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I - Considerações Iniciais 

A Coordenadoria de Controle Interno, no exercício de suas prerrogativas 
institucionais e, primordialmente, exercendo o controle preventivo, apresenta a atualização do 

Enunciado Orientativo sobre o tema aposentadoria, com a finalidade de auxiliar tanto as 
Unidades Administrativas quanto os Magistrados e Servidores sobre as regras, cálculos de 

proventos e procedimentos para a concessão do referido benefício, após a edição da Emenda 
Constitucional nº 103/2019 e a Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020. 

De igual modo, como os Tribunais de Contas Estaduais tem importante atuação 

imposta pelo texto constitucional, sobre a análise da legalidade das concessões de 
aposentadorias, o presente trabalho visa, também, conferir apoio ao Controle Externo 

desempenhado pelas referidas Cortes de Contas no exercício de sua missão institucional. 

A aposentadoria é garantia prevista na Constituição Federal ao trabalhador 
comum, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e ao servidor público, regido pelo 

Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), de receber proventos quando da inatividade, em 
decorrência do trabalho prestado ou diante da incapacidade para o labor. 

Desde o advento da Constituição Federal de 1988, o tema em comento passou 

ao longo dos anos por várias adaptações e mudanças legislativas, que alteraram os critérios, 
requisitos e forma de cálculo das aposentadorias. 

Nesse aspecto, como modificações mais significativas merece menção a 

Emenda Constitucional nº 20/98, que estabeleceu o caráter contributivo do regime de 

previdência dos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, de modo a possibilitar o equilíbrio atuarial e financeiro do sistema. 

A reforma previdenciária introduzida pela Emenda Constitucional nº 20/1998 
foi expressiva, se considerado o regramento até então vigente. Com ela, passou-se a exigir do 

servidor público o tempo de efetiva contribuição, idade mínima, além do requisito “pedágio”, 
redutor, de tempos minimos no cargo e no serviço público. 

A expressão “tempo de contribuição” passou a fazer parte do texto 

constitucional e a aposentadoria voluntária por tempo de serviço passou a ser por tempo de 

contribuição, conjugando os requisitos de idade do servidor e tempo de serviço. Ademais, para 
preservar o direito daqueles servidores que já computavam tempo de serviço público, garantiu-se 

que o tempo de serviço considerado pela legislação até então vigente, seria contado como tempo 
de contribuição. 

Além disso, por força do artigo 93, VI, da Constituição Federal, com redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 20/98, os magistrados que tinham regras específicas para a 
aposentadoria, também passaram a enquadrar-se nas regras de aposentadoria prevista no artigo 

40 e parágrafos, de forma isonômica, aos servidores públicos. 

De outro norte, com o advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, houve 

uma importante alteração do regime de previdência pública, que a partir de então, além do 

caráter contributivo, passou a ser também solidário. Na prática, a manifestação mais evidente da



aplicação efetiva do princípio da solidariedade reside no fato de passarem a ser cobradas 
contribuições previdenciárias dos inativos e pensionistas. 

Ressalte-se que a Emenda Constitucional nº 41/2003, trouxe também a 

extinção da paridade automática entre os proventos dos inativos com relação aos servidores da 
ativa, o que pode ser constatada com a nova redação atribuída ao $ 8º, do art. 40 da CF, que 

assegurou o reajustamento dos benefícios de modo a preservar-lhes, em caráter permanente, o 
valor real, passando a ser essa a regra geral de revisão dos benefícios de aposentadoria e pensão 

concedidos pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). 

Isso significa dizer que até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 

41/2003, o valor dos proventos de aposentadoria era equivalente ao da remuneração do servidor 

quando em atividade, não havendo qualquer perda quando passasse à inatividade. Contudo, essa 
regra foi revogada pela referida Emenda Constitucional, resguardada somente a sua aplicação 

para os servidores que já preenchiam os requisitos para se aposentar na data da emenda ou que 
atenderem aos requisitos para uma das regras de transição e os servidores que se aposentarem 

por invalidez, por força da Emenda Constitucional nº 70/2012. 

Sendo assim, o princípio da paridade, que conferia aos servidores inativos as 
mesmas vantagens atribuídas aos servidores em atividade, cedeu lugar ao princípio da 

preservação do valor real, e os proventos dos servidores passaram a ser calculados pela média 
aritmética simples das maiores remunerações, na forma da Lei nº 10.887/2004. 

