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Direito Adquirido à Aposentadoria anterior a 
publicação da EC 103/19 

 

Os servidores que tenham cumprido todos os requisitos até a publicação da 
Emenda Constitucional 103, ou seja, até 12 de novembro de 2019, poderão aposentar-
se, voluntariamente, nas seguintes regras: 

 

1. Servidores que ingressaram no serviço público até 16 de dezembro de 
1998: 

 

1.1. Aposentadoria com proventos INTEGRAIS e PARIDADE para Técnicos 
Administrativos e Docentes - Art. 3° da Emenda Constitucional 47/2005 (049010): 

Homem Mulher 

35 anos de contribuição 30 anos de contribuição 

60 anos de idade (reduzindo 01 ano para 
cada ano que ultrapassar os 35 anos de 
contribuição) 

55 anos de idade (reduzindo 01 ano para 
cada ano que ultrapassar os 3 anos de 
contribuição) 

05 anos no cargo efetivo 05 anos no cargo efetivo 

15 anos de carreira 15 anos de carreira 

25 anos de efetivo exercício no serviço 
público 

25 anos de efetivo exercício no serviço 
público 

 

Reajuste: paridade - igual ao atribuído aos servidores ativos. 
Integralidade: totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria. 
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1.2. Aposentadoria com proventos INTEGRAIS pela MÉDIA, com redutor, para Técnicos 
Administrativos e Docentes -Art. 2º da Emenda Constitucional n° 41/2003 2003 – 
Redutor de 5% (049006): 

O servidor que cumprir as exigências para aposentadoria neste artigo a partir de 1º de 
janeiro de 2006 terá os seus proventos de inatividade reduzidos em 5% para cada ano que 
antecipar 60 anos de idade, se homem e 55, se mulher. 

Homem Mulher 

53 anos de idade  48 anos de idade  

35 anos de contribuição 30 anos de contribuição 

05 anos no cargo efetivo 05 anos no cargo efetivo 

20% pedágio sobre o tempo que em 
16.12.98, faltaria para atingir o limite de 
tempo (35 anos) para aposentadoria 

20% pedágio sobre o tempo que em 
16.12.98, faltaria para atingir o limite de 
tempo (30 anos) para aposentadoria 

 

Média Integral: valor total da média aritmética simples das maiores remunerações, correspondentes a 80% de 
todo período contributivo desde a competência de julho de 1994 ou início da contribuição, se posterior àquela 
competência. 
Reajuste: na mesma data e percentual em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência 
social. 

 

 

1.3. Aposentadoria com proventos PROPORCIONAIS pela MÉDIA, com redutor, para 
Técnicos Administrativos e Docentes - Art. 2º da Emenda Constitucional n° 41/2003 
2003 – Redutor de 3,5% (049004): 

O servidor que cumprir as exigências para aposentadoria neste artigo até 31 de 
dezembro de 2005 terá os seus proventos de inatividade reduzidos em 3,5% para cada ano 
que antecipar 60 anos de idade, se homem e 55, se mulher. 

 

Homem Mulher 

53 anos de idade  48 anos de idade  

35 anos de contribuição 30 anos de contribuição 

05 anos no cargo efetivo 05 anos no cargo efetivo 

20% pedágio sobre o tempo que em 
16.12.98, faltaria para atingir o limite de 
tempo (35 anos) para aposentadoria 

20% pedágio sobre o tempo que em 
16.12.98, faltaria para atingir o limite de 
tempo (30 anos) para aposentadoria 
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Proporcionalidade de tempo de contribuição X média: (Mulher:  tempo de contribuição/30 avos e Homem: 
tempo de contribuição/35 avos) X a média aritmética simples das maiores remunerações, correspondentes a 
80% de todo período contributivo desde a competência de julho de 1994 ou início da contribuição, se posterior 
àquela competência. 

Reajuste: na mesma data e percentual em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência 
social. 
 

 

1.4. Aposentadoria com proventos INTEGRAIS pela MÉDIA, com bônus sobre o tempo de 
magistério e redutor sobre os proventos, exclusiva para Docentes – Art. 2º § 4º da 
Emenda Constitucional n° 41/2003 – Redutor de 3,5% (049005): 

O servidor que cumprir as exigências para aposentadoria neste artigo até 31 de 
dezembro de 2005 terá os seus proventos de inatividade reduzidos em 3,5% para cada ano 
que antecipar 60 anos de idade, se homem e 55, se mulher. 

