscal falecido que tenha se aposentado em 
conformidade com o art. 3º da EC nº 47/2005, têm direito à paridade de reajustes com 
servidores em ativa.
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PARTE II – REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 

Com a aprovação da Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012, foi instituído o novo regi-
me de aposentadoria no serviço público federal, que estabelece a criação de três en-
tidades fechadas, responsáveis pela administração e pela execução dos planos de be-
nefícios previdenciários: a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público 
Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe); a Fundação de Previdência Complementar 
do Servidor Público Federal do Poder Legislativo (Funpresp-Leg); e a Fundação de Previ-
dência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário (Funpresp-Jud).

A partir de 4 de fevereiro de 2013 entrou em vigor a Previdência Complementar 
dos Servidores Públicos Federais, com a publicação da Portaria MPS/PREVIC/DITEC nº 
44, de 31 de janeiro de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 03/02/2013, que 
aprovou os planos de benefícios e o Convênio de Adesão da União à Fundação de 
Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-
Exe). Além disso, por intermédio do decreto presidencial sem número do dia 12 de 
novembro de 2012, publicado no Diário Oficial da União do dia 13/11/2012, foram 
nomeados os integrantes dos conselhos deliberativo e fiscal provisórios da Funpresp.

Assim, os(as) Auditores(as) Fiscais que ingressaram no serviço público a partir de 
4 de fevereiro 2013 manterão a vinculação obrigatória com o Regime Próprio de Pre-
vidência Social (RPPS) até o limite do Regime Geral de Previdência Social (RGPS)4, a 
título de proventos de aposentadoria, e, se quiserem, podem complementar seus be-
nefícios com a adesão à Funpresp-Exe.

Os(as) Auditores(as) Fiscais que já estavam no cargo antes de 03 de fevereiro de 
2013 poderiam aderir à Previdência Complementar até o dia 04 de fevereiro de 20155.

Aos(as) Auditores(as) Fiscais que estavam em outro cargo do serviço público fe-
deral antes da vigência do RPC, o Regulamento do Plano de Benefícios dos Servidores 
Públicos Federais do Poder Executivo6 lhes facultou aderirem à previdência comple-
mentar ou permanecerem no sistema previdenciário antigo, estabelecido pela regra 
geral do art. 40 da Constituição ou por alguma das regras de transição. Tal opção é 
irrevogável e irretratável e se aplica somente aos servidores públicos titulares de cargo 
efetivo da União, de suas autarquias e de suas fundações.

É importante registrar que o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
(MPOG) entende que os(as)Auditores(as) Fiscais que ingressaram no cargo a partir de 04 
de fevereiro de 2013, provenientes, sem interrupção, da Administração Pública Estadual, 
Municipal e Distrital, bem como das Forças Armadas, estão sujeitos ao RPC de que trata a Lei 
nº 12.618/2012, e consequentemente, terão suas contribuições previdenciárias submetidas 
ao limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social7.

Diante do equivocado e inconstitucional entendimento da Administração Públi-
ca, o Sindifisco Nacional, por meio de seu Departamento de Assuntos Jurídicos, ajuizou 
ação ordinária8 pleiteando o reconhecimento do direito de os(as) Auditores(as)-Fiscais 

4 Atualmente em R$ 4.663,75.
5 Há dúvida sobre a legalidade desse prazo, pois a Constituição Federal não estabeleceu prazo para adesão 
ao RPC, tendo sido estabelecido pela Lei nº 12.618/2012, em seu art. 3º, § 7º.
6 Publicado no DOU de 04 de fevereiro de 2013.
7 ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 8, DE 1º DE OUTUBRO DE 2014, publicada no DOU de 02/10/2014 e NOTA TÉC-
NICA Nº 101 /2014/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, de 28 de maio de 2014.
8 Processo nº 0064327-17.2013.4.01.3400
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provenientes da Administração Pública Estadual, Distrital e Municipal, bem como da 
Carreira Militar, serem enquadrados no RPPS, uma vez que a Constituição Federal no 
§ 9º, do art. 40, prevê que o tempo de contribuição em outros entes federativos seja 
considerado para efeito de aposentadoria, reconhecendo portanto, o tempo de ser-
viço prestado nesses entes como público. O parecer GM AGU 013/2000 dispõe que a 
posse e a exoneração, cujos efeitos vigem a partir de uma mesma data, mesmo que 
envolvendo diferentes segmentos federativos, não proporcionam descontinuidade na 
qualidade de servidor público.

Essa questão foi judicializada inicialmente pela Associação Nacional dos Advogados 
da União (ANAUNI) e pelo Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda (SINPROFAZ)9.

Em análise do pedido liminar dos dois agravos de instrumentos interpostos pelas 
duas entidades, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região garantiu que a opção dos 
Advogados da União pelo regime da previdência complementar seja retratável e revo-
gável, até que o Poder Judiciário se manifeste de forma definitiva acerca da questão.

Modalidade de plano de benefícios

Conforme disposto no art. 40, §15 da Constituição Federal, o plano de benefícios 
oferecido será na modalidade de Contribuição Definida - CD, com contas individuais 
para os participantes.  

 
Membros do plano

Patrocinador do Plano: a União, suas autarquias e fundações, no âmbito do Poder 
Executivo Federal.

Participante Ativo Normal: o servidor público titular de cargo efetivo da União ou de 
suas fundações e autarquias, que aderir ao Plano e se encontrar nas seguintes situações: 

a) esteja submetido ao limite máximo do Regime Geral de Previdência Social (RGPS); 
b) possua base de contribuição superior ao limite máximo do RGPS.     
Participante Ativo Alternativo: o servidor público que possua base de contribui-

ção igual ou inferior ao teto do RGPS e o servidor público cujos benefícios não estejam 
submetidos ao teto do RGPS (empossado até 03/02/2013).

Participante Autopatrocinado: Participante Ativo Normal ou o Participante Ativo 
Alternativo que, em razão de perda parcial ou total de sua remuneração, inclusive pela 
perda do vínculo funcional, se mantém inscrito no Funpresp-Exe. Nesse caso, o Partici-
pante assume sua contribuição e a parcela do patrocinador.

Participante Vinculado: Participante Ativo Normal ou o Participante Ativo Alter-
nativo que, em função da perda do vínculo funcional, se mantém inscrito no Funpresp-
-Exe, optando pelo Instituto do Benefício Proporcional Diferido.

Assistido/Beneficiário: o participante ou seu beneficiário em gozo de benefício 
de prestação continuada10.

9 Processos nº 0051276-51.2013.4.01.0000/DF (ANAUNI) e 0056428-65.2016.4.01.3400. 
10 “Aqueles caracterizados por pagamentos mensais contínuos, até que alguma causa provoque sua cessa-
ção. Enquadram-se nessa categoria as aposentadorias, pensões, alguns tipos de auxílios, rendas mensais 
vitalícias, abonos de permanência em serviço e o salários-família e maternidade” (Dicionário de Termos e 
Conceitos do Regime de Previdência Social. 1ª Edição, Brasília, 2011, p. 12. Secretária de Políticas de Previdên-
cia Complementar do Ministério da Previdência Social).
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Salário de Participação

Valor sobre o qual incidem as contribuições para o Funpresp-Exe. 
Participante Ativo Normal - valor sobre a parcela da sua base de contribuição 

que exceder o teto do RGPS.
Participante Ativo Alternativo - valor de acordo com sua opção, ou seja, qualquer 

valor limitado à sua base de contribuição, tendo como mínimo o valor correspondente 
a 10 (dez) Unidades de Referência de Participação (URP) vigentes.

Participante Autopatrocinado - valor sobre o seu Salário de Participação vigente 
no mês anterior à data da perda parcial ou total da remuneração.

Participante Vinculado - valor sobre o seu Salário de Participação vigente no mês 
anterior à data da perda do vínculo funcional;

Assistido/Beneficiário - o seu respectivo benefício de prestação continuada.

Contribuições dos Participantes

 Contribuição básica - é recolhida mensalmente e corresponde ao valor obtido a 
partir da opção do participante pelo percentual (8,5%, 8,0 ou 7,5%) sobre o Salário de 
Participação. Tipos de participante: Ativo normal e o Autopatrocinado.

Contribuição alternativa - é recolhida mensalmente e corresponde ao valor ob-
tido a partir da opção do participante pelo percentual (8,5%, 8,0% ou 7,5%) sobre o 
Salário de Participação. Tipo de participante: Ativo Alternativo.

Contribuição facultativa - é o recolhimento voluntário, podendo ser mensal ou 
esporádico correspondente ao valor definido livremente pelo participante, observado 
o mínimo de 7,5% sobre o Salário de Participação. Tipos de participante: Ativo Normal, 
Autopatrocinado, Ativo alternativo e Vinculado.

Contribuição Administrativa – é recolhida mensalmente e incide, respectivamen-
te, sobre o salário de participação e sobre a reserva acumulada do Participante Assis-
tido e do Participante Vinculado.

Vale destacar que sem a contrapartida do patrocinador, os servidores poderão 
contribuir também periódica ou esporadicamente com um mínimo de R$ 75,00 e um 
máximo de R$ 2.040,00. Estas contribuições são destinadas à Reserva Acumulada Su-
plementar (RAS) e ao Plano de Gestão Administrativa (PGA).

Contribuições do Patrocinador

Contribuição básica: é recolhida mensalmente e corresponde à mesma alíquota 
escolhida pelo participante, observado o limite de 8,5% do Salário de Participação.

Observação: Tanto as contribuições dos participantes, quanto as dos patrocina-
dores, incidirão sobre a gratificação natalina.

Mudanças na opção do percentual de contribuição

Os participantes Ativo Normal, Ativo Alternativo e Autopatrocinado poderão re-
querer anualmente, no mês de abril, a revisão da alíquota da sua contribuição básica 
ou da sua contribuição alternativa, conforme o caso, que passará a vigorar a partir do 
mês de junho subsequente.
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Dos benefícios do plano

Nos termos do Regulamento do Plano de Benefícios da Previdência Comple-
mentar do Poder Executivo Federal (ExecPrev), são oferecidos aos participantes e be-
neficiários os seguintes benefícios:

I - Aposentadoria Normal;
II - Aposentadoria por Invalidez;
III - Pensão por Morte do Participante Ativo Normal e do Participante Autopatrocinado;
IV - Pensão por Morte do Participante Assistido;
V- Benefício por Sobrevivência do Assistido;
VI - Benefício Suplementar.

Do valor do benefício

O valor do benefício dependerá do montante de recursos acumulado pelo(a) 
Auditor(a) Fiscal, incluídas as contribuições paritárias da União (até 8,5% da base de 
cálculo) e acrescido da rentabilidade dos investimentos.

Composição da aposentadoria dos(as) Auditores(as) Fiscais que ingressaram 
no serviço antes de 04 de fevereiro de 2013 e optaram pelo Fumpresp-Exe

A composição de aposentadoria será composta por três benefícios:
I) benefício a ser pago pelo RPPS da União, cujo valor não excederá o limite do 

benefício pago pelo Regime Geral da Previdência Social11;
II) benefício especial a ser pago pelo Regime Próprio de Previdência Social da 

União, a título de incentivo e compensação, com base nas contribuições do Regime 
Próprio e tempo de contribuição; e

III) benefício a ser pago pelo RPC, com base no saldo acumulado na conta 
individual do participante.

