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PARTE I - BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA 

 

1. NOCÕES SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA E OS 
RESPECTIVOS PROCEDIMENTOS PROCESSUAIS: 

 

1.1. Quais São os Tipos (espécies) de Aposentadoria? 

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 
GARANHUNS-IPSG oferece os benefícios de "Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição e Idade", "Aposentadoria por Idade", '''Aposentadoria por invalidez" e 
"Aposentadoria Compulsória", Em anexo, seguem quadros resumos com as principais 
regras permanentes da Constituição Federal de 1988 e com as regras de transição das 
Emendas Constitucionais Federais N° 41/2003 e N° 47/2005, 

 

1.2. Onde o Servidor deve Solicitar? 

O servidor deve ir à sede do IPSG, munido de documentação pessoal e solicitar ao 
funcionário do Departamento de Previdência que este verifique se as condições para a 
sua aposentadoria já estão implementadas; 

 

1.3. Qual a Documentação que o Servidor Deve Apresentar (original)? 

• Cópia do CPF; 

• Cópia da Carteira de Identidade –RG (Expedido há no máximo 10 anos); 

• CTPS (Caso tenha sido CLT, carteira assinada, pelo município antes de 1991); 

• Cópia da Certidão de Casamento (no caso de servidora); 

• Certidão Descritiva; 

• Certidão de Tempo de Contribuição, que o servidor já estiver averbado na ficha 

funcional; 

 

1.4. Como o Órgão/ entidade Deve Instruir o Processo? 

Após a verificação por parte do funcionário do IPSG da documentação apresentada pelo 
servidor, será entregue ao mesmo, uma simulação de aposentadoria onde constará 
legislação em que o mencionado saberá caso encontra-se apto a implementar a sua 
aposentadoria, e quais as categorias se enquadra. O representante do Instituto 
Previdenciário deve proceder com a solicitação da documentação complementar 
adequada a categoria de aposentadoria solicitada pelo servidor, e quando esta estiver 
toda pronta, dar início ao processo de aposentadoria, propriamente dito. 
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2. LISTAS DE CHECAGEM DAS DOCUMENTAÇÕES (CHECK-LIST) 

CHECK LIST, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

 

 Requerimento do Servidor (esse documento será gerado pelo Instituto no 

momento em que o servidor se apresentar pleiteando sua aposentadoria)  

 IDENTIDADE (Xerox autenticada ou confere com o original) 

 CPF (Xerox autenticada ou confere com o original) 

 01 laudo Médico contendo o CID - documento original 

 Certidão de casamento - servidora (Xerox autenticado ou confere com o origino 

 Ficha funcional (Xérox confere com o original) 

 Certidão de Tempo de Contribuição averbada (Xérox confere com o original) 

 Ficha Financeira (de 1994 até a data do requerimento) 

 Certidão Descritiva (emitida pelo órgão de origem) 

 

CHECK LIST, APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 

 

 Requerimento do Servidor (esse documento será gerado pelo Instituto no 

momento em que o servidor se apresentar pleiteando sua aposentadoria) 

 IDENTIDADE (Xerox autenticada ou confere com o original) 

 CPF (Xerox autenticada ou confere com o original) 

 Certidão de casamento - servidora (Xerox autenticado ou confere com o original) 

 Ficha funcional (Xérox confere com o original) 

 Certidão de Tempo de Contribuição averbada (Xérox confere com o original) 

 Ficha Financeira (últimos 36 meses quando aposentadoria) 

 Certidão Descritiva (emitida pelo órgão de origem) 

 

CHECK LIST, APOSENTADORIA POR IDADE OU COMPULSÓRIA 

 

 Requerimento do Servidor (esse documento será gerado pelo Instituto no 

momento em que o servidor se apresentar pleiteando sua aposentadoria) 

 IDENTIDADE (Xerox autenticada ou confere com o original) 

 CPF (Xerox autenticada ou confere com o original) 

 Certidão de casamento - servidora (Xerox autenticado ou confere com o origino 
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 Ficha funcional (Xérox confere com o original) 

 Certidão de Tempo de Contribuição averbada (Xérox confere com o original) 

 Ficha Financeira (de 1994 até a última remuneração do cargo efetivo) 