Na esteira da evolução legislativa, a sistemática da aposentadoria do servidor 

público ocupante de cargo efetivo foi substancialmente alterada, mais uma vez, com o advento 
da Emenda Constitucional nº 103/2019. Uma das modificações mais relevantes introduzidas 

pela referida emenda, foi a chamada “desconstitucionalização” das regras de aposentadoria do 

servidor público. 

Com a desconstitucionalização das regras de aposentadoria, ficou 

sistematizado que a Constituição Federal continuará a estabelecer os critérios gerais a respeito 

das modalidades de aposentadoria, entretanto, cada ente federativo poderá, também, por 

intermédio de lei complementar própria, estipular outros requisitos necessários para concessão 

de aposentadoria aos seus servidores públicos. 

Outra alteração importante foi que a novel Emenda Constitucional nº 103/2019, 

aboliu o tempo de carreira, como requisito para aposentadoria do servidor público, salvo o caso 

de policiais, e daqueles servidores que já preenchiam todas as condições para se aposentarem 
pelas regras anteriores (direito adquirido). 

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Emenda Constitucional nº 92/2020 

implantou novas regras para a concessão dos benefícios previdenciários dos servidores públicos, 
inclusive o referido normativo fez referência que algumas definições ainda serão estabelecidas 

em Lei Complementar Estadual. 

Até que seja sancionada a mencionada lei complementar, a Emenda 

Constitucional nº 92/2020 determinou que fosse observada as diretrizes de âmbito nacional 

apresentadas na Emenda Constitucional nº 103/2019.



Nesse contexto, constata-se que com o advento da Emenda Constitucional nº 

103/2019 e da Emenda Constitucional nº 92/2020, as regras de aposentadorias dos servidores 

públicos foram admitidas nas 03 (três) modalidades abaixo: 

a) Voluntária — passagem, a pedido, do servidor da atividade para a 
inatividade remunerada, por ter preenchido os requisitos legais; 

b) Por incapacidade permanente para o trabalho — passagem do servidor da 

atividade para a inatividade, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será 
obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições 

que ensejaram a concessão da aposentadoria; 

c) Compulsória — passagem obrigatória do servidor da atividade para a 
inatividade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, por ter completado 75 

(setenta e cinco) anos de idade, independente do sexo, que deve ser declarada de ofício. 

Registre-se que, no modelo vigente, o termo “aposentadoria por invalidez” foi 

substituído por “aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho”. Além disso, o 

legislador trouxe para o texto constitucional a previsão da obrigatoriedade da readaptação do 

servidor, antes da concessão da aposentadoria por incapacidade para o trabalho. 

Como é possível concluir, as sucessivas Reformas Previdenciárias ocorridas no 

Brasil, como tentativas para adequar o custo da previdência, ocasionaram uma verdadeira colcha 

de retalhos das regras de aposentação aplicáveis, o que torna complexo o seu entendimento, 

razão pela qual, este Enunciado busca dirimir as dúvidas e facilitar a compreensão das regras e 

requisitos para aposentadoria dos servidores públicos. 

II — Das Aposentadorias Especiais 

Neste tópico abordaremos as aposentadorias especiais que foram previstas para 
aqueles segurados que exercem atividades sujeitas a condições especiais e, como o próprio nome 

diz, são aquelas em que o direito surge diante de um evento diferente do que ocorre nas 
aposentadorias ordinárias. 

Com o advento da Emenda Constitucional nº 103/2019, foi acrescentado no 

artigo 40 da Constituição Federal os parágrafos 4º, 4º-A, 4º-B, 4-C e 5º permitindo que lei 

complementar pudesse trazer requisitos ou critérios diferenciados de idade e tempo de 
contribuição para os servidores com deficiência, ocupantes do cargo de agente penitenciário, 

agente socioeducativo ou de policial, servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva 

exposição a agentes químico, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, bem como idade mínima 

aos ocupantes de cargo de professor. 

Registre-se, que a teor do artigo 4º, $ 10 da Emenda Constitucional nº 

103/2019, mesmo que as normas sobre aposentadorias especiais anteriores forem incompatíveis 
com a redação do artigo 4º, 4º-A, 4º-B e 4º-C do artigo 40, não poderá ser afastada sua 
aplicabilidade ao Regime Próprio dos Estados. 