Composição da aposentadoria dos(as) Auditores(as) Fiscais que 
ingressaram no serviço a partir de 04 de fevereiro de 2013

 I - Aos que aderirem ao Regime de Previdência Complementar:
Os(as) Auditores(as) Fiscais que aderirem ao RPC receberão dois benefícios; um pelo 

RPPS da União até o limite do benefício pago peço RGPS, e um outro pelo RPC do servi-
dor, com base no montante de recursos acumulado pelo servidor, incluídas as contribui-
ções paritárias da União (até 8,5% da base de cálculo) acrescido da rentabilidade dos 
investimentos.

II - Aos que não aderirem ao Regime de Previdência Complementar: 

Os(as) Auditores(as) Fiscais que não aderirem ao RPC receberão o benefício 
pago pelo Regime Próprio de Previdência Social da União, observado o limite do be-
nefício pago pelo RGPS.

11 Hoje em R$ 4.663,75.
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12 Instituto previdenciário que faculta ao participante, em razão da cessação do seu vínculo empregatício 
como o patrocinador ou associativo com o instituidor antes da aquisição do direito ao benefício pleno, portar 
os recursos financeiros correspondentes ao seu direito acumulado para outro plano operado por entidade de 

previdência complementar.
13  Recebimento dos valores investidos por um participante num fundo de pensões.

Da portabilidade

O participante Ativo Normal, o Ativo Alternativo, o Autopatrocinado e o Vincula-
do poderão optar pelo instituto da portabilidade12 de seu direito acumulado, para ou-
tro plano de benefícios operado por Entidade de Previdência Complementar ou socie-
dade seguradora autorizada a operar plano de benefícios de caráter previdenciário. 

Do resgate

O participante Ativo Normal, o Ativo Alternativo, o Autopatrocinado e o Vincula-
do poderão optar pelo instituto do Resgate13, por meio do recebimento dos respectivos 
recursos individuais alocados no Plano, já descontadas as parcelas do custeio admi-
nistrativo e do Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários (FCBE). 

Tributação de Imposto de Renda Pessoa Física

O governo federal, por intermédio das Leis nº 11.053/2004 e 11.196/2005, criou e 
implantou em 2005, a tributação do Imposto de Renda para os Planos de Previdência 
Complementar com base em tabela regressiva do Imposto de Renda, que passou a 
conviver com o regime anterior que se baseava em tabela progressiva de tributação.

Os participantes de planos de benefícios estruturados nas modalidades de Contri-
buição Variável - CV ou de Contribuição Definida - CD (caso do Funpresp-Exe) podem 
escolher entre a tributação pela tabela progressiva ou pela tabela regressiva do IRPF.

Os resgates e benefícios de aposentadoria serão tributados de acordo com a 
opção do Participante.

Dedução das contribuições na declaração mensal de IRPF

Na fase contributiva, o participante pode se valer do incentivo fiscal, abatendo 
o valor das contribuições na base de cálculo mensal do Imposto de Renda, até o limite 
de 12% da renda anual, tributável de acordo com a legislação vigente, independente 
da modalidade do Plano e da opção pelo regime tributário.

Tributação sobre os resgates efetuados pelos participantes

Na declaração anual do IRPF poderá ser realizado o ajuste de acordo com a 
tabela progressiva, uma vez que o valor de resgate, parcial ou total, será tributado em 
15% na fonte, a título de antecipação do IRPF.

Para os participantes que optarem pela tabela regressiva, o valor de resgate ou 
renda mensal terá tributação exclusiva na fonte. O Imposto de Renda será calculado 
de acordo com a tabela regressiva, com alíquotas decrescentes em função do prazo 
de acumulação dos recursos.
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Da estrutura e composição dos Conselhos e da Diretoria do Fumpresp-Exe

Conselho Deliberativo: será integrado por seis membros, sendo três escolhidos 
pela patrocinadora e três eleitos pelos participantes e assistidos. A presidência será 
exercida pelo membro indicado pela patrocinadora.

Conselho Fiscal: será integrado por quatro membros, sendo dois escolhidos pela 
patrocinadora e dois eleitos pelos participantes e assistidos. 

A presidência será exercida pelo membro indicado pelos participantes e assistidos.
Diretoria Executiva: será integrada por, no máximo, quatro membros nomeados 

pelo Conselho Deliberativo, dos quais dois serão eleitos diretamente pelos participan-
tes e assistidos.

 
Do acompanhamento e da fiscalização do Funpresp - Exe

O acompanhamento e a fiscalização serão exercidos pela Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar - Previc; Comitê de Regulação e Fiscalização 
dos Mercados Financeiros, de Capitais, de Seguros, de Previdência e Capitalização 
- Coremec14; Patrocinador; Ministério Público da União - MPU; Tribunal de Contas da 
União - TCU; Conselho Nacional de Previdência Complementar do Ministério da Previ-
dência Social CNPC/MPS; Regime Disciplinar.

As patrocinadoras estão obrigadas a realizar a supervisão das atividades das En-
tidades de forma permanente, e o próprio participante poderá exercê-la por meio de 
análise das informações recebidas, periodicamente, acerca do seu saldo de contas e 
do desempenho da Entidade.

Além disso, ao final de cada exercício, haverá auditoria externa sobre as contas 
da Entidade (Balanço, Demonstrações Contábeis, dentre outros).

14 Instituído pelo Decreto nº 5.685, de 25 de janeiro de 2006
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PARTE III - APOSENTADORIA ESPECIAL

1 Aposentadoria especial de que trata o artigo 40, §4º, III CF/88 

Fundamento legal: Súmula Vinculante nº 33, regulamentada pela Orientação Nor-
mativa nº 16, de 23/12/2013.

Cálculo do benefício: média aritmética simples das maiores remunerações, utiliza-
das como base para as contribuições do(a) Auditor(a) Fiscal aos regimes de previ-
dência a que esteve vinculado, correspondente a 80% (oitenta por cento) de todo 
o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da 
contribuição, se posterior àquela competência.

Forma de reajuste: na mesma data e índice em que se der o reajuste dos benefícios do 
Regime Geral de Previdência Social, conforme dispõe o art. 15 da Lei nº 10.887/2004.

Auditor e Auditora Fiscal:
• Ter exercido atividade sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a 

integridade física, durante 15 anos, 20 anos ou 25 anos.

Observação: as pensões decorrentes da aposentadoria especial serão corrigidas 
na mesma data e índice em que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral 
de Previdência Social, conforme dispõe o art. 15 da Lei nº 10.887/2004, não lhes 
aplicando as regras de transição que garantem a paridade de rejustes com os(as) 
Auditores(as) Fiscais em atividade.

Abono de permanência: art. 23 da Orientação Normativa nº 16, de 23/12/2013.

Na Constituição Federal de 1988 existem normas que não precisam de qual-
quer disciplina posterior, são as chamadas normas constitucionais de eficácia plena. 
Todavia, existem outras que necessitam de normatização posterior, geralmente por 
intermédio de leis complementares e ordinárias, são as denominadas normas cons-
titucionais de eficácia limitada.

A redação original do art. 40 da Constituição Federal de 1988 estabelecia:

“Art. 40. ..................................................................................
..............................................................................................
§1º - Lei complementar poderá estabelecer exceções ao disposto 
no inciso III, “a” e “c”, no caso de exercício de atividade consideras 
penosas, insalubres ou perigosas.”
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Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 20, de 16/12/1998, foi dada 
a seguinte redação ao art. 40 da nossa Carta Magna:

“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 os casos de atividades exercidas sob 
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, 
definidos em lei complementar.”

A atual redação do art. 40 da Carta Republicana, dada pela Emenda Constitu-
cional nº 47, de 15 de junho de 2005, assim dispõe:

“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 em lei complementar, os casos 
dos servidores:
I - portadores de deficiência;
II - que exerçam atividades de riscos;
III - cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que 
prejudiquem a saúde ou a integridade física.”

Diante da ausência da lei complementar prevista no art. 40, §4º, várias ações 
coletivas e individuais foram ajuizadas para suprir a omissão legislativa.

Nesse contexto, foram interpostas as seguintes ações em favor dos(as) 
Auditores(as) Fiscais:

Mandados de Injunção n° 1616 e 880, impetrados respectivamente pelo 
Unafisco Sindical e Fenafisp, já transitados em julgado favoravelmente aos filia-
dos, no sentido de reconhecer o direito a pleitear a aposentadoria especial adminis-
trativamente. Todavia, em face da edição de orientações normativas que inviabilizam 
o exercício do direito judicialmente conquistado, bem como da resistência da Admi-
nistração em cumprir as decisões judiciais, o Sindifisco ingressou com mandados de 
segurança e ações ordinárias por Região Fiscal, os quais pendem de pronunciamento 
definitivo do Poder Judiciário.       

Vê-se, portanto, que apesar de todos os esforços do Sindicato, o exercício des-
se direito não será de fácil implementação.
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2 Aposentadoria especial por deficiência física e contribuição

Fundamento legal: Mandado de Injunção nº 1613 e art. 3º, I, II, III da LC nº 142, de 08/05/2013.

Cálculo do benefício: média aritmética simples das maiores remunerações, utiliza-
das como base para as contribuições dos(as) Auditores(as) Fiscais aos regimes de 
previdência a que estiveram vinculados, correspondente a 80% (oitenta por cento) 
de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do 
início da contribuição, se posterior àquela competência.

Forma de reajuste: na mesma data e índice em que se der o reajuste dos bene-
fícios do Regime Geral de Previdência Social, conforme dispõe o art. 15 da Lei nº 
10.887/2004.

Requisitos:
Auditor Fiscal:

• Ter deficiência há pelo menos 2 anos na data do requerimento;
• Tempo de contribuição:
Deficiência leve: 33 anos;
Deficiência moderada: 29 anos;
Deficiência grave: 25 anos.

Auditora Fiscal:
• Ter deficiência há pelo menos 2 anos na data do requerimento;
• Tempo de contribuição
Deficiência leve: 28 anos;
Deficiência moderada: 24 anos;
Deficiência grave: 20 anos.

Sem abono de permanência
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3 Aposentadoria especial por deficiência e idade 

Fundamento legal: Mandado de Injunção nº 1613 e art. 3º, IV da 
LC nº 142, de 08/05/2013.
Cálculo do benefício: média aritmética simples das maiores re-
munerações, utilizadas como base para as contribuições do(a) 
Auditor(a) Fiscal aos regimes de previdência a que esteve vincu-
lado, correspondente a 80% (oitenta por cento) de todo o perío-
do contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a 
do início da contribuição, se posterior àquela competência.
Forma de reajuste: na mesma data e índice em que se der o rea-
juste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, con-
forme dispõe o art. 15 da Lei nº 10.887/2004.
Requisitos:
Auditor Fiscal:

• Ter deficiência na data do requerimento, a partir de 4/12/2003;
• Idade: 60 anos
• 15 anos de contribuição;

Auditora Fiscal:
• Ter deficiência na data do requerimento, a partir de 4/12/2003;
• Idade: 55 anos
• 15 anos de contribuição;
Nota: o segurado especial não terá redução da idade em cin-

co anos, pois já se aposenta aos 55 anos de idade, se mulher e 60 
anos de idade, se homem.
Sem abono de permanência

Mandados de Injunção 1613 e 1614 tratam respectivamente da aposentadoria 
especial em decorrência da deficiência do(a) Auditor(a) Fiscal e da atividade de risco. 

No julgamento dessas ações, o STF julgou parcialmente procedente o pedido 
do Sindifisco Nacional, mas, em razão da existência de omissão no julgado, foram 
opostos embargos de declaração.