 Certidão Descritiva (emitida pelo órgão de origem) 

 

 

3. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

3.1. Aposentadoria Especial Prevista no art. 8º da EC 20/98 e 2º da EC 41/2003.  

Procedimento para o cálculo do tempo que faltava em 16 de dezembro de 1998 
para o servidor ocupante de cargo de professor, que tenha ingressado em cargo 
efetivo de magistério, aposentar-se pela regra de transição, com proventos 
integrais ao tempo de contribuição, segundo as regras estabelecidas no § 4º do 
art. 8º da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 2003, no § 4º do 
art. 2º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003 e no § 6º 
do art. 55 desta Orientação Normativa. 

 

 

4. SUGESTÃO DE ESTUDO 

Como sugestão de estudo e de aprimoramento dos conhecimentos especificas sobre 
os Regimes Próprios de Previdência Social- RPPS como é o caso do IPSG, indica-se a 
Orientação Normativa SPS N° 02 de 31 de março de 2009, editada pelo Ministério da 
Previdência Social- MPS Pode ser considerada um resumo das regras gerais nacionais 
sobre os RPPS. 

 

 

 

5. PENSÃO 

 

 

 

 PARTE II - ABONO DE PERMANÊNCIA 

1. NOÇÕES SOBRE O ABONO DE PERMANÊNCIA E OS RESPECTIVOS 
PROCEDIMENTOS PROCESSUAIS 

1.1. Onde o Servidor Deve Solicitar? 

O servidor deve ir à Unidade de Pessoal do seu órgão/ entidade de origem e solicitar 
que seja verificado se ele implementou os requisitos para a concessão do abono de 
permanência. 
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1.2. Qual a Documentação que o Servidor deve apresentar? 

 Cópia da Carteira de Identidade -RG; 
 Cópia do CPF; 

 

1.3. Como o Órgão/ entidade Deve Instruir o Processo? 

A Unidade de Pessoal expedirá uma Certidão Descritiva, na qual deve contabilizar todos 
os períodos averbados pelo servidor, totalizando o tempo de contribuição do mesmo. 
Caso implementado o direito, a Unidade de Pessoal deve Instruir o processo para o 
Abono Permanência, abrangendo os seguintes documentos e relatórios, enviando-o, em 
seguida, para a Assessoria Jurídica do respectivo Órgão: 

 Requerimento de Abono Permanência, no qual o servidor opta em permanecer 
em atividade; 

 Cópia da Carteira de Identidade -RG; 
 Cópia do CPF; 
 Cópia da Certidão de Tempo de Contribuição do RGPS/ INSS ou de RPPS da 

União, de Estados ou de Municípios, conforme o caso, a fim de comprovação 
das averbações existentes, se houver; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

 

QUADROS RESUMOS DAS PRINCIPAIS REGRAS DE APOSENTADORIAS 

 

1. REGRAS PERMANENTES – Art. 40, § 1º, inciso I da CF/1988, com redação da 
EC n.º 41/2003  APOSENTADORIA POR INVALIDEZ: 

 

Legislação Aplicável e 
Item de Análise 

Art. 40, § 1º, inciso I da 
CF/1988, com redação da 
EC n.º 41/2003, e 

Regra Atualmente em vigor 
(05/2009) 
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regramentos 
decorrentes 

Requisitos i) incapacidade (invalidez) 
permanente para o 
trabalho 

CF 1988, alt. EC 41: Aplicável 
para quem ingressou a partir 

de 31/12/2003 ou quem 
adquiriu a incapacidade a 

partir de 31/12/2003 

Base de Cálculo ii) média aritmética simples 
das 80% maiores 
remunerações de 
contribuições, atualizadas, 
- 07/1994 (MP 167/ Lei F. 
nº 10.887) quando 
concedida 
proporcionalmente pela 
junta médica; 
Último salário de 
contribuição  

Valor Inicial do Benefício iii) A regra geral é ser 
proporcional ao tempo de 
contribuição, aplicado 
sobre a “média”; a regra 
Excepcional é que poderá 
ser o valor integral caso a 
incapacidade seja 
decorrente de acidente em 
serviço, moléstia 
profissional ou doença 
grave, contagiosa ou 
incurável. 