A par disso, note-se que a Emenda Constitucional nº 92/2020 em seu artigo 3º 

ao acrescentar o artigo 140-A à Constituição Estadual determinou que lei complementar



disciplinará as regras relativas às hipóteses previstas no 88 4º, 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º do artigo 40 
da Constituição Federal. 

A Emenda Constitucional nº 92/2020 possibilitou ao servidor com deficiência 

de que trata o artigo 22 da Emenda Constitucional nº 103/2019 que tenha ingressado no serviço 
público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003, que o cálculo dos proventos seja integral e 

o reajuste com paridade. 

Para o cargo de Oficial de Justiça/Avaliador a aposentadoria especial depende 
da edição de lei complementar, consoante dispõe o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 

92/2020. 

Nesse contexto, verifica-se que a Emenda Constitucional nº 92/2020 albergou 
as aposentadorias especiais norteadas pela Emenda Constitucional nº 103/2019, fazendo com que 

tais situações recebessem as diretrizes para sua concretização com a adoção dos requisitos 

pertinentes e específicos à sua concessão. 

III - Regras de Aposentadoria do Direito Adquirido até a entrada em vigor da Emenda 

Constitucional nº 92/2020 

A Emenda Constitucional nº 103/2019 trouxe em seu contexto a preservação 

do direito adquirido àqueles magistrados e servidores que implementaram o direito de se 

aposentarem nas regras então vigentes. 

Nesse prisma, a Emenda Constitucional nº 92/2020 se amoldou às diretrizes da 

Emenda Constitucional nº 103/2020, trazendo no artigo 3º o acréscimo ao artigo 140-E da 

Constituição Estadual com a preservação da garantia do direito adquirido à aposentação nas 

regras implementadas até a sua edição. 

Assim, considerando a manutenção do direito adquirido, as regras que adiante 

seguem são as denominadas regras de direito adquirido até o advento da Emenda Constitucional 
nº 92/2020, de 21/08/2020, senão vejamos: 

- Aposentadoria por Invalidez 

a) Requisitos: 

Incapacidade permanente para o exercício das atribuições do cargo. 
b) Fundamento: 

Art. 40, 8 1º, 1, da CF, com redação pela Emenda Constitucional nº 41/2003. 
c) Proventos: 

Média Contributiva e reajuste para manutenção do valor real. 

- Aposentadoria Compulsória 

a) Requisitos: 
É aquela em que o servidor (a) ao completar 75 (setenta e cinco) anos de idade deve ser 
aposentado.



b) Fundamento: 
Art. 40, 8 1º, II, da CF, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 e Emenda 

Constitucional nº 88/2015. 

c) Proventos: 

Média Contributiva e reajuste para manutenção do valor real, 

- Aposentadoria Voluntária: 

É aquela em que o servidor (a), ao preencher os requisitos, por sua vontade, requer sua 

aposentação. 

- Aposentadoria por Tempo de Contribuição 

a) Requisitos para o Homem: 
60 anos de idade; 

35 anos de contribuição; 

10 anos de efetivo exercício no serviço público; 

5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. 
Fundamento: 

Art. 40, 8 1º, III, a, da CF, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003. 

Proventos: 

Média Contributiva e reajuste para manutenção do valor real. 

b) Requisitos para a Mulher: 

55 anos de idade; 
30 anos de contribuição; 

10 anos de efetivo exercício no serviço público; 
5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. 

Fundamento: 

Art. 40, 8 1º, III, a, da CF, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003. 

Proventos: 

Média Contributiva e reajuste para manutenção do valor real. 

- Aposentadoria por Idade 

a) Requisitos para Homem: 

65 anos de idade; 

10 anos de efetivo exercício no serviço público; 

5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. 
Fundamento: 

Art. 40, 8 1º, III, b, da CF, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003. 
Proventos: 

Média Contributiva — Proventos Proporcionais. 
Reajuste para manutenção do valor real. 

b) Requisitos para Mulher: 

60 anos de idade; 

10 anos de efetivo exercício no serviço público; 

5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria,



Fundamento: 

Art. 40, 8 1º, III, b, da CF, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003. 

Proventos: 

Média Contributiva — Proventos Proporcionais. 

Reajuste para manutenção do valor real. 