No MI 1613, os embargos foram convertidos em agravo regimental, o qual foi jul-
gado procedente, estabelecendo a aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/91 até a entrada 
em vigor da Lei Complementar nº 142/2013, para fins de verificação do preenchimen-
to dos requisitos para a aposentadoria especial do(a) Auditor(a) Fiscal portador(a) de 
deficiência. 

Vale destacar que este processo ainda não transitou em julgado, pois aguarda 
apreciação do agravo regimental interposto pela União.

Quanto ao MI 1614, os embargos de declaração interpostos pelo Sindifisco Na-
cional e o agravo regimental proposto pela União aguardam julgamento no STF.
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Considerações importantes

 ¾ De acordo com a frequência, o risco e o grau de exposição aos fatores nocivos, 
o tempo de contribuição exigido nessas atividades para a aposentadoria especial 
pode ser 10 anos, 15 anos ou 25 anos.

 ¾ A Orientação Normativa nº 16, de 23/12/2013, em seu art. 24, veda a conversão do 
tempo de serviço exercido em condições especiais em tempo comum, para obtenção 
de aposentadoria e abono de permanência, salvo expressa disposição em contrário 
da decisão judicial no caso concreto e respectivo parecer de força executória.

 ¾ As pensões decorrentes da aposentadoria especial serão corrigidas na mesma 
data e índice em que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência 
Social, conforme dispõe o art. 15 da Lei nº 10.887/2004, não lhes aplicando as regras 
de transição que garantem a paridade de rejustes com os servidores em atividade.

 ¾ Os Mandados de Injunção 1613 e 1614 não podem ser implementados, pois 
aguardam julgamento dos recursos interpostos pelo Sindifisco Nacional e pela União.
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PARTE IV - ABONO DE PERMANÊNCIA

O Abono de Permanência é um incentivo estabelecido pela Emenda Constitu-
cional nº 41/2003, concedido ao(a) Auditor(a) Fiscal que, tendo preenchido os requi-
sitos para se aposentar voluntariamente, opte por permanecer em atividade. O valor 
desse abono equivale ao valor da contribuição previdenciária e será pago enquanto 
o(a) Auditor(a) permanecer ativo(a) ou até que complete as exigências para a apo-
sentadoria compulsória, que ocorre aos setenta anos.

O Abono de Permanência tem dois objetivos claros: 
I - incentivar àquele que preencheu todos os requisitos para aposentar-se a per-

manecer em atividade, tendo como limite a aposentadoria compulsória; 
II - promover uma economia ao erário, que, com a manutenção do servidor em 

atividade, adia a dupla despesa de pagar o provento a este e a remuneração do 
novo que o substituirá.

Concedido o abono, o(a) Auditor(a) Fiscal continua a contribuir para a previdên-
cia, sendo creditado o mesmo valor pelo erário.

Da transformação da isenção previdenciária em abono de permanência

 Consoante o art. 16, §1º da Lei nº 10.887/2004 (lei que regulamenta a EC nº 
41/2003), os(as) Auditores(as) Fiscais que gozavam da isenção de contribuição previ-
denciária prevista no §1º do art. 3º e do §5º do art. 8º da EC nº 20/1998, com a publi-
cação da Lei nº 10.887/2004 (lei que regulamentou a EC nº 41/2003) perderam esse 
direito, e a partir de 20 de maio de 2004, voltaram a contribuir para o Regime Próprio 
de Previdência Social (RPPS) com direito ao abono de permanência.

Em síntese, são quatros as hipóteses constitucionais de pagamento do Abono 
de Permanência:

Primeira hipótese:

Fundamento Legal: art. 40, §19 da CF/88.

Requisitos: o(a) Auditor(a) Fiscal que após 31/12/2003, data da publicação da EC nº 
41/2003, implementou todas as exigências para aposentadoria voluntária estabeleci-
das no artigo 40, § 1º, “a” da CF/88, e que opte por permanecer em atividade, fará 
jus ao Abono de Permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária 
até que complete as exigências para aposentadoria estabelecidas no art. 40, § 1º, II da 
CF/88.
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Segunda hipótese:

Fundamento Legal: art. 2º, §5º da EC nº 41/2003

Requisitos: o(a) Auditor(a) Fiscal que ingressou no serviço público em cargo efetivo até 
16/12/1998 (data da publicação da EC nº 20/98), e implementou os requisitos previstos 
para aposentadoria voluntária relacionados no caput do art. 2º da EC nº 41/2003, e que 
opte por permanecer em atividade, terá direito ao Abono de Permanência equivalente 
ao valor de sua contribuição previdenciária até que complete as exigências para apo-
sentadoria compulsória estabelecidas no art. 40, § 1º da CF/88. 

Terceira hipótese:

Fundamento Legal: art. 3º, §1º da EC nº 41/2003.

Requisitos: o(a) Auditor(a) Fiscal que tenha cumprido os requisitos para a aposentadoria 
voluntária até a publicação da EC nº 41/2003 (31/12/2003), o que corresponde a apo-
sentar-se sob o amparo do texto original da CF/88 ou do texto emendado pela EC nº 
20/98,  que conte ainda com 30 anos de contribuição para o Auditor Fiscal e 25 anos de 
contribuição para a Auditora, e que opte por permanecer em atividade, fará jus ao abo-
no de permanência até que complete as exigências para aposentadoria compulsória 
estabelecidas no art. 40, § 1º, II da CF/88.

Quarta hipótese:

Fundamento Legal: Nota Informativa nº 412/2013/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP

Requisitos: o(a) Auditor(a) Fiscal que ingressou no serviço público em cargo efetivo até 
31/12/2003 (data da publicação da EC nº 41/2003), e implementou os requisitos previstos 
para aposentadoria voluntária relacionados no caput do art. 6º da EC nº 41/2003, e que 
opte por permanecer em atividade, terá direito ao Abono de Permanência equivalente 
ao valor de sua contribuição previdenciária até que complete as exigências para apo-
sentadoria compulsória estabelecidas no art. 40, § 1º da CF/88.

Quinta hipótese:

Fundamento Legal: Nota Informativa nº 412/2013/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP e Acórdão 
nº 1.482/2012 - TCU/Plenário.

Requisitos: o(a) servidor(a) que venha a preencher a regra de aposentadoria prevista no 
art. 57 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 e que opte por permanecer em atividade 
terá direito ao Abono de Permanência equivalente ao valor de sua contribuição previ-
denciária até que complete as exigências para aposentadoria compulsória estabeleci-
das no art. 40, §1º da CF/88.



Guia para a aposentadoria
do(a) Auditor(a) Fiscal da Receita Federal do Brasil

34

Sexta hipótese:

Fundamento Legal: art. 23 da Orientação Normativa nº 16, de 
23/12/2013.
Requisitos: o(a) servidor(a) que venha a preencher a regra de 
aposentadoria prevista no art. 57 da Lei nº 8.213, de 24 de julho 
de 1991 e que opte por permanecer em atividade terá direito ao 
Abono de Permanência equivalente ao valor de sua contribuição 
previdenciária até que complete as exigências para aposentado-
ria compulsória estabelecidas no art. 40, §1º da CF/88.

Considerações importantes

 ¾ A citação no requerimento da regra de aposentadoria para fins de concessão do 
abono não vincula a forma de aposentar-se por essa regra.

 ¾ Vale destacar que, em razão da ação ordinária ajuizada pelo Sindifisco Nacional (Pro-
cesso nº 200734000405520), os(as) Auditores(as) Fiscais não estão sujeitos à incidência do 
imposto de renda sobre os rendimentos recebidos a título de abono de permanência.

 ¾ Os(as) Auditores(as) Fiscais que possuam licença-prêmio poderão requerer o aprovei-
tamento dos períodos não usufruídos para efeito de concessão do abono de perma-
nência, caso esses interstícios sejam imprescindíveis ao implemento do direito à aposen-
tadoria. Entretanto, aproveitados esses períodos para efeito do abono de permanência, 
fica vedado o usufruto desses interstícios futuramente.

 ¾ Como já há entendimento de que a licença-prêmio pode ser convertida em pecú-
nia, após a concessão da aposentadoria, o Sindifisco Nacional orienta aos filiados que 
reflitam quanto à contagem deste período para efeito de concessão do abono de per-
manência, pois utilizada a licença-prêmio não gozada para a contagem do tempo em 
dobro para fins de recebimento do abono de permanência, não pode o(a) Auditor(a) 
Fiscal requerer a conversão da licença-prêmio em pecúnia ou mesmo querer usufruí-la.

 ¾ A concessão do abono de permanência é retroativa a 1º/01/2004, data da entrada 
em vigor da EC nº 41/2003, para os(as) Auditores(as) Fiscais elegíveis àquela data. Para 
os demais Auditores(as) Fiscais que adquiriram o direito à aposentadoria, o abono de 
permanência deverá ser concedido a partir da data em que forem implementadas as 
condições da aposentadoria voluntária.

 ¾ Os(as) Auditores(as) Fiscais que recebiam abono de permanência em cargo ante-
riormente ocupado, não têm garantido o direito de continuar a receber o incentivo no 
caso de um novo concurso público.

 ¾ Quem pode se aposentar com base no art. 3° da EC (Emenda Constitucional) n° 
47/2005, mas opta por continuar trabalhando em razão do pagamento do abono de 
permanência, poderá, se vier a falecer em atividade, deixar uma pensão sem pari-
dade, pois só as pensões derivadas dos proventos de servidor falecido que tenha se 
aposentado em conformidade com o art. 3º da EC nº 47/2005 têm direito à paridade 
de reajustes com servidores da ativa.

 ¾ Os(as) Auditores(as) Fiscais receberão o abono de permanência até que:
I - Formalizem pedido de aposentadoria voluntária; 
II - Sejam aposentados por invalidez; 
III - Advenha a aposentadoria compulsória.
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PARTE V - REVERSÃO 

 Estabelecem os arts. 25 e 26 da Lei nº 8.112/90, que a reversão é o retorno do(a) 
Auditor(a) Fiscal aposentado(a) à atividade, nas seguintes modalidades:

I - por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos 
da aposentadoria;

II - no interesse da administração, desde que:
a) tenha solicitado a reversão;
b) a aposentadoria tenha sido voluntária;
c) estável quando na atividade;
d) a aposentadoria tenha ocorrido nos cinco anos anteriores à solicitação;
e) não tenha o(a) requerente setenta anos de idade;  
e) haja cargo vago.

Para a reversão, no interesse da Administração, conforme Portaria SRF nº 260, de 
16 de fevereiro de 2001, devem ser preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos:

I - haver requerimento do(a) Auditor(a) Fiscal aposentado(a);
II - que a aposentadoria tenha sido voluntária e ocorrida nos cinco anos anterio-

res à solicitação da reversão;
III - que o(a) aposentado(a) tenha sido estável quando em atividade;
IV - que haja cargo vago;
V - que seja respeitado o quantitativo de vagas dos cargos que se destinam à 

reversão;
VI - que seja para o mesmo cargo, classe e padrão em que ocorreu a aposen-

tadoria ou para o cargo decorrente de sua transformação, observada, nesse caso, 
a regra de transposição;

VII - que seja certificada por junta médica do Ministério da Fazenda a aptidão 
física e mental do(a) inativo(a) para o exercício das atribuições inerentes ao cargo.

O(A) Auditor(a) Fiscal que retornar à atividade, no interesse da Administração, 
perceberá a título de vencimentos a remuneração do cargo que voltar a exercer.

Concedida a reversão, no interesse da Administração, o(a) Auditor(a) Fiscal so-
mente terá nova aposentadoria com os proventos calculados com base nas novas 
regras, se permanecer em atividade por, no mínimo, cinco anos.