Limite para o Valor Inicial 
do Benefício 

iv) Limitado à 
remuneração do cargo 
efetivo em que se der a 
aposentadoria. 

Forma de Reajuste v) Manutenção do valor 
real do benefício, 
reajustando-o na mesma 
data e com o mesmo 
índice do RGPS (Lei 
Federal nº 10.887/2004) 

Fonte: Elaboração do instrutor, com base na legislação federal pertinente. 

 

2. REGRAS PERMANENTES – Art. 40, § 1º, inciso II da CF/1988, com redação da 
EC n.º 41/2003 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 

 

Legislação Aplicável e 
Item de Análise 

Art. 40, § 1º, inciso II da 
CF/1988, com redação da 
EC n.º 41/2003, 
regramentos 
decorrentes 

Regra Atualmente em Vigor 
(2015) 

Requisitos i) 75 anos de idade para 
Homem e Mulher CF 1988, alt. EC 41/03: Aplicável 

para quem ingressou a partir de Base de Cálculo ii) Média aritmética simples 
das 80% maiores 
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remunerações de 
contribuições, atualizadas, 
desde 07/1994 (MP 167/ 
Lei Federal nº 10.887) 

31/12/2003 ou quem cumpriu os 
requisitos a partir de 31/12/2003 

Valor inicial do Benefício iii) Proporcional ao tempo 
de contribuição, aplicado 
sobre a “média” 

Limite para o Valor Inicial 
do Benefício 

iv) Limitado à 
remuneração do cargo 
efetivo em que se der 
aposentadoria 

Forma de Reajuste v) Manutenção do valor 
real do benefício, 
reajustando na mesma 
data e com o mesmo 
índice do RGPS (Lei 
Federal 10.887/2004) 

Fonte: Elaboração do instrutor, com bane na legislação Federal pertinente. 

 

 

 

 

 

 

 

3. REGRAS PERMANENTES – Art. 40, § 1º, inciso III, “b” da CF/1988 
APOSENTADORIA POR IDADE 

 

Legislação Aplicável e 
Item de Análise 

Art. 40, § 1º, inciso III, “b” 
da CF/1988, alterada pela 
EC 41/03, regramentos 
decorrentes 

Regra Atualmente em Vigor 
(05/2009) 

Requisitos i) 10 anos de efetivo 
exercício no serviço 
público e 5 anos no cargo 
efetivo em que se dará a 
aposentadoria, bem como: 
- Se homem: 65 anos de 
idade; 
- Se Mulher: 60 anos de 
idade; 

CF 1988, ALT. EC 41/03: 
Aplicável a quem ingressou a 
partir de 31/12/2003 ou quem 
cumpriu os requisitos a partir 

de 31/12/2003. Base de Cálculo ii) média aritmética simples 
das 80% maiores 
remunerações de 
contribuição, atualizadas, 
desde 07/1994 (MP 167, 
Lei Federal nº 10.887) 
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Valor inicial do Benefício iii) Proporcional ao tempo 
de contribuição, aplicado 
sobre a “média” 

Limite para o Valor Inicial 
do Benefício 

iv) Limitado à 
remuneração do cargo 
efetivo em que se der a 
aposentadoria. 

Forma de Reajuste v) Manutenção do valor 
real do benefício, 
reajustando-o na mesma 
data e com o mesmo 
índice do RGPS (Lei 
Federal nº 10.887/2004) 

Fonte: Elaboração do instrutor, com bane na legislação Federal pertinente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. REGRAS PERMANENTES – Art. 40, §1º, inciso III, “a” da CF/88, com redação 
da EC n.º 41/2003 APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO 
 

4.1 Para Servidores em Geral, incluindo Professores Universitários: 

 

Legislação Aplicável e 
Item de Análise 

Art. 40, §1º, inciso III, “a”, com 
redação da EC n.º 41/200341, 
regramentos decorrentes 

Regra Atualmente em 
Vigor (05/2009) 

Requisitos 

R
eg

ra
 I

nt
eg

ra
l 

i) 10 anos de efetivo serviço 
público + 5 anos no cargo e: 
Homem: 60 anos de idade + 35 
anos de contribuição; 
Mulher: 55 anos de idade + 30 
anos de contribuição. CF 1988, ALT. EC 41 – 

Regra Vigente: Aplicável 
para quem ingressou a 
partir de 31/12/2003. 