- Regra de Transição da Emenda Constitucional nº 20/98 com proventos integrais (Em 

vigência até 31/12/03): 

a) Requisitos para o Homem: 
53 anos de idade; 

35 anos de contribuição; 
20% do tempo que faltava para o servidor se aposentar em 16/12/1998; 

5 anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria. 
Fundamento: 

Art. 8, Ia ll aeb, da EC nº 20/98. 

Proventos: 

Integrais e reajuste com paridade. 

b) Requisitos para Mulher: 
48 anos de idade; 

30 anos de contribuição; 

20% do tempo que faltava para o servidor se aposentar em 16/12/1998; 

5 anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria. 
Fundamento: 

Art. 8º, Ia Il, a eb, da EC nº 20/98. 
Proventos: 

Integrais e reajuste com paridade. 

- Regra de Transição da Emenda Constitucional nº 20/98 com proventos proporcionais (Em 

vigência até 31/12/03): 

a) Requisitos para Homem: 

53 anos de idade; 

30 anos de contribuição; 
40% do tempo que faltava para o servidor se aposentar em 16/12/1998; 

5 anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria. 
Fundamento: 

Art.8',81º,L aeb, da EC nº 20/98. 
Proventos: 

Proporcionais e reajuste com paridade. 

b) Requisitos para Mulher: 

48 anos de idade; 

25 anos de contribuição; 
40% do tempo que faltava para o servidor se aposentar em 16/12/1998; 

5 anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria. 
Fundamento: 

Art.8',81º,L aeb, da EC nº 20/98.



Proventos: 

Proporcionais e reajuste com paridade. 

- Regra de Transição da Emenda Constitucional nº 41/03 - art. 2º (aplica-se somente 

àqueles que tenham ingressado regularmente em cargo efetivo na Administração Pública 

Direta, Autárquica e Fundacional no serviço público até 16/12/1998): 

a) Requisitos para Homem: 

53 anos de idade; 
35 anos de contribuição; 

20% do tempo que faltava para o servidor se aposentar em 16/12/1998; 
5 anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria. 

Fundamento: 

Art. 2º, Ia ll, a eb, da EC nº 41/03. 

Proventos: 

Média Contributiva e reajuste para manutenção do valor real. 

b) Requisitos para Mulher: 

48 anos de idade; 
30 anos de contribuição; 

20% do tempo que faltava para o servidor se aposentar em 16/12/1998; 
5 anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria. 

Fundamento: 

Art. 2º, Ia Ill aeb, da EC nº 41/03. 

Proventos: 

Média Contributiva e reajuste para manutenção do valor real. 

- Regra de Transição da Emenda Constitucional nº 41/03 — art. 6º (aplica-se somente 

àqueles que tenham ingressado no serviço público até 31/12/2003): 

a) Requisitos para Homem: 

60 anos de idade; 

35 anos de contribuição; 

20 anos de efetivo exercício no serviço público; 

10 anos de carreira; 

5 anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria. 

Fundamento: 
Art. 6º, da EC nº 41/03. 
Proventos: 

Integrais e reajuste com paridade. 

b) Requisitos para Mulher: 

55 anos de idade; 

30 anos de contribuição; 

20 anos de efetivo exercício no serviço público; 
10 anos de carreira; 

5 anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria, 

Fundamento:



Art. 6º, da EC nº 41/03. 

Proventos: 

Integrais e reajuste com paridade. 

- Regra de Transição da Emenda Constitucional nº 47/05 (aplica-se somente àqueles que 

tenham ingressado no serviço público até 16/12/1998), também conhecida como regra 

85/95: 

a) Requisitos para Homem: 
35 anos de contribuição; 

A idade de 60 anos será reduzida de um ano para cada ano de contribuição que supere 35 (trinta 
e cinco) anos de contribuição; 

25 anos de efetivo exercício no serviço público; 
15 anos de carreira; 

5 anos no cargo em que se der a aposentadoria. 

Fundamento: 

Art. 3º, da EC nº 47/05. 

Proventos: 

Integrais e reajuste com paridade. 

b) Requisitos para Mulher: 

30 anos de contribuição; 

A idade de 55 anos será reduzida de um ano para cada ano de contribuição que supere 30 (trinta) 

anos de contribuição; 

25 anos de efetivo exercício no serviço público; 

15 anos de carreira; 

5 anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria. 

Fundamento: 

Art. 3º, da EC nº 47/05. 

Proventos: 

Integrais e reajuste com paridade. 