 

Homem Mulher 

53 anos de idade  48 anos de idade  

35 anos de contribuição 30 anos de contribuição 

05 anos no cargo efetivo 05 anos no cargo efetivo 

bônus de 17% sobre o tempo de 
magistério exercido até a  publicação da 
EC 20/98 

bônus de 20% sobre o tempo de 
magistério exercido até a  publicação da 
EC 20/98 

20% pedágio sobre o tempo que em 
16.12.98, faltaria para atingir o limite de 
tempo (35 anos) para aposentadoria 

20% pedágio sobre o tempo que em 
16.12.98, faltaria para atingir o limite de 
tempo (30 anos) para aposentadoria 

 

Média Integral: valor total da média aritmética simples das maiores remunerações, correspondentes a 80% de todo 
período contributivo desde a competência de julho de 1994 ou início da contribuição, se posterior àquela 
competência - 3,5% para cada ano que antecipar 60 anos de idade, se homem e 55, se mulher. 
Reajuste: na mesma data e percentual em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência 
social. 
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1.5. Aposentadoria com proventos INTEGRAIS pela MÉDIA, com bônus sobre o tempo de 
magistério e redutor sobre os proventos, exclusiva para Docentes – Art. 2º § 4º da 
Emenda Constitucional n° 41/2003 - Redutor de 5% (049007): 

O servidor que cumprir as exigências para aposentadoria a partir de 1º de janeiro de 
2006 neste artigo terá os seus proventos de inatividade reduzidos em 5% para cada ano 
que antecipar 60 anos de idade, se homem e 55, se mulher. 

 

Homem Mulher 

53 anos de idade  48 anos de idade  

35 anos de contribuição 30 anos de contribuição 

05 anos no cargo efetivo 05 anos no cargo efetivo 

bônus de 17% sobre o tempo de 
magistério exercido até a  publicação da 
EC 20/98 (15-12-1998) 

bônus de 20% sobre o tempo de 
magistério exercido até a  publicação da 
EC 20/98 (15-12-1998) 

20% pedágio sobre o tempo que em 
16.12.98, faltaria para atingir o limite de 
tempo (35 anos) para aposentadoria 

20% pedágio sobre o tempo que em 
16.12.98, faltaria para atingir o limite de 
tempo (30 anos) para aposentadoria 

 

Média Integral: valor total da média aritmética simples das maiores remunerações, correspondentes a 80% de todo 
período contributivo desde a competência de julho de 1994 ou início da contribuição, se posterior àquela 
competência - 5% para cada ano que antecipar 60 anos de idade, se homem e 55, se mulher. 
Reajuste: na mesma data e percentual em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência 
social. 
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2. Servidores que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 
2003: 

 

2.1. Aposentadoria com proventos INTEGRAIS e PARIDADE para Técnicos 
Administrativos e Docentes - Art. 6º da Emenda Constitucional n° 41/2003 (049008): 

Homem Mulher 

35 anos de contribuição 30 anos de contribuição 

60 anos de idade (reduzindo 01 ano para 
cada ano que ultrapassar os 35 anos de 
contribuição) 

55 anos de idade (reduzindo 01 ano para 
cada ano que ultrapassar os 3 anos de 
contribuição) 

05 anos no cargo efetivo 05 anos no cargo efetivo 

10 anos de carreira 10 anos de carreira 

20 anos de efetivo exercício no serviço 
público 

20 anos de efetivo exercício no serviço 
público 

 

Reajuste: paridade - igual ao atribuído aos servidores ativos. 
Integralidade: totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria. 

 

3. Regras sem limite de data de Ingresso no Serviço Público: 

 

3.1. Aposentadoria com proventos INTEGRAIS pela MÉDIA para Técnicos Administrativos 
e Docentes - Art. 40 III A da Constituição Federal com redação dada pela Emenda 
Constitucional n° 41/2003 (049001): 

Homem Mulher 

35 anos de contribuição 30 anos de contribuição 

60 anos de idade  55 anos de idade  

05 anos no cargo efetivo 05 anos no cargo efetivo 

10 anos de efetivo exercício no serviço 
público 

10 anos de efetivo exercício no serviço 
público 

 



 

 

Coordenadoria de Administração de Pessoal - CAP/Progep/RTR 
Cidade Universitária - Caixa Postal 549  

Telefone: (67) 3345-7066 
CEP: 79070-900 – Campo Grande (MS) 

http://www.ufms.br - E-mail: cap.progep@ufms.br 
 

Média Integral: valor total da média aritmética simples das maiores remunerações, correspondentes a 80% de todo 
período contributivo desde a competência de julho de 1994 ou início da contribuição, se posterior àquela 
competência - 5% para cada ano que antecipar 60 anos de idade, se homem e 55, se mulher. 
Reajuste: na mesma data e percentual em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência 
social. 

 

3.2. Aposentadoria com proventos PROPORCIONAIS pela MÉDIA para Técnicos 
Administrativos e Docentes - Art. 40 § 1° III B da Constituição Federal com redação 
dada pela Emenda Constitucional n° 41/2003 (049003): 

Homem Mulher 

65 anos de idade  60 anos de idade  

05 anos no cargo efetivo 05 anos no cargo efetivo 

10 anos de efetivo exercício no serviço 
público 

10 anos de efetivo exercício no serviço 
público 

 

Proporcionalidade de tempo de contribuição X média: (Mulher:  tempo de contribuição/30 avos e Homem: tempo 
de contribuição/35 avos) X a média aritmética simples das maiores remunerações, correspondentes a 80% de todo 
período contributivo desde a competência de julho de 1994 ou início da contribuição, se posterior àquela 
competência. 
Reajuste: na mesma data e percentual em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência 
social. 