Base de Cálculo ii) Média aritmética simples das 
80% maiores Remunerações 
de contribuição, atualizadas, 
desde 07/ 1994 (MP 167 / Lei 
Federal 10.887/ 2004) 

Valor inicial do 
Benefício 

iii) integralidade do resultado da 
média. 
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Limite para o Valor 
Inicial do Benefício 

iv) limitado à remuneração do 
cargo efetivo em que se der a 
aposentadoria. 

Forma de Reajuste v) Manutenção do valor do 
benefício, reajustado na 
mesma data e com mesmo 
índice do RGPS (MP 167 / Lei 
Federal nº 10.887) 

Fonte: Elaboração do instrutor, com bane na legislação Federal pertinente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Para professores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental e Médio: 

 

 

Legislação Aplicável e 
Item de Análise 

Constituição Federal de 1988, 
art. 40, §5º. 

Regra Atualmente em 
Vigor (05/2009) 

Requisitos 

R
eg

ra
 I

nt
eg

ra
l 

i) 10 anos de efetivo serviço 
público + 5 anos no cargo e: 
Professor: 55 anos de idade + 
30 anos de contribuição; 
Professora: 50 anos de idade 
+ 25 anos de contribuição. 

CF 1988, ALT. EC 41 – 
Regra Vigente: Aplicável 
para quem ingressou a 
partir de 31/12/2003. 

Base de Cálculo ii) Média aritmética simples das 
80% maiores Remunerações 
de contribuição, atualizadas, 
desde 07/ 1994 (MP 167 / Lei 
Federal 10.887/ 2004) 

Valor inicial do 
Benefício 

iii) integralidade do resultado da 
média. 

Limite para o Valor 
Inicial do Benefício 

iv) limitado à remuneração do 
cargo efetivo em que se der a 
aposentadoria. 

Forma de Reajuste v) Manutenção do valor do 
benefício, reajustado na 
mesma data e com mesmo 
índice do RGPS (MP 167 / Lei 
Federal nº 10.887) 

Fonte: Elaboração do instrutor, com bane na legislação Federal pertinente. 
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5. REGRAS DE TRANSIÇÃO – ARTIGO 2º DA EC Nº 41/2003 – 
APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO: 

5.1 Para Servidores em Geral, que não sejam Professores em Qualquer Nível de 
Ensino: 

Legislação Aplicável e 
Item de Análise 

SERVIDORES EM GERAL, 
NÃO PROFESSORES: 
Artigo 2º da EC 41, de 
31/12/2003 e regramentos 
decorrentes. 

Possibilidade Atualmente 
em Vigor (05/2009) 

Requisitos 

R
eg

ra
 I

nt
eg

ra
l c

om
 P

e
dá

gi
o 

2
0%

 

i) Ingresso ATÉ 
16/12/1998, 5 anos 
no cargo e: 

Homem: 
(a) Idade = 53 anos 
(b) Tempo de contribuição 

= 35 + pedágio de 20% 
sobre o tempo que 
faltava para 35 anos de 
contribuição na data de 
16/12/1998; 

Mulher: 
(a) Idade = 48 anos 
(b) Tempo de contribuição 

= 30 + pedágio de 20% 
sobre o tempo que 
faltava para 30 anos de 
contribuição na data de 
16/12/1998; 

 

Artigo 2º da EC nº 41/2003 
– REGRA VIGENTE: 

Aplicável para os 
Servidores que 

ingressaram até 16/12/1998 
e optaram por esse regra.  

Base de Cálculo ii) Média aritmética simples das 
80% maiores Remunerações 
de contribuição, atualizadas, 
desde 07/ 1994 (MP 167 / Lei 
Federal 10.887/ 2004) 

Valor inicial do 
Benefício 

iii) integralidade do resultado da 
média, com redutor de 3,5% (se 
requisitos cumpridos até 
31/12/2005), ou de 5% (se após 
31/12/2005), por cada ano de 
idade antecipada em relação às 
idades de 60 anos (Homem) e 
55 anos (Mulher). 