- Emenda Constitucional nº 70/2012 

Servidor (a) que tenha ingressado no serviço público até 31/12/2003; 

Servidor (a) que tenha se aposentado ou venha se aposentar por invalidez permanente, com 

fundamento no inciso I, 8 1º, do artigo 40 da CF/88; 
Proventos calculados com base na remuneração do cargo efetivo. 

Proventos integrais decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, 
contagiosa ou incurável, especificada em lei e proporcional nos demais casos. 

Reajuste com paridade. 

IV — Das aposentadorias previstas na Emenda Constitucional nº 92/2020, de 21/08/2020, 

com ênfase nas diretrizes da Emenda Constitucional nº 103/2019 

O presente capítulo visa, pontualmente, demonstrar que a Emenda 

Constitucional nº 92/2020 alterou e acrescentou dispositivos na Constituição do Estado de Mato 

Grosso, especificamente, no que diz respeito aos artigos 50, 120 e 140, em que foi afirmada a



necessidade de harmonizar o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) de Mato Grosso aos 
regramentos previstos na Emenda Constitucional nº 103/2019 que trouxe a Reforma da 

Previdência Social. 

Depreende-se que as modificações operadas visam o equilíbrio financeiro e 
atuarial do RPPS, isonomia de tratamento entre os segurados do RPPS dos entes federativos, 

proporcionando a compensação financeira entre os regimes e harmonização entre todos os 
regimes previdenciários. 

A Emenda Constitucional nº 92/2020 possibilita que para o Regime Próprio de 

Previdência Social seja editada Lei Complementar com a finalidade de disciplinar o tempo de 
contribuição e os demais requisitos para a concessão das aposentadorias, não permitindo, tão- 

somente tipos de aposentadorias diferenciadas das previstas na Emenda Constitucional nº 

103/2019. 

E, ainda, foram apresentadas as regras de transição, com suas peculiaridades e 

requisitos específicos para sua implementação. 

A — Aposentadoria Compulsória 

É a aposentadoria concedida ao servidor que completa 75 (setenta e cinco) 

anos de idade, na forma estabelecida em lei complementar federal, com proventos proporcionais 
ao tempo de contribuição. 

Fundamento: 

Artigo 26, 8 4º, da EC nº 103/19 c/c o art. 140-A, 8 1º, inciso I e 140-D da CE/MT c/c artigo 6º, 

8 2º da EC nº 92/2020, de 21.08.2020. 

Proventos: 

Média de 100% das contribuições X 60% da média + 2% para cada ano acima de 20 anos de 

tempo de contribuição X tempo de contribuição/20. 

B- Aposentadoria por Incapacidade Permanente para o Trabalho: 

É a aposentadoria concedida no cargo em que o servidor estiver investido, quando 
não for possível a sua readaptação, devendo ser feitas avaliações periódicas para verificar se 

persistem as condições que permitiram a aposentadoria. Pode decorrer de: acidente de trabalho, 
doença profissional e doença do trabalho. 

Fundamentos: 
Artigo 40, 31º, inciso I da CF, artigo 10, $ 1º, inciso II e 26 da EC n. 103/2019, 140-B da CE, 

com redação dada pela EC nº. 92/2020 

Proventos: 

Média de 100 % das contribuições X 60% da média + 2% para cada ano acima de 20 anos de 
tempo de contribuição; 

100% da média — no caso de acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho.



€ - Aposentadoria voluntária para servidores que ingressaram no serviço público após 

31.12.2003 e antes da Emenda Constitucional nº 92/2020 — artigo 4º da Emenda 
Constitucional nº 103/2019 c/c artigo 6º da Emenda Constitucional nº 92/2020 

Requisitos para Mulher: 

I— 56 (cinquenta e seis anos de idade), observado o disposto no 8 1º; 

II — 30 (trinta) anos de contribuição; 

TH - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público; 

IV - 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; e 

V - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 

(oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto 
nos $$ 2º ce 3º. 

$ 1º A partir de 1º de janeiro de 2022, a idade mínima a que se refere o inciso I do caput será de 

57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se homem. 

82º A partir de 1º de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso V do caput será 

acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 
105 (cento e cinco) pontos, se homem. 

8 3º A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de 

pontos a que se referem o inciso V do caput e o 8 2º. 

Requisitos para Homem: 

I- 61 (sessenta e um) anos de idade, se homem, observado o disposto no $& 1º; 

II - 35 (trinta e cinco) anos de contribuição; 

TI - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público; 

IV -5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; e 

V - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 

(oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto 
nos 8942º€ 3º. 