O(A) Auditor(a) Fiscal que aderir à reversão renuncia à inatividade com a nova 
investidura e passa a ter os mesmos direitos, garantias, vantagens e deveres aplicá-
veis àqueles em atividade.

Caso não cumpra o prazo estabelecido, os proventos voltarão a ser calculados 
de acordo com a legislação em vigor à época da concessão da primeira aposenta-
doria, tendo por base de cálculo a remuneração percebida em atividade. Ressalte-se 
que esse tempo não será considerado para o retorno à inatividade, pois já preencheu 
os requisitos exigidos para a aposentadoria voluntária, conforme critérios da legisla-
ção vigente por ocasião da aquisição do direito.
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PARTE VI - CONVERSÃO DOS PROVENTOS DE 
APOSENTADORIA PROPORCIONAIS EM INTEGRAIS

A conversão dos proventos de aposentadoria do(a) servidor(a) público(a) fede-
ral proporcionais em integrais está prevista no art. 190 da Lei nº 8.112/90, in verbis:

“o servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de serviço, 
se acometido de quaisquer das moléstias especificadas no § 1º do art. 
186 desta Lei e, por esse motivo, for considerado inválido por junta médica 
oficial, passará a perceber provento integral, calculado com base no fun-
damento legal de concessão da aposentadoria”.

Por sua vez, o art. 186, §1ª da Lei nº 8.112/90 considera como doenças graves, 
contagiosas ou incuráveis:

“... tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia ma-
ligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, car-
diopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, 
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do 
mal de Paget (osteíte deformante), Síndrome de Imunodeficiência Adquiri-
da - AIDS, e outras que a lei indicar, com base na medicina especializada.”

Vale destacar que o STJ tem asseverado que o rol previsto no dispositivo acima 
transcrito não é taxativo, mas exemplificativo. Logo, o(a) Auditor(a) Fiscal que sofre de 
um mal de similar gravidade àqueles mencionados no art. 186, § 1º da Lei nº 8.112/90, 
terá direito também a integralização de seus proventos, pois “É assente nesta Corte 
que o rol das doenças constantes do art. 186, inciso I e § 1º, da Lei n. 8.112/90, para 
fins de aposentadoria integral, não é taxativo, mas exemplificativo, tendo em vista a 
impossibilidade de a norma alcançar todas as doenças consideradas pela medicina 
como graves, contagiosas e incuráveis, sob pena de negar o conteúdo valorativo da 
norma inserta no inciso I do art. 40da Constituição Federal” (AgRg no REsp 1379747/RS, 
Rel. Ministro Humberto Martins, 2ª Turma, DJe de 28/06/2013).

Sendo assim, a integralização de proventos de aposentadoria proporcionais 
para integrais com base no art. 190 da Lei nº 8.112/90, nos casos de superveniência de 
doenças graves, contagiosas ou incuráveis, continua sendo aceita.

Quanto à sistemática de cálculo da integralização dos proventos, temos 
duas situações:

Primeira: o(a) Auditor(a) Fiscal que se aposentou com proventos proporcionais 
antes da reforma da promulgação da EC nº 41/2003 e vier a ser acometido de doença 
especificada no § 1º do art. 186 da Lei nº 8.112/90 (RJU), “fará jus à integralização do 
provento calculada segundo a mesma sistemática pela qual vinha recebendo o seu 
provento proporcional, não se aplicando, nesses casos, a metodologia de cálculo de 
proventos disciplinada na Lei n. 10.887/2004” (Acórdão nº 278/2007 - TC - Plenário, pu-
blicado  DOU 09/03/2007).

 Segunda: o(a) Auditor(a) Fiscal que se aposentou com proventos proporcionais, 
depois da reforma da promulgação da EC nº 41/2003, e vier a ser acometido de doen-
ça especificada no § 1º do art. 186 da Lei nº 8.112/90 tem direito à conversão de seus 
proventos de proporcionais para integrais, segundo a sistemática de cálculo de pro-
ventos previsto na Lei nº 10.887/2004, ou seja, a média aritmética simples das maiores 
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PARTE VII - DESAPOSENTAÇÃO

Definição: “A desaposentação é uma renúncia à aposentação. Sem prejuízo do 
tempo de serviço ou do tempo, per si irrenunciáveis, seguidas ou não de volta ao tra-
balho” (MARTINEZ, 2008, p.36).

A finalidade desse instituto, em geral, visa a obter uma nova aposentadoria 
mais vantajosa. 

No Regime Geral de Previdência Social (RGPS), ainda há grande discussão sobre 
esse instituto no que se refere à devolução ou não do valor recebido pelo segurado no 
período em que estava aposentado.

No Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), o TCU já pacificou este assunto, 
permitindo a desaverbação do vínculo anterior e trazendo o tempo para o novo vínculo, 
mas deixou bem claro que só permite isto para uma nova concessão de aposentadoria.

Atualmente essa questão está pacificada pelo STJ, no sentido de que:

“É possível a renúncia à aposentadoria por tempo de serviço (desaposen-
tação) objetivando a concessão de novo benefício mais vantajoso da mes-
ma natureza (reaposentação), com o cômputo dos salários de contribui-
ção posteriores à aposentadoria anterior, não sendo exigível, nesse caso, a 
devolução dos valores recebidos em razão da aposentadoria anterior”. Pre-
cedentes citados: AgRg no REsp 1.270.606-RS, Sexta Turma, DJe 12/04/2013; 
AgRg no REsp 1.321.325-RS, Segunda Turma, DJe 20/08/2012, e AgRg no REsp 
1.255.835-PR, Quinta Turma, DJe 12/09/2012.REsp 1.334.488-SC, Rel. Min. Her-
man Benjamin, julgado em 080/5/2013.

No Supremo Tribunal Federal, a questão ainda está indefinida, tendo em vista que 
os Recursos Extraordinários números 381.367/RS e 661.256/SC ainda não foram julgados.

remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de 
previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de 
todo o período contributivo, desde a competência julho de 1994 ou desde a do início 
da contribuição, se posterior àquela competência.
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CONCLUSÃO

Com o objetivo de contribuir para o esclarecimento da Reforma da Previdência 
no Serviço Público e servir de orientação aos aposentados, aposentandos e recém-
-nomeados ao cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, no que tange aos 
direitos previdenciários previstos nas normas constitucionais e infraconstitucionais apli-
cáveis ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), este Guia procurou condensar 
as orientações básicas para atingir a finalidade a que se propôs, atendendo aos an-
seios do conjunto da categoria.

Recomendamos que, além da legislação citada no texto deste Guia, o(a) Auditor(a) 
Fiscal considere, dentre outras fontes legais, as orientações normativas da Secretaria de 
Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; da Secretaria 
de Previdência Social do Ministério da Previdência Social e, principalmente, as decisões 
proferidas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e os Tribunais Superiores.

Vale frisar que, toda a legislação mencionada neste guia, está disponível na 
página da Diretoria de Assuntos de Aposentadoria e Pensões no site do Sindifisco Na-
cional na internet: www.sindifisconacional.org.br.

Quaisquer outras dúvidas, esta Diretoria do SINDIFISCO NACIONAL se dispõe a 
responder através do Contate-nos e aposentados@sindifisconacional.org.br, que tam-
bém constam no nosso sítio.

Esperamos sinceramente, que o(a) colega encontre seu caminho nessa estrada 
da construção de sua nova vida como aposentado(a).

Porém, que a brisa da nostalgia não o deixe esquecer de seus antigos compa-
nheiros. O Sindicato será o ponto de encontro de todos nós e, juntos, poderemos lutar 
por nossos direitos e uma sociedade mais justa.

Clotilde Guimarães e Diego Augusto de Sá 
Diretores de Assuntos de Aposentadoria e Pensões do Sindifisco Nacional
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ANEXO
RESUMO PARA APOSENTADORIA
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REGRA LEI MODALIDADE/FUNDAMENTO
POSSIBILIDADE
DE ABONO DE 
PERMANÊNCIA

CÓDIGO
SIAPE REQUISITOS CALCULOS DOS 

PROVENTOS PARIDADE PENSÃO

DIREITO
ADQUIRIDO

ANTERIOR A 
EC 20/98 ATÉ 

16.12.98.

INTEGRAL 
Art. 40, inciso III, alínea “a”, 
da CF/88 (redação original) 

c/c o Art. 40, § 18 CF 88 
(redação atual) e Art. 3º,

§ 2º da EC 41.

SIM - Art. 3º § 1º EC 
41/2003 a partir de 

20/5/2004, pois antes 
tinha a isenção do 

PSS, Art. 3º § 1º da EC 
20/98.

018010

041057
(31.12.03)

H – 35 anos de tempo de 
serviço;

M – 30 anos de tempo de 
serviço.

INTEGRAL , 
INDEPENDENTE DA 

IDADE.  ÚLTIMA 
REMUNERAÇÃO
Gratificação de 

Desempenho é integral
Art. 6º § único Lei 

10556/02.

SIM - 
ART.7º DA 
EC 41/03.

Paridade somente se o óbito 
do servidor for até 31.12.03. 

Óbito ocorrido após 01.01.04 
até 19.02.04 não há paridade, o 
cálculo será com base no último 
provento. Óbito após 20.02.04 o 

cálculo obedecerá ao disposto no 
art. 2º, inciso I da Lei n.º 10.887/04.

PROPORCIONAL
Art. 40, inciso III, alínea “c”, 
da CF/88 (redação original) 

c/c o Art. 40, § 18 CF 88 
(redação atual) e Art. 3º,  

§ 2º da EC 41.

SIM - Art. 3º § 1º EC 
41/2003, a partir de 

31/12/2003

018020

041069
(31.12.03)

H – 30 anos de tempo de 
serviço;

M – 25 anos de tempo de 
serviço.

PROPROCIONAL AO 
TEMPO DE SERVIÇO, 

INDEPENDENTEMENTE DA 
IDADE 

(Não proporcionaliza 
ATS, VPNI e Opção do 
Art. 2º da Lei 8.911/94).

SIM - 
ART.7º DA 
EC 41/03.

Paridade somente se o óbito 
do servidor for até 31.12.03. 

Óbito ocorrido após 01.01.04, 
até 19.02.04 não há paridade, o 
cálculo será com base no último 
provento. Óbito após 20.02.04 o 

cálculo obedecerá ao disposto no 
art. 2º, inciso I da Lei n.º 10.887/04.

DIREITO
ADQUIRIDO

REGRA GERAL
CF – NOVA 
REDAÇÃO

VIGÊNCIA  DA EC 
20/98 A PARTIR 
DE 16.12.98 ATÉ 

31.12.03.

INTEGRAL
Art. 40, § 1º, inciso III, 

alínea “a”, da CF/88 (com 
redação dada pela EC 

20/98) c/c o Art. 40, § 18 CF 
88 (redação atual) e Art. 3º, 

§ 2º da EC 41.

SIM - Art. 3º § 1º da EC 
41/2003, a partir de 

20/2/2004, pois antes 
tinha a isenção do PSS 
pelo disposto do art. 4º 

da Lei 9.783/99.

020001

041081
(31.12.03)

H – 60 idade, 35 
anos de tempo 
contribuição;

M – 55 idade, 30 
anos de tempo 

de contribuição.

10 anos 
no Serviço 
Público e 
5 anos no 

cargo

DIREITO ADQUIRIDO. 
ÚLTIMA REMUNERAÇÃO.

SIM - 
ART.7º DA 
EC 41/03.