Limite para o Valor 
Inicial do Benefício 

iv) limitado à remuneração do 
cargo efetivo em que se der a 
aposentadoria. 

Forma de Reajuste v) Manutenção do valor do 
benefício, reajustado na 
mesma data e com mesmo 
índice do RGPS (MP 167 / Lei 
Federal nº 10.887) 

Fonte: Elaboração do instrutor, com bane na legislação Federal pertinente. 
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5.2 Para Professores de Qualquer nível de Ensino: 
 

Legislação Aplicável 
e Item de Análise 

PROFESSORES EM GERAL, DE 
QUALQUER NÍVEL DE ENSINO: 
Artigo 2º da EC 41, de 31/12/2003 e 
regramentos decorrentes. 
 

Possibilidade 
Atualmente em 
Vigor (05/2009) 

Requisitos 

R
eg

ra
 I

nt
eg

ra
l c

om
 P

e
dá

gi
o 

2
0%

 

i) Ingresso em 16/12/1998, 5 anos no cargo 
e: 
Professor: 

(a) Idade = 53 anos 
(b) Tempo de contribuição = 35 + 

pedágio de 20% sobre o tempo que 
faltava para 35 anos de 
contribuição na data de 16/12/1998 
(com bônus de 17% sobre o tempo 
exercido até 16/12/1998); 

Professora: 
(a) Idade = 48 anos 
(b) Tempo de contribuição = 30 + 

pedágio de 20% sobre o tempo que 
faltava para 30 anos de 
contribuição na data de 16/12/1998 
(com bônus de 20% sobre o tempo 
exercido até 16/12/1998); Artigo 2º da EC nº 

41/2003 – REGRA 
VIGENTE: Aplicável 
para os Servidores 

que ingressaram até 
16/12/1998 e 

optaram por esse 
regra.  

Base de Cálculo ii) Média aritmética simples das 80% 
maiores Remunerações de contribuição, 
atualizadas, desde 07/ 1994 (MP 167 / Lei 
Federal 10.887/ 2004) 

Valor inicial do 
Benefício 

iii) integralidade do resultado da média, 
com a aplicação do redutor de 3,5% (se 
requisitos cumpridos até 31/12/2005), ou 
de 5% (se após 31/12/2005), por cada ano 
de idade antecipada em relação às idades 
de 55 anos (Homem) e 50 anos (Mulher). 
Demais professores: 
iv) integralidade do resultado da média, 
com aplicação de redutor de 3,5% (se 
requisitos cumpridos até 31/12/2005), ou 
de 5% (se após 31/12/2005), por cada ano 
de idade antecipada em relação às idades 
de 60 anos (Homem) e 55 anos (Mulher). 

Limite para o 
Valor Inicial do 
Benefício 

v) limitado à remuneração do cargo efetivo 
em que se der a aposentadoria. 

Forma de 
Reajuste 

vi) Manutenção do valor do benefício, 
reajustado na mesma data e com mesmo 
índice do RGPS (MP 167 / Lei Federal nº 
10.887) 

Fonte: Elaboração do instrutor, com bane na legislação Federal pertinente. 

 
 



Cartilha Previdenciária 

 

 13 

 
 
 

6. REGRAS DE TRANSIÇÃO – ARTIGO 6º DA EC Nº 41/2003 – 
APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO: 

6.1 Para Servidores em Geral, incluindo Professores Universitários: 

 

 

Legislação Aplicável 
e Item de Análise 

SERVIDORES EM GERAL: 
Artigo 6º da EC 41/2003, regramentos 
decorrentes 

Possibilidade 
Atualmente em Vigor 
(05/2009) 

Requisitos 
 
 

i) ingresso até 31/12/2003, 20 anos de 
efetivo serviço público + 10 anos de 
carreira + 5 anos no cargo e: 
Homem = 60 anos de idade + 35 anos 
de contribuição; 
Mulher = 55 anos de idade + 30 anos de 
contribuição. CF 1988, ALT. EC 41 – 

Regra Vigente: 
Aplicável para quem 

ingressou ATÉ 
31/12/2003 e optarem 

por essa regra. 

Base de Cálculo 
 

ii) última remuneração de contribuição 
no cargo efetivo em que se der a 
aposentadoria 

Valor inicial do 
Benefício 

iii) integralidade da última remuneração 
de contribuição no cargo efetivo em que 
se der a aposentadoria. 