8 1º A partir de 1º de janeiro de 2022, a idade mínima a que se refere o inciso I do caput será de 
57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se homem.



82º A partir de 1º de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso V do caput será 
acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 

105 (cento e cinco) pontos, se homem. 

Proventos: 

Média das maiores contribuições desde 07/1994 ou desde o início da contribuição, 

correspondentes a 80% do período contributivo. 

60% da média + 2 pontos para cada ano acima de 20 anos de tempo de contribuição. 

D - Aposentadoria voluntária para servidores que ingressaram no serviço público até 

31/12/2003 — artigo 4º, 8 6º, inciso, I da Emenda Constitucional nº 103/2019 c/c artigo 6º da 

Emenda Constitucional nº 92/2020 

Requisitos para Mulher: 

I- 62 (sessenta e dois) anos 

I - 30 (trinta) anos de contribuição; 

HI - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público; 

IV - 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; e 

V - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 
(oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto 

nos 882º e 3º. 

82º A partir de 1º de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso V do caput será 

acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 
105 (cento e cinco) pontos, se homem. 

8 3º A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de 

pontos a que se referem o inciso V do caput ce o $ 2º. 

Requisitos para Homem: 

I- 65 (sessenta e um) anos de idade, se homem, observado o disposto no $ 1º; 

N - 35 (trinta e cinco) anos de contribuição; 

HI - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público; 

IV - 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; e 

V - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 

(oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto 
nos 382º € 3º.



82º A partir de 1º de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso V do caput será 
acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 

105 (cento e cinco) pontos, se homem. 

Proventos: 

Totalidade da remuneração no cargo efetivo com paridade na aposentadoria. 

E - Aposentadoria voluntária para servidores que tenham ingressado no serviço público 

após 31.12.2003 e antes da Emenda Constitucional nº 92/2020 - artigo 20 da Emenda 
Constitucional nº 103/2019 c/c artigo 6º da Emenda Constitucional nº 92/2020 

Requisitos para Mulher: 

I- 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher; 

II - 30 (trinta) anos de contribuição; 

TH - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público; 

IV -5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; 

IV — período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em 

vigor desta Emenda Constitucional (21.08.2020), faltaria para atingir o tempo mínimo de 
contribuição referido no inciso II. 

Requisitos para Homem: 

I- 60 (sessenta) anos de idade, se homem; 

II - 35 (trinta e cinco) anos de contribuição; 

IH - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público; 

IV - 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; 

IV - período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor 

desta Emenda Constitucional (21.08.2020), faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição 
referido no inciso II. 

Proventos: 

Média das maiores contribuições desde 07/1994 ou desde o início da contribuição, 

correspondentes a 80% do período contributivo. 

Os proventos corresponderão a 100% da média aritmética.



F - Aposentadoria voluntária para servidores que tenham ingressado no serviço público até 

31/12/2003 - artigo 20 da Emenda Constitucional nº 103/2019 c/c artigo 6º da Emenda 

Constitucional nº 92/2020 

Requisitos para Mulher: 

I-57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher; 

II - 30 (trinta) anos de contribuição; 
HI - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público; 
IV - 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; 

V - período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor 

desta Emenda Constitucional (21.8.2020) faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição 
referido no inciso II. 

Requisitos para Homem: 

I- 60 (sessenta) anos de idade, se homem; 

II - 35 (trinta e cinco) anos de contribuição; 
TH - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público; 

IV - 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; 
V- período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor 

desta Emenda Constitucional (21.8.2020), faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição 
referido no inciso IL 

Proventos: 

Totalidade da remuneração no cargo efetivo com paridade na aposentadoria. 

G - Aposentadoria voluntária para servidores que filiaram ao Regime Próprio de 

Previdência, após entrada em vigência da Emenda Constitucional nº 92/2020 — artigo 10 da 
Emenda Constitucional nº 103/2019 c/c artigo 9º da Emenda Constitucional nº 92/2020 

Requisitos para Mulher: 

I— 62(sessenta e dois) anos de idade; 
I - 25 (vinte e cinco) anos de contribuição; 
NI — 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público; 
IV - 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria. 

Requisitos para o Homem 

I— 65(sessenta e cinco) anos de idade; 
I- 25 (vinte e cinco) anos de contribuição; 
NI — 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público; 
IV - 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria.