Paridade somente se o óbito do 
servidor  for até 31.12.03. Óbito 

ocorrido após 01.01.04  até 
19.02.04 não há paridade, o 

cálculo será com base no último 
provento. Óbito após 20.02.04  o 
cálculo obedecerá o disposto no 

art. 2º , I da Lei n.º 10.887/04.

POR IDADE
Art. 40, § 1º, inciso III, 

alínea “b”, da CF/88 (com 
redação dada pela EC 

20/98) c/c o Art. 40, § 18 CF 
88, (redação atual) e Art. 3º 

§ 2º da EC 41.

SIM – desde que o 
homem tenha no 

mínimo 30 anos de 
Contribuição e a 

mulher 25. Art. 3º § 1º 
EC 41/2003 a partir de 

31/12/2003

020007

041105
(31.12.03)

H – 65 anos de 
idade;

M – 60 anos de 
idade.

DIREITO ADQUIRIDO. 
ÚLTIMA REMUNERAÇÃO.  
Proporcional ao tempo 

de Contribuição até 
31.12.03

(Não proporcionaliza 
ATS, VPNI e Opção do 
Art. 2º da Lei 8.911/94).

SIM - 
ART.7º DA 
EC 41/03.

Paridade somente se o óbito do 
servidor  for até 31.12.03. Óbito 

ocorrido após 01.01.04  até 
19.02.04 não há paridade, o 

cálculo será com base no último 
provento. Obto após 20.02.04  o 

cálculo obedecerá o disposto no 
art. 2º , I da Lei n.º 10.887/04.

INVALIDEZ  INTEGRAL
Art. 40, § 1º, inciso I da 

CF/88  (redação anterior à 
EC 41/2003) c/c art. 186, § 1º 
da Lei 8.112/90, e § 21 da CF 
88, (Redação Atual), c/c o 

Art. 3º §, 2º da EC 41/03.

NÃO HÁ. 020045

Ser portador 
das doenças 

especificadas na 
legislação e se 
for considerado 

INCAPAZ  em  
data anterior a 

31/12/2003.

Direito 
adquirido

INTEGRAL, em relação 
à última remuneração 
anterior ao motivo da 

aposentadoria.

SIM - 
ART.7º DA 
EC 41/03.

Paridade somente se o óbito 
do servidor for até 31.12.03. 

Óbito ocorrido após 01.01.04 
até 19.02.04 não há paridade, o 
cálculo será com base no último 
provento. Óbito após 20.02.04 o 

cálculo obedecerá ao disposto no 
art. 2º, inciso I da Lei n.º 10.887/04.
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REGRA LEI MODALIDADE/FUNDAMENTO
POSSIBILIDADE
DE ABONO DE 
PERMANÊNCIA

CÓDIGO
SIAPE REQUISITOS CALCULOS DOS 

PROVENTOS PARIDADE PENSÃO

DIREITO
ADQUIRIDO

ANTERIOR A 
EC 20/98 ATÉ 

16.12.98.

INTEGRAL 
Art. 40, inciso III, alínea “a”, 
da CF/88 (redação original) 

c/c o Art. 40, § 18 CF 88 
(redação atual) e Art. 3º,

§ 2º da EC 41.

SIM - Art. 3º § 1º EC 
41/2003 a partir de 

20/5/2004, pois antes 
tinha a isenção do 

PSS, Art. 3º § 1º da EC 
20/98.

018010

041057
(31.12.03)

H – 35 anos de tempo de 
serviço;

M – 30 anos de tempo de 
serviço.

INTEGRAL , 
INDEPENDENTE DA 

IDADE.  ÚLTIMA 
REMUNERAÇÃO
Gratificação de 

Desempenho é integral
Art. 6º § único Lei 

10556/02.

SIM - 
ART.7º DA 
EC 41/03.

Paridade somente se o óbito 
do servidor for até 31.12.03. 

Óbito ocorrido após 01.01.04 
até 19.02.04 não há paridade, o 
cálculo será com base no último 
provento. Óbito após 20.02.04 o 

cálculo obedecerá ao disposto no 
art. 2º, inciso I da Lei n.º 10.887/04.

PROPORCIONAL
Art. 40, inciso III, alínea “c”, 
da CF/88 (redação original) 

c/c o Art. 40, § 18 CF 88 
(redação atual) e Art. 3º,  

§ 2º da EC 41.

SIM - Art. 3º § 1º EC 
41/2003, a partir de 

31/12/2003

018020

041069
(31.12.03)

H – 30 anos de tempo de 
serviço;

M – 25 anos de tempo de 
serviço.

PROPROCIONAL AO 
TEMPO DE SERVIÇO, 

INDEPENDENTEMENTE DA 
IDADE 

(Não proporcionaliza 
ATS, VPNI e Opção do 
Art. 2º da Lei 8.911/94).

SIM - 
ART.7º DA 
EC 41/03.

Paridade somente se o óbito 
do servidor for até 31.12.03. 

Óbito ocorrido após 01.01.04, 
até 19.02.04 não há paridade, o 
cálculo será com base no último 
provento. Óbito após 20.02.04 o 

cálculo obedecerá ao disposto no 
art. 2º, inciso I da Lei n.º 10.887/04.

DIREITO
ADQUIRIDO

REGRA GERAL
CF – NOVA 
REDAÇÃO

VIGÊNCIA  DA EC 
20/98 A PARTIR 
DE 16.12.98 ATÉ 

31.12.03.

INTEGRAL
Art. 40, § 1º, inciso III, 

alínea “a”, da CF/88 (com 
redação dada pela EC 

20/98) c/c o Art. 40, § 18 CF 
88 (redação atual) e Art. 3º, 

§ 2º da EC 41.

SIM - Art. 3º § 1º da EC 
41/2003, a partir de 

20/2/2004, pois antes 
tinha a isenção do PSS 
pelo disposto do art. 4º 

da Lei 9.783/99.

020001

041081
(31.12.03)

H – 60 idade, 35 
anos de tempo 
contribuição;

M – 55 idade, 30 
anos de tempo 

de contribuição.

10 anos 
no Serviço 
Público e 
5 anos no 

cargo

DIREITO ADQUIRIDO. 
ÚLTIMA REMUNERAÇÃO.

SIM - 
ART.7º DA 
EC 41/03.

Paridade somente se o óbito do 
servidor  for até 31.12.03. Óbito 

ocorrido após 01.01.04  até 
19.02.04 não há paridade, o 

cálculo será com base no último 
provento. Óbito após 20.02.04  o 
cálculo obedecerá o disposto no 

art. 2º , I da Lei n.º 10.887/04.

POR IDADE
Art. 40, § 1º, inciso III, 

alínea “b”, da CF/88 (com 
redação dada pela EC 

20/98) c/c o Art. 40, § 18 CF 
88, (redação atual) e Art. 3º 

§ 2º da EC 41.

SIM – desde que o 
homem tenha no 

mínimo 30 anos de 
Contribuição e a 

mulher 25. Art. 3º § 1º 
EC 41/2003 a partir de 

31/12/2003

020007

041105
(31.12.03)

H – 65 anos de 
idade;

M – 60 anos de 
idade.

DIREITO ADQUIRIDO. 
ÚLTIMA REMUNERAÇÃO.  
Proporcional ao tempo 

de Contribuição até 
31.12.03

(Não proporcionaliza 
ATS, VPNI e Opção do 
Art. 2º da Lei 8.911/94).

SIM - 
ART.7º DA 
EC 41/03.

Paridade somente se o óbito do 
servidor  for até 31.12.03. Óbito 

ocorrido após 01.01.04  até 
19.02.04 não há paridade, o 

cálculo será com base no último 
provento. Obto após 20.02.04  o 

cálculo obedecerá o disposto no 
art. 2º , I da Lei n.º 10.887/04.

INVALIDEZ  INTEGRAL
Art. 40, § 1º, inciso I da 

CF/88  (redação anterior à 
EC 41/2003) c/c art. 186, § 1º 
da Lei 8.112/90, e § 21 da CF 
88, (Redação Atual), c/c o 

Art. 3º §, 2º da EC 41/03.

NÃO HÁ. 020045

Ser portador 
das doenças 

especificadas na 
legislação e se 
for considerado 

INCAPAZ  em  
data anterior a 

31/12/2003.

Direito 
adquirido

INTEGRAL, em relação 
à última remuneração 
anterior ao motivo da 

aposentadoria.

SIM - 
ART.7º DA 
EC 41/03.

Paridade somente se o óbito 
do servidor for até 31.12.03. 

Óbito ocorrido após 01.01.04 
até 19.02.04 não há paridade, o 
cálculo será com base no último 
provento. Óbito após 20.02.04 o 

cálculo obedecerá ao disposto no 
art. 2º, inciso I da Lei n.º 10.887/04.

*Colaboração do professor Celso Colacci
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REGRA LEI MODALIDADE/FUNDAMENTO
POSSIBILIDADE
DE ABONO DE 
PERMANÊNCIA

CÓDIGO
SIAPE REQUISITOS CÁLCULO DOS 

PROVENTOS PARIDADE PENSÃO

DIREITO
ADQUIRIDO

REGRA GERAL
CF – NOVA 
REDAÇÃO

VIGÊNCIA  
DA EC 20/98 
A PARTIR DE 
16.12.98 ATÉ 

31.12.03.

INVALIDEZ – INCAPACITANTE

Art. 40, § 1º, inciso I da CF/88  
(redação anterior à EC 41/2003) 

e § 18 da CF 88, (Redação Atual), 
c/c o Art. 3º §, 2º da EC 41/03.

NÃO HÁ. 020037

Ser portador 
das doenças 
especificadas 
na legislação, 

contraídas  e se 
for considerado 

INCAPAZ  em  
data anterior a 

31/12/2003.

Direito adquirido.

PROPORCIONAL 
ao tempo de 
Contribuição.

Não proporcionaliza 
ATS, VPNI e Opção 

do Art. 2º da Lei 
8.911/94.

SIM - 
Art. 7º da
EC 41/03.

Paridade somente se o óbito 
do servidor for até 31.12.03. 

Óbito ocorrido após 01.01.04 
até 19.02.04 não há paridade, 
o cálculo será com base no 
último provento. Óbito após 

20.02.04 o cálculo obedecerá 
ao disposto no art. 2º, inciso I 

da Lei n.º 10.887/04.

DIREITO
ADQUIRIDO
REGRA DE 

TRANSIÇÃO

VIGÊNCIA DA 
EC 20/98 ATÉ 

31.12.03.

INTEGRAL
Art. 8º, incisos I, II e III, alíneas “a” 
e “b”, da EC nº 20/98 c/c o art. 

40, § 18, CF/88. NR dada pela EC 
nº 41/03 e Art. 3º, § 2º, da EC nº 

41/03.

SIM - Art. 3º, § 1º, 
EC nº 41/03 a partir 

de 20/5/2004, 
pois antes tinha 

a isenção do PSS 
pelo disposto no 
art. 8º, § 5º, da EC 

nº 20/98.

020062

041093
(31.12.03)

H – 53  anos de 
idade, 35 anos 
de tempo de 
contribuição;

M - 48  anos de 
idade, 30 anos 
de tempo de 
contribuição.

Ingresso no 
serviço público 
até 16/12/98 e 5 
anos no cargo. 

Identificar o 
tempo que faltava 

para aposentar 
e acrescentar a 
esse tempo um 

pedágio de 20%.

INTEGRAL com base 
no último provento.

SIM - 
Art. 7º da
EC 41/03.

Paridade somente se o óbito 
do servidor for até 31.12.03. 