Limite para o Valor 
Inicial do Benefício 
 

iv) limitado à remuneração do cargo 
efetivo em que se der a aposentadoria. 

Forma de Reajuste v) paridade com remuneração dos 
servidores efetivos ativos 

Fonte: Elaboração do instrutor, com bane na legislação Federal pertinente. 
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6.2 Para Professores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental e Médio: 

Legislação Aplicável e 
Item de Análise 

PROFESSORES DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL E 
DO ENSINO 
FUNDAMENTAL E 
MÉDIO: 
Artigo 6º da EC 41/2003, 
regramentos 
decorrentes 

Possibilidade 
Atualmente em Vigor 
(05/2009) 

Requisitos 
 
 

i) ingresso até 30/12/2003, 
20 anos de efetivo serviço 
público + 10 anos de 
carreira + 5 anos no cargo 
e: 
Professor = 55 anos de 
idade + 30 anos de 
contribuição; 
Professora = 50 anos de 
idade + 25 anos de 
contribuição.  Artigo 6º da EC 41/2003: 

REGRA VIGENTE: 
Aplicável para 

Professores ingressantes 
até 30/12/2003 e optarem 

por essa regra. 

Base de Cálculo 
 

ii) última remuneração de 
contribuição no cargo 
efetivo em que se der a 
aposentadoria 

Valor inicial do Benefício iii) integralidade da última 
remuneração de 
contribuição no cargo 
efetivo em que se der a 
aposentadoria. 

Limite para o Valor Inicial 
do Benefício 
 

iv) limitado à remuneração 
do cargo efetivo em que se 
der a aposentadoria. 

Forma de Reajuste v) paridade com 
remuneração dos 
servidores efetivos ativos 

Fonte: Elaboração do instrutor, com bane na legislação Federal pertinente. 
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7. REGRAS DE TRANSIÇÃO – ARTIGO 3º DA EC N.º 47/2005 – APOSENTADORIA 
POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO: 

7.1 Para Servidores em Geral, Incluindo Professores de Qualquer nível de Ensino: 

 

 

Legislação Aplicável e 
Item de Análise 

SERVIDORES EM GERAL: 
Artigo 3º da EC 47/2005, 
regramentos decorrentes 

Possibilidade 
Atualmente em 
Vigor (05/2009) 

Requisitos 
 
 

i) ingresso até 16/12/1998, 
(texto da Emenda), 25 anos de 
efetivo serviço público + 15 
anos de carreira + 5 anos no 
cargo e: 
Homem = 35 anos de 
contribuição + idade conforme 
“regra 95” (verificar tabela 7.2.); 
Mulher = 30 anos de 
contribuição + idade conforme 
“regra 85” (verificar tabela 7.2.). 

CF 1988, ALT. EC 
41 – Regra Vigente: 
Aplicável para quem 

ingressou ATÉ 
16/12/1998. 

Base de Cálculo 
 

ii) última remuneração de 
contribuição no cargo efetivo 
em que se der a aposentadoria 

Valor inicial do Benefício iii) integralidade da última 
remuneração de contribuição 
no cargo efetivo em que se der 
a aposentadoria 

Limite para o Valor Inicial do 
Benefício 
 

iv) limitado à remuneração do 
cargo efetivo em que se der a 
aposentadoria. 

Forma de Reajuste v) paridade com remuneração 
dos servidores efetivos ativos 

Fonte: Elaboração do instrutor, com bane na legislação Federal pertinente. 
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7.2 Quadro Explicativo da Regra “85/95” do artigo 3º da EC n.º 47. 

 

HOMEM MULHER 

Anos de 
Contribuição na 

Data da 
Aposentadoria 

Idade Mínima 
Requerida 

SOMA 

Anos de 
Contribuição na 

Data da 
Aposentadoria 

Idade 
Mínima 

Requerida 
SOMA 

35 60 95 30 55 85 

36 59 95 31 54 85 

37 58 95 32 53 85 

38 57 95 33 52 85 

39 56 95 34 51 85 

40 55 95 35 50 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cartilha Previdenciária 

 

 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