Proventos: 

Média das maiores contribuições desde 07/1994 ou desde o início da contribuição, 

correspondentes a 80% do período. 

60% da média + 2 pontos para cada ano acima de 20 anos de tempo de contribuição. 

H - Aposentadoria voluntária para Membros do Poder Judiciário que ingressaram na 

carreira até 19/12/2003 

Foi assegurada aos Membros do Poder Judiciário e do Ministério Público a 
aposentadoria, com fundamentos nos artigos 2º, 6º, 6º-A e 3º da Emenda Constitucional nº 

41/2003 e, no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005 desde que, além dos requisitos 
constantes dessas Emendas tenham ingressado na carreira até 19.12.2003 e, contem, na data de 

promulgação da Emenda Constitucional nº 92/2020, cumulativamente, com pelo menos: 

Requisitos para Mulher: 

I- 48(quarenta e oito) anos de idade; 

II - 30 (trinta) anos de contribuição. 

Requisitos para o Homem 

I- 53 (cinquenta e três) anos de idade; 
I - 35 (trinta e cinco) anos de contribuição. 

Proventos: 

Integralidade e Paridade 

V — Procedimentos para a concessão 

Com a edição da Emenda Regimental nº 30/2017/TP, que modificou a 

competência do Egrégio Conselho da Magistratura, foi necessária a edição da nova versão da 
Instrução Normativa SGS nº 02/2011 — 3º Versão, que disciplina procedimentos relativos à 

tramitação processual dos pedidos de aposentadoria até o registro do ato pelo Tribunal de Contas 
do Estado de Mato Grosso, tornando a tramitação da matéria mais célere, mediante decisão 

monocrática do Presidente do Tribunal de Justiça. 

As aposentadorias dos Magistrados tramitam perante a Coordenadoria de 
Magistrados e a dos Servidores pelo Departamento do Conselho da Magistratura. 

Os requerimentos do pedido de aposentadoria deverão fazer referência somente 

à concessão do referido benefício previdenciário, contendo os seguintes documentos a serem 

fornecidos pelo requerente: fotocópia de documentos pessoais (carteira de identidade, CPF,



comprovante de residência), laudo pericial emitido pela Coordenadoria Geral de Perícia Médica, 
declaração de não acumulação ilegal de cargo público, declaração assinada pelo Orgão e pelo 

servidor de que o requerente não responde a processo disciplinar. 

Caso o servidor possua averbação de tempo de serviço perante outro Órgão 

Previdenciário, deverá atentar-se sobre a existência da original da Certidão de Tempo de 
Contribuição para constar em seu cadastro funcional. 

A aposentadoria, se deferida, terá efeitos a partir da publicação do ato de 
aposentadoria no Diário da Justiça Eletrônico, devendo ser cessado os pagamentos do auxílio 

alimentação, abono de permanência, verba para atividade externa aos oficiais de justiça e outras 

verbas de cunho indenizatório, tendo em vista que não comporão o cálculo dos proventos. 

O pedido de aposentadoria terá a seguinte tramitação: 

  

  

  

  

  

    

Departamento do Conselho da Magistratura Exame da solicitação e verificação dos documentos exigidos p 
TCE/MT, anexados ao pedido do servidor. 

DRH - Divisão de Expediente e Processamento | Informar, de acordo com as especificações do TCE a vida 
de 1º Instância funcional do servidor que queira se aposentar. 

CRH — Assessoria Jurídica da CRH Emitir Parecer Jurídico, com base na informação do DRH e 

documentos do servidor, obedecendo às regras de 

aposentadoria. 
DPP — Divisão de 1º e 2º Entrância Elaborar Planilha de Proventos do Servidor, para que, 

havendo redução dos proventos dê-se ciência ao servidor. 

Coordenadoria de Controle Interno Emitir Parecer de conformidade com base nas informações e 

documentos juntados nos autos, com observância das regras 

e cálculos. 
Presidente do Tribunal de Justiça Proferir decisão para deferimento ou não do benefício, com 

todo embasamento legal (Constituição Federal, Estadual, 
Emendas Constitucionais, Lei Complementar e SDCR). 

Tribunal de Contas do Estado Registrar o Ato de Aposentadoria.       