Óbito ocorrido após 01.01.04 
até 19.02.04 não há paridade, 
o cálculo será com base no 
último provento. Obto após 

20.02.04 o cálculo obedecerá 
ao disposto no art. 2º, inciso I 

da Lei n.º 10.887/04.

PROPORCIONAL
Art. 8º, § 1º, inciso I, alíneas “a” 
e “b”, da EC nº 20/98 c/c o art. 

40, § 18, CF/88. NR dada pela EC 
nº 41/03 e Art. 3º, § 2º, da EC nº 

41/03.

SIM - Art. 3º, § 
1º, EC nº 41/03, 

a partir de 
31/12/2003.

020065

041099
(31.12.03)

H – 53  anos de 
idade, 30 anos 
de tempo de 
contribuição;

M - 48  anos de 
idade, 25 anos 
de tempo de 
contribuição.

Ingresso no serviço 
público até 

16/12/98  e 5 anos 
no cargo. 

Apurar tempo 
informado até 

16/12/1998. 
Identificar o 

tempo que faltava 
para aposentar 
e acrescentar a 
esse tempo um 

pedágio de 40%.

PROPORCIONAL com 
70%  acrescido de 
5% para cada ano 
que permanecer 

em atividade após 
completar o tempo 

necessário, com 
limite de até 95%. 

Não proporcionaliza 
ATS, VPNI e Opção 

do Art. 2º da Lei 
8.911/94.

SIM - 
Art. 7º da
EC 41/03.

Paridade somente se o óbito 
do servidor for até 31.12.03. 

Óbito ocorrido após 01.01.04  
até 19.02.04 não há paridade, 
o cálculo será com base no 
último provento.  Óbito após 

20.02.04 o cálculo obedecerá 
ao disposto no art. 2º, inciso I  

da Lei n.º 10.887/04.

REGRA GERAL

VIGÊNCIA  
DA EC 41/03 
A PARTIR DE 

31.12.03.

VOLUNTÁRIA
Art. 40, § 1º, inciso III, alínea “a”, 

c/c os §§ 3º e 18, CF/88.
(redação atual).

SIM – Art. 40, § 
19, CF/88 – NR EC 
nº 41/03, a partir 
da data em que 

completar os 
requisitos.

041032
(31.12.03 a 

19.2.04)

041048
(20.2.04)

H – 60 idade, 35 
anos de tempo 
contribuição;
M – 55 idade, 

30 anos de 
tempo de 

contribuição.

10 anos no Serviço 
Público (pode ser 
utilizado para esse 
fim todo o tempo 
que foi prestado 

em sociedade de 
economia  mista, 
empresa pública, 

nos estados 
e municípios 
(PACIFICADO 
PELO PARECER  

028/2010/DECOR/
CGU/AGU) e 5 
anos no cargo.

MÉDIA ARITIMÉTICA 
simples  

(A partir de 20.02.04. 
Se a aposentadoria 
ocorrer antes dessa 

data, por essa regra, 
o efeito financeiro 

será integral).

NÃO HÁ.

Óbito ocorrido após 01.01.04  
até 19.02.04 não há paridade, 

o cálculo será com base 
no último provento. Óbito 

ocorrido a partir de 20/2/2004, 
o cálculo obedecerá ao 

disposto no artigo 2º, inciso I 
da Lei 10.887/2004.

POR IDADE
Art. 40, § 1º, inciso III, alínea “b”, 

c/c os
§§ 3º e 18, CF/88 (redação atual).

NÃO HÁ.

041035
(31.12.03 a 

19.2.04)

041050
(20.2.04)

H – 65 anos de 
idade; 

M – 60 anos de 
idade.

MÉDIA ARITIMÉTICA 
SIMPLES. Proporcional 
aos dias trabalhados. 

CALCULADOS 
SOBRE A MÉDIA 

APURADA, APÓS ESTE 
CÁLCULO É QUE SE 
OBSERVA A ÚLTIMA 

REMUNERAÇÃO 
DO SERVIDOR – AC 
TCU  PLENÁRIO Nº 

1176/2015.

NÃO HÁ.

Óbito ocorrido após 01.01.04  
até 19.02.04 não há paridade, 

o cálculo será com base 
no último provento. Óbito 

ocorrido a partir de 20/2/2004, 
o cálculo obedecerá ao 

disposto no artigo 2º, inciso I 
da Lei 10.887/2004.
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REGRA LEI MODALIDADE/FUNDAMENTO
POSSIBILIDADE
DE ABONO DE 
PERMANÊNCIA

CÓDIGO
SIAPE REQUISITOS CÁLCULO DOS 

PROVENTOS PARIDADE PENSÃO

DIREITO
ADQUIRIDO

REGRA GERAL
CF – NOVA 
REDAÇÃO

VIGÊNCIA  
DA EC 20/98 
A PARTIR DE 
16.12.98 ATÉ 

31.12.03.

INVALIDEZ – INCAPACITANTE

Art. 40, § 1º, inciso I da CF/88  
(redação anterior à EC 41/2003) 

e § 18 da CF 88, (Redação Atual), 
c/c o Art. 3º §, 2º da EC 41/03.

NÃO HÁ. 020037

Ser portador 
das doenças 
especificadas 
na legislação, 

contraídas  e se 
for considerado 

INCAPAZ  em  
data anterior a 

31/12/2003.

Direito adquirido.

PROPORCIONAL 
ao tempo de 
Contribuição.

Não proporcionaliza 
ATS, VPNI e Opção 

do Art. 2º da Lei 
8.911/94.

SIM - 
Art. 7º da
EC 41/03.

Paridade somente se o óbito 
do servidor for até 31.12.03. 

Óbito ocorrido após 01.01.04 
até 19.02.04 não há paridade, 
o cálculo será com base no 
último provento. Óbito após 

20.02.04 o cálculo obedecerá 
ao disposto no art. 2º, inciso I 

da Lei n.º 10.887/04.

DIREITO
ADQUIRIDO
REGRA DE 

TRANSIÇÃO

VIGÊNCIA DA 
EC 20/98 ATÉ 

31.12.03.

INTEGRAL
Art. 8º, incisos I, II e III, alíneas “a” 
e “b”, da EC nº 20/98 c/c o art. 

40, § 18, CF/88. NR dada pela EC 
nº 41/03 e Art. 3º, § 2º, da EC nº 

41/03.

SIM - Art. 3º, § 1º, 
EC nº 41/03 a partir 

de 20/5/2004, 
pois antes tinha 

a isenção do PSS 
pelo disposto no 
art. 8º, § 5º, da EC 

nº 20/98.

020062

041093
(31.12.03)

H – 53  anos de 
idade, 35 anos 
de tempo de 
contribuição;

M - 48  anos de 
idade, 30 anos 
de tempo de 
contribuição.

Ingresso no 
serviço público 
até 16/12/98 e 5 
anos no cargo. 

Identificar o 
tempo que faltava 

para aposentar 
e acrescentar a 
esse tempo um 

pedágio de 20%.

INTEGRAL com base 
no último provento.

SIM - 
Art. 7º da
EC 41/03.

Paridade somente se o óbito 
do servidor for até 31.12.03. 

Óbito ocorrido após 01.01.04 
até 19.02.04 não há paridade, 
o cálculo será com base no 
último provento. Obto após 

20.02.04 o cálculo obedecerá 
ao disposto no art. 2º, inciso I 

da Lei n.º 10.887/04.

PROPORCIONAL
Art. 8º, § 1º, inciso I, alíneas “a” 
e “b”, da EC nº 20/98 c/c o art. 

40, § 18, CF/88. NR dada pela EC 
nº 41/03 e Art. 3º, § 2º, da EC nº 

41/03.

SIM - Art. 3º, § 
1º, EC nº 41/03, 

a partir de 
31/12/2003.

020065

041099
(31.12.03)

H – 53  anos de 
idade, 30 anos 
de tempo de 
contribuição;

M - 48  anos de 
idade, 25 anos 
de tempo de 
contribuição.

Ingresso no serviço 
público até 

16/12/98  e 5 anos 
no cargo. 

Apurar tempo 
informado até 

16/12/1998. 
Identificar o 

tempo que faltava 
para aposentar 
e acrescentar a 
esse tempo um 

pedágio de 40%.

PROPORCIONAL com 
70%  acrescido de 
5% para cada ano 
que permanecer 

em atividade após 
completar o tempo 

necessário, com 
limite de até 95%. 

Não proporcionaliza 
ATS, VPNI e Opção 

do Art. 2º da Lei 
8.911/94.

SIM - 
Art. 7º da
EC 41/03.

Paridade somente se o óbito 
do servidor for até 31.12.03. 

Óbito ocorrido após 01.01.04  
até 19.02.04 não há paridade, 
o cálculo será com base no 
último provento.  Óbito após 

20.02.04 o cálculo obedecerá 
ao disposto no art. 2º, inciso I  

da Lei n.º 10.887/04.

REGRA GERAL

VIGÊNCIA  
DA EC 41/03 
A PARTIR DE 

31.12.03.

VOLUNTÁRIA
Art. 40, § 1º, inciso III, alínea “a”, 

c/c os §§ 3º e 18, CF/88.
(redação atual).

SIM – Art. 40, § 
19, CF/88 – NR EC 
nº 41/03, a partir 
da data em que 

completar os 
requisitos.

041032
(31.12.03 a 

19.2.04)

041048
(20.2.04)

H – 60 idade, 35 
anos de tempo 
contribuição;
M – 55 idade, 

30 anos de 
tempo de 

contribuição.

10 anos no Serviço 
Público (pode ser 
utilizado para esse 
fim todo o tempo 
que foi prestado 

em sociedade de 
economia  mista, 
empresa pública, 

nos estados 
e municípios 
(PACIFICADO 
PELO PARECER  

028/2010/DECOR/
CGU/AGU) e 5 
anos no cargo.

MÉDIA ARITIMÉTICA 
simples  

(A partir de 20.02.04. 
Se a aposentadoria 
ocorrer antes dessa 

data, por essa regra, 
o efeito financeiro 

será integral).

NÃO HÁ.

Óbito ocorrido após 01.01.04  
até 19.02.04 não há paridade, 

o cálculo será com base 
no último provento. Óbito 

ocorrido a partir de 20/2/2004, 
o cálculo obedecerá ao 

disposto no artigo 2º, inciso I 
da Lei 10.887/2004.

POR IDADE
Art. 40, § 1º, inciso III, alínea “b”, 

c/c os
§§ 3º e 18, CF/88 (redação atual).

NÃO HÁ.

041035
(31.12.03 a 

19.2.04)

041050
(20.2.04)

H – 65 anos de 
idade; 

M – 60 anos de 
idade.

MÉDIA ARITIMÉTICA 
SIMPLES. Proporcional 
aos dias trabalhados. 

CALCULADOS 
SOBRE A MÉDIA 

APURADA, APÓS ESTE 
CÁLCULO É QUE SE 
OBSERVA A ÚLTIMA 

REMUNERAÇÃO 
DO SERVIDOR – AC 
TCU  PLENÁRIO Nº 

1176/2015.

NÃO HÁ.

Óbito ocorrido após 01.01.04  
até 19.02.04 não há paridade, 

o cálculo será com base 
no último provento. Óbito 

ocorrido a partir de 20/2/2004, 
o cálculo obedecerá ao 

disposto no artigo 2º, inciso I 
da Lei 10.887/2004.

*Colaboração do professor Celso Colacci
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REGRA LEI MODALIDADE/FUNDAMENTO
POSSIBILIDAD
DE ABONO DE 
PERMANÊNCIA

CÓDIGO
SIAPE REQUISITOS CÁLCULO DOS 

PROVENTOS PARIDADE PENSÃO

REGRA GERAL

VIGÊNCIA  
DA EC 
41/03 A 

PARTIR DE 
31.12.03.

COMPULSÓRIA
Art. 40, §1º, inciso II, da CF/88, 

c/c os §§ 3º e 18 (redação atual).
NÃO HÁ.

041001
(31.12.03 a 

19.2.04)

041041
(20.2.04)

HOMEM /MULHER
70 anos de idade independente do 

tempo de Contribuição.

MÉDIA ARITIMÉTICA 
SIMPLES. Proporcional 
aos dias trabalhados. 

CALCULADOS 
SOBRE A MÉDIA 

APURADA, APÓS ESTE 
CÁLCULO É QUE SE 
OBSERVA A ÚLTIMA 

REMUNERAÇÃO 
DO SERVIDOR – AC 
TCU  PLENÁRIO Nº 

1176/2015.

NÃO HÁ.

Óbito ocorrido após 
01.01.04  até 19.02.04 não 

há paridade, o cálculo 
será com base no último 
provento. Óbito ocorrido 
a partir de 20/2/2004, o 
cálculo obedecerá ao 

disposto no artigo 2º, inciso I 
da Lei 10.887/2004.

IINVALIDEZ – Integral
Art. 40, § 1º, inciso I, e §§ 3º e 21 

CF/88 (redação atual), c/c o 
artigo 186, § 1º da Lei 8.112/90. 
que trata das doenças graves.

 EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 
70/2012.

NÃO HÁ.

041010
(31.12.03 a 

19.2.04)

041042
(20.2.04)

Doença prevista em Lei. MÉDIA ARITMÉTICA. NÃO HÁ.

Óbito ocorrido após 
01.01.04  até 19.02.04 não 

há paridade, o cálculo 
será com base no último 
provento. Óbito ocorrido 
a partir de 20/2/2004, o 
cálculo obedecerá ao 

disposto no artigo 2º, inciso I 
da Lei 10.887/2004.

PROPORCIONAL - 
INVALIDEZ - INCAPACITANTE 

Art. 40, § 1º, inciso I, e §§ 3º e 18 
CF/88 (redação atual). 

NÃO HÁ.

041016
(31.12.03 a 

19.2.04)

041043
(20.2.04)

Doença Incapacitante.

MÉDIA ARITIMÉTICA 
SIMPLES. Proporcional 
aos dias trabalhados. 

CALCULADOS 
SOBRE A MÉDIA 

APURADA, APÓS ESTE 
CÁLCULO É QUE SE 
OBSERVA A ÚLTIMA 

REMUNERAÇÃO 
DO SERVIDOR – AC 
TCU  PLENÁRIO Nº 

1176/2015.

NÃO HÁ.

Óbito ocorrido após 
01.01.04  até 19.02.04 não 

há paridade, o cálculo 
será com base no último 
provento. Óbito ocorrido 
a partir de 20/2/2004, o 
cálculo obedecerá ao 

disposto no artigo 2º, incisos I 
da Lei 10.887/2004.

REGRA DE 
TRANSIÇÃO EC 41/03.

INTEGRAL ART.2º
Art. 2º, incisos I, II e III, alíneas “a” 
e “b”, da EC 41/03, c/c o Art. 40, 
§§ 3º e 18 da CF 88, (Redação 

Atual).

*SIM – Art. 2º § 5º EC 
41/2003 a partir da data 

em que completar os 
requisitos.

041025
(red. 3,5% 

- 31.12.03 a 
19.2.04)

041044
(red. 3,5% - 

20.2.04)

041027
(red. 5,0% - 

31.12.03)

H – 53 anos 
idade mínima, 

35 anos de 
contribuição;
M - 48 anos 

idade mínima, 
30 anos de 

contribuição.

Ingresso no 
serviço público 
até 16/12/98 e 5 
anos no cargo.
Apurar tempo 
informado até 

16/12/1998. 
Identificar o 

tempo mínimo 
necessário que 

faltava para 
aposentar e 

acrescentar a 
esse tempo um 

pedágio de 20%.

MÉDIA ARITIMÉTICA 
simples. REDUTOR 

DA REMUNERAÇÃO 
3,5% PARA CADA 

ANO (na idade em 
relação à idade 

mínima necessárial) 
QUE ANTECIPAR 
SE PREENCHER 
REQUISITOS ATÉ 

31.12.05. A PARTIR de 
1/1/2006, 5%.

NÃO HÁ.

Óbito ocorrido após 
01.01.04  até 19.02.04 não 

há paridade, o cálculo 
será com base no último 
provento. Óbito ocorrido 
a partir de 20/2/2004, o 
cálculo obedecerá ao 

disposto no artigo 2º, incisos I 
da Lei 10.887/2004.
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REGRA LEI MODALIDADE/FUNDAMENTO
POSSIBILIDAD
DE ABONO DE 
PERMANÊNCIA

CÓDIGO
SIAPE REQUISITOS CÁLCULO DOS 

PROVENTOS PARIDADE PENSÃO

REGRA GERAL

VIGÊNCIA  
DA EC 
41/03 A 

PARTIR DE 
31.12.03.

COMPULSÓRIA
Art. 40, §1º, inciso II, da CF/88, 

c/c os §§ 3º e 18 (redação atual).
NÃO HÁ.

041001
(31.12.03 a 

19.2.04)

041041
(20.2.04)

HOMEM /MULHER
70 anos de idade independente do 

tempo de Contribuição.

MÉDIA ARITIMÉTICA 
SIMPLES. Proporcional 
aos dias trabalhados. 

CALCULADOS 
SOBRE A MÉDIA 

APURADA, APÓS ESTE 
CÁLCULO É QUE SE 
OBSERVA A ÚLTIMA 

REMUNERAÇÃO 
DO SERVIDOR – AC 
TCU  PLENÁRIO Nº 

1176/2015.

NÃO HÁ.

Óbito ocorrido após 
01.01.04  até 19.02.04 não 

há paridade, o cálculo 
será com base no último 
provento. Óbito ocorrido 
a partir de 20/2/2004, o 
cálculo obedecerá ao 

disposto no artigo 2º, inciso I 
da Lei 10.887/2004.

IINVALIDEZ – Integral
Art. 40, § 1º, inciso I, e §§ 3º e 21 

CF/88 (redação atual), c/c o 
artigo 186, § 1º da Lei 8.112/90. 
que trata das doenças graves.

 EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 
70/2012.

NÃO HÁ.

041010
(31.12.03 a 

19.2.04)

041042
(20.2.04)

Doença prevista em Lei. MÉDIA ARITMÉTICA. NÃO HÁ.

Óbito ocorrido após 
01.01.04  até 19.02.04 não 

há paridade, o cálculo 
será com base no último 
provento. Óbito ocorrido 
a partir de 20/2/2004, o 
cálculo obedecerá ao 

disposto no artigo 2º, inciso I 
da Lei 10.887/2004.

PROPORCIONAL - 
INVALIDEZ - INCAPACITANTE 

Art. 40, § 1º, inciso I, e §§ 3º e 18 
CF/88 (redação atual). 

NÃO HÁ.

041016
(31.12.03 a 

19.2.04)

041043
(20.2.04)

Doença Incapacitante.

MÉDIA ARITIMÉTICA 
SIMPLES. Proporcional 
aos dias trabalhados. 

CALCULADOS 
SOBRE A MÉDIA 

APURADA, APÓS ESTE 
CÁLCULO É QUE SE 
OBSERVA A ÚLTIMA 

REMUNERAÇÃO 
DO SERVIDOR – AC 
TCU  PLENÁRIO Nº 

1176/2015.

NÃO HÁ.

Óbito ocorrido após 
01.01.04  até 19.02.04 não 

há paridade, o cálculo 
será com base no último 
provento. Óbito ocorrido 
a partir de 20/2/2004, o 
cálculo obedecerá ao 

disposto no artigo 2º, incisos I 
da Lei 10.887/2004.

REGRA DE 
TRANSIÇÃO EC 41/03.

INTEGRAL ART.2º
Art. 2º, incisos I, II e III, alíneas “a” 
e “b”, da EC 41/03, c/c o Art. 40, 
§§ 3º e 18 da CF 88, (Redação 

Atual).

*SIM – Art. 2º § 5º EC 
41/2003 a partir da data 

em que completar os 
requisitos.

041025
(red. 3,5% 

- 31.12.03 a 
19.2.04)

041044
(red. 3,5% - 

20.2.04)

041027
(red. 5,0% - 

31.12.03)

H – 53 anos 
idade mínima, 

35 anos de 
contribuição;
M - 48 anos 

idade mínima, 
30 anos de 

contribuição.

Ingresso no 
serviço público 
até 16/12/98 e 5 
anos no cargo.
Apurar tempo 
informado até 

16/12/1998. 
Identificar o 

tempo mínimo 
necessário que 

faltava para 
aposentar e 

acrescentar a 
esse tempo um 

pedágio de 20%.

MÉDIA ARITIMÉTICA 
simples. REDUTOR 

DA REMUNERAÇÃO 
3,5% PARA CADA 

ANO (na idade em 
relação à idade 

mínima necessárial) 
QUE ANTECIPAR 
SE PREENCHER 
REQUISITOS ATÉ 

31.12.05. A PARTIR de 
1/1/2006, 5%.

NÃO HÁ.

Óbito ocorrido após 
01.01.04  até 19.02.04 não 

há paridade, o cálculo 
será com base no último 
provento. Óbito ocorrido 
a partir de 20/2/2004, o 
cálculo obedecerá ao 

disposto no artigo 2º, incisos I 
da Lei 10.887/2004.

*Colaboração do professor Celso Colacci
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REGRA LEI MODALIDADE/FUNDAMENTO
POSSIBILIDADE
DE ABONO DE 
PERMANÊNCIA

CÓDIGO
SIAPE REQUISITOS CALCULOS DE 

PROVENTOS PARIDADE PENSÃO

REGRA DE 
TRANSIÇÃO

EC 41/03

INTEGRAL ART.6º
Art. 6º, incisos I, II, III e IV, da EC 
41/03, c/c o Art. 40, § 18 da CF 

88, (Redação Atual).

NÃO HÁ
 (mas se atendeu 

esses requisitos, com 
certeza, já poderá se 
beneficiar do abono 
de permanência por 

regras anteriores).

041054
(31.12.03)

H – 60 idade, 
35 anos de 

contribuição;
M – 55 idade, 

30 anos de 
contribuição.

Ingresso no serviço público 
até 31/12/03. 20 anos no 
Serviço Público (poderá 

ser contado p/ esse fim em 
sociedade de economia  
mista, empresa pública, 
nos estados e municípios 

(PACIFICADO PELO PARECER  
028/2010/DECOR/CGU/AGU) 
e 5 anos no cargo e 10 anos 

na carreira.

INTEGRAL, as 
Gratificações 

de 
Desempenho 

ainda esta 
sendo 

pacificada, 
conforme 

Nota Técnica 
SRH/MP Nº 
572/2010.

SIM - 
ART.7º DA EC 

41/03.

Óbito ocorrido após 
01.01.04  até 19.02.04 

não há paridade, 
o cálculo será com 

base no último 
provento. Óbito 

ocorrido a partir de 
20/2/2004, o cálculo 

obedecerá ao 
disposto no artigo 
2º, inciso I da Lei 

10.887/2004.

EC 47/05

INTEGRAL SEM A IDADE MÍNIMA 
NECESSÁRIA

Art. 3º, incisos I, II, III da EC 47/05. 
c/c o Artigo 40 § 18, CF 88, 

redação atual.

NÃO HÁ.
047001

(31.12.03)

Idade e 
tempo de 

contribuição 
parâmetro 

para a 
redução

H – 60 idade, 
35 anos 

de tempo 
contribuição;
M – 55 idade, 

30 anos de 
tempo de 

contribuição.

Ingresso no serviço público 
até 16/12/1998. 25 anos no 
Serviço Público, (poderá ser 

contado p/ esse fim o tempo 
prestado em sociedade de 
economia mista, empresa 

pública, estados e municípios  
(PACIFICADO PELO PARECER  

028/2010/DECOR/CGU/
AGU) ,15 anos na carreira e 
5 anos no cargo. - REDUTOR 
DA IDADE PELO TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO: para cada 
ano trabalhado a mais do 

tempo mínimo necessário H 
35 e M 30, reduz da idade 
mínima necessária H 60 M 
55, regra conhecida como 

sendo a soma do tempo de 
contribuição + idade  = 95 

para o H e = 85 para M.

INTEGRAL, as 
Gratificações 

de 
Desempenho 

ainda esta 
sendo 

pacificada, 
conforme 

Nota Técnica 
SRH/MP Nº 
572/2010.

SIM – Previsão 
no art. 3º § 

único da EC 
47/2005

Inclusive para 
as pensões.

Observado o 
disposto no art. 
2º inciso I da Lei 

10.887/2004.
 

Tipo Pensão 57.

INTEGRAL JÁ COM A IDADE 
MÍNIMA NECESSÁRIA

Art. 3º, incisos I e II  da EC 47/05. 
c/c o Artigo 40 § 18, CF 88, 

redação atual.

NÃO HÁ. 047001
(31.12.03)

H 35 anos 
de tempo 

contribuição;
M – 55 idade, 

30 anos de 
tempo de 

contribuição.

Ingresso no serviço público 
até 16/12/1998. 25 anos no 
Serviço Público, (poderá ser 

contado p/ esse fim o tempo 
prestado em sociedade de 
economia mista, empresa 

pública, estados e municípios 
(PACIFICADO PELO PARECER  
028/2010/DECOR/CGU/AGU), 
15 anos na carreira e 5 anos 

no cargo. Nesta situação 
já tendo a idade mínima 

necessária 60 H e 55 M, mais 
15 anos na carreira e 5 no 
cargo poderá requerê-la. 

INTEGRAL, as 
Gratificações 

de 
Desempenho 

ainda esta 
sendo 

pacificada, 
conforme 

Nota Técnica 
SRH/MP Nº 
572/2010.

SIM – Previsão 
no art. 3º § 

único da EC 
47/2005

Inclusive para 
as pensões.

Observado o 
disposto no art. 
2º inciso I da Lei 

10.887/2004.

Tipo Pensão 57.
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REGRA LEI MODALIDADE/FUNDAMENTO
POSSIBILIDADE
DE ABONO DE 
PERMANÊNCIA

CÓDIGO
SIAPE REQUISITOS CALCULOS DE 

PROVENTOS PARIDADE PENSÃO

REGRA DE 
TRANSIÇÃO

EC 41/03

INTEGRAL ART.6º
Art. 6º, incisos I, II, III e IV, da EC 
41/03, c/c o Art. 40, § 18 da CF 

88, (Redação Atual).

NÃO HÁ
 (mas se atendeu 

esses requisitos, com 
certeza, já poderá se 
beneficiar do abono 
de permanência por 

regras anteriores).

041054
(31.12.03)

H – 60 idade, 
35 anos de 

contribuição;
M – 55 idade, 

30 anos de 
contribuição.

Ingresso no serviço público 
até 31/12/03. 20 anos no 
Serviço Público (poderá 

ser contado p/ esse fim em 
sociedade de economia  
mista, empresa pública, 
nos estados e municípios 

(PACIFICADO PELO PARECER  
028/2010/DECOR/CGU/AGU) 
e 5 anos no cargo e 10 anos 

na carreira.

INTEGRAL, as 
Gratificações 

de 
Desempenho 

ainda esta 
sendo 

pacificada, 
conforme 

Nota Técnica 
SRH/MP Nº 
572/2010.

SIM - 
ART.7º DA EC 

41/03.

Óbito ocorrido após 
01.01.04  até 19.02.04 

não há paridade, 
o cálculo será com 

base no último 
provento. Óbito 

ocorrido a partir de 
20/2/2004, o cálculo 

obedecerá ao 
disposto no artigo 
2º, inciso I da Lei 

10.887/2004.

EC 47/05

INTEGRAL SEM A IDADE MÍNIMA 
NECESSÁRIA

Art. 3º, incisos I, II, III da EC 47/05. 
c/c o Artigo 40 § 18, CF 88, 

redação atual.

NÃO HÁ.
047001

(31.12.03)

Idade e 
tempo de 

contribuição 
parâmetro 

para a 
redução

H – 60 idade, 
35 anos 

de tempo 
contribuição;
M – 55 idade, 

30 anos de 
tempo de 

contribuição.

Ingresso no serviço público 
até 16/12/1998. 25 anos no 
Serviço Público, (poderá ser 

contado p/ esse fim o tempo 
prestado em sociedade de 
economia mista, empresa 

pública, estados e municípios  
(PACIFICADO PELO PARECER  

028/2010/DECOR/CGU/
AGU) ,15 anos na carreira e 
5 anos no cargo. - REDUTOR 
DA IDADE PELO TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO: para cada 
ano trabalhado a mais do 

tempo mínimo necessário H 
35 e M 30, reduz da idade 
mínima necessária H 60 M 
55, regra conhecida como 
sendo a soma do tempo de 
contribuição + idade  = 95 

para o H e = 85 para M.

INTEGRAL, as 
Gratificações 

de 
Desempenho 

ainda esta 
sendo 

pacificada, 
conforme 

Nota Técnica 
SRH/MP Nº 
572/2010.

SIM – Previsão 
no art. 3º § 

único da EC 
47/2005

Inclusive para 
as pensões.

Observado o 
disposto no art. 
2º inciso I da Lei 

10.887/2004.
 

Tipo Pensão 57.

INTEGRAL JÁ COM A IDADE 
MÍNIMA NECESSÁRIA

Art. 3º, incisos I e II  da EC 47/05. 
c/c o Artigo 40 § 18, CF 88, 

redação atual.

NÃO HÁ. 047001
(31.12.03)

H 35 anos 
de tempo 

contribuição;
M – 55 idade, 

30 anos de 
tempo de 

contribuição.

Ingresso no serviço público 
até 16/12/1998. 25 anos no 
Serviço Público, (poderá ser 

contado p/ esse fim o tempo 
prestado em sociedade de 
economia mista, empresa 

pública, estados e municípios 
(PACIFICADO PELO PARECER  
028/2010/DECOR/CGU/AGU), 
15 anos na carreira e 5 anos 

no cargo. Nesta situação 
já tendo a idade mínima 

necessária 60 H e 55 M, mais 
15 anos na carreira e 5 no 
cargo poderá requerê-la. 

INTEGRAL, as 
Gratificações 

de 
Desempenho 

ainda esta 
sendo 

pacificada, 
conforme 

Nota Técnica 
SRH/MP Nº 
572/2010.

SIM – Previsão 
no art. 3º § 

único da EC 
47/2005

Inclusive para 
as pensões.

Observado o 
disposto no art. 
2º inciso I da Lei 

10.887/2004.

Tipo Pensão 57.

*Colaboração do professor Celso Colacci
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REGRA LEI MODALIDADE/FUNDAMENTO
POSSIBILIDADE
DE ABONO DE 
PERMANÊNCIA

CÓDIGO
SIAPE REQUISITOS CALCULOS DE 

PROVENTOS PARIDADE PENSÃO

REGRA DE 
TRANSIÇÃO

EC 70/12

INVALIDEZ PERMANENTE
com proventos integrais 

Art. 40, § 1º, inciso I CF 88 e § 
21, c/c  o art. 6-Aº da Emenda 

Constitucional 41/2003, incluído 
pela Emenda Constitucional 
70/2012 e Art. 186, § 1º da Lei 

8.112/90.

NÃO HÁ.
 

NÃO
Para apos

041123

Servidor que 
ingressou 
no serviço 

público até 
31/12/2003.

Integrais com base na 
remuneração do cargo 
efetivo em que se der a 

aposentadoria.

SIM – ART. 7º 
EC 41/2003, 
e para as 
Pensões 

previsão no 
art. 6-Aº § 

único da EC 
41/2003.

3193373

Observado o 
disposto no art. 
2º inciso I da Lei 

10.887/2004.

Tipo Pensão 57.

EC 70/12

INVALIDEZ PERMANENTE
com proventos proporcionais
Art. 40, § 1º, inciso I CF 88 e § 

18,  c/c  o art. 6-Aº da Emenda 
Constitucional 41/2003, incluído 

pela Emenda Constitucional 
70/2012.

NÃO HÁ.

NÃO
Para apos

041124

Servidor que 
ingressou 
no serviço 

público até 
31/12/2003.

Com proventos proporcionais 
calculados com base na 
remuneração do cargo 
efetivo em que se der a 

aposentadoria.

SIM – ART. 7º 
EC 41/2003, 
e para as 
Pensões 

previsão no 
art. 6-Aº § 

único da EC 
41/2003.

3193373

Observado o 
disposto no art. 
2º inciso I da Lei 

10.887/2004.

Tipo Pensão 57.
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REGRA LEI MODALIDADE/FUNDAMENTO
POSSIBILIDADE
DE ABONO DE 
PERMANÊNCIA

CÓDIGO
SIAPE REQUISITOS CALCULOS DE 

PROVENTOS PARIDADE PENSÃO

REGRA DE 
TRANSIÇÃO

EC 70/12

INVALIDEZ PERMANENTE
com proventos integrais 

Art. 40, § 1º, inciso I CF 88 e § 
21, c/c  o art. 6-Aº da Emenda 

Constitucional 41/2003, incluído 
pela Emenda Constitucional 
70/2012 e Art. 186, § 1º da Lei 

8.112/90.

NÃO HÁ.
 

NÃO
Para apos

041123

Servidor que 
ingressou 
no serviço 

público até 
31/12/2003.

Integrais com base na 
remuneração do cargo 
efetivo em que se der a 

aposentadoria.

SIM – ART. 7º 
EC 41/2003, 
e para as 
Pensões 

previsão no 
art. 6-Aº § 

único da EC 
41/2003.

3193373

Observado o 
disposto no art. 
2º inciso I da Lei 

10.887/2004.

Tipo Pensão 57.

EC 70/12

INVALIDEZ PERMANENTE
com proventos proporcionais
Art. 40, § 1º, inciso I CF 88 e § 

18,  c/c  o art. 6-Aº da Emenda 
Constitucional 41/2003, incluído 

pela Emenda Constitucional 
70/2012.

NÃO HÁ.

NÃO
Para apos

041124

Servidor que 
ingressou 
no serviço 

público até 
31/12/2003.

Com proventos proporcionais 
calculados com base na 
remuneração do cargo 
efetivo em que se der a 

aposentadoria.

SIM – ART. 7º 
EC 41/2003, 
e para as 
Pensões 

previsão no 
art. 6-Aº § 

único da EC 
41/2003.

3193373

Observado o 
disposto no art. 
2º inciso I da Lei 

10.887/2004.

Tipo Pensão 57.

*Colaboração do professor Celso Colacci
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