Quanto à aposentadoria de Magistrados, a tramitação do expediente segue o 

seguinte fluxo: 

Coordenadoria de Magistrados Autuar, e verificar os documentos exigidos pelo TCE/MT, 

anexados ao pedido do magistrado. Proceder a informação 

funcional e elaborar planilha de proventos. 
  

  
Juiz Auxiliar da Presidência Emitir Parecer Jurídico, com base na informação da 

Coordenadoria de Magistrados e nos documentos do 

magistrado, manifestado juridicamente quanto às regras de 

aposentadoria.     
 



  

  

  

      

Coordenadoria de Controle Interno Emitir Parecer de conformidade com base nas informações e 

documentos juntados nos autos, com observância das regras e 

cálculos. 

Presidente do Tribunal de Justiça Decisão Concessiva. 

Tribunal Pleno AD Referendum. 

Tribunal de Contas do Estado Registrar o Ato de Aposentadoria.       

Como se observa, existem procedimentos definidos nas unidades 
administrativas e que são essenciais para a solução do pedido, bem como para definir pontos de 

controle sobre o pedido, com vistas ao seu trâmite tempestivo e observância do prazo para envio 

ao Tribunal de Contas Estadual, via Sistema Aplic, de toda a documentação exigida no Manual 

de Orientação para Remessa de Documentos ao TCE/MT e, com isso, evitar a aplicação de multa 
ao Gestor. 

VI - Considerações Finais 

A presente atualização trouxe em seu contexto as passagens legislativas da 

aposentadoria de Magistrados e Servidores, onde ficou constatado que o instituto do direito 
adquirido foi preservado tanto na Emenda Constitucional nº 103/2019 como na Emenda 

Constitucional nº 92/2020. 

Inobstante as mudanças legislativas, denota-se, claramente, que o tema 

aposentadoria, dentro do direito previdenciário, tem suas peculiaridades e, para sua concessão, se 

faz necessário a implementação de requisitos cumulativos. 

Com o advento da Emenda Constitucional nº 92/2020, houve uma 

parametrização dentro das diretrizes traçadas pela Emenda Constitucional nº 103/2019 de onde 

se constata que os requisitos idade, tempo de contribuição, ingresso em cargo efetivo, carreira, 

tempo de efetivo exercício no serviço público e no cargo em que se der a aposentadoria sofreram 

mudanças. 

Extrai-se que as mudanças operadas pelas emendas constitucionais estão 

diretamente ligadas ao equilíbrio financeiro e atuarial, com vistas à harmonização e capacidade e 

manutenção dos benefícios previdenciários. 

Somado a isso, inovou-se na regra de aposentadoria a somatória de ponto que, 

conjugado com a idade e tempo de contribuição são requisitos cumulativos para se obter o direito 

à aposentadoria, Constatou-se, também, as peculiaridades dos cálculos de proventos onde o 

período contributivo é fator preponderante para se extrair as médias aritméticas a serem 

consideradas. 

Por fim, registre-se que, como a matéria relativa à previdência é dinâmica, o 

conteúdo apresentado não esgota todas as situações que porventura ocorram, mesmo porque a 

jurisprudência caminha para a efetivação do caso concreto de acordo com o momento em que 

ocorra o fato ensejador do direito à aposentadoria. 

Com a atualização do presente Enunciado, esta Unidade cumpre o seu papel 

preventivo e orientativo, no sentido de ofertar aos Magistrados e Servidores deste Sodalício o



que se aplica, no momento, em relação à aposentadoria, com as orientações necessárias diante 
das legislações aplicáveis à matéria. 

É o Enunciado Orientativo que esta Unidade submete à apreciação de Vossa 

Excelência. 

Coordenadoria de Controle Interno, 26 de abril de 2021. 

(Assinado Digitalmente) (Assinado Digitalmente) 

Ceila Monica Silva Ferraz Alencastro de Moura Leonardo César Leventi Travassos 

Auditora de Controle Interno Auditor de Controle Interno 

(Assinado Digitalmente) 

Luciana Cristina Mendes de Sousa Pinto 

Auditora de Controle Interno 

(Assinado Digitalmente) 

Simone Borges da Silva 
Coordenadora de Controle Interno 

APROVO: 

Disponibilizar este Enunciado Orientativo no sítio do Tribunal de Justiça, e dar ciência a todos 

os gestores, áreas administrativas e gestores das Comarcas do Estado. 

(Assinado Digitalmente) . 

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso


