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PARECER REFERENCIAL N°   000010/2020
PROCESSO Nº 2020/1030275
PROCEDÊNCIA: PGE - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO PARÁ
INTERESSADOS: PGE - Procuradoria-Geral do Estado do Pará
PROCURADORA RESPONSÁVEL: Fabíola de Melo Siems

APOSENTADORIA POR TEMPO DE 
SERVIÇO E DE CONTRIBUIÇÃO - 
SERVIDOR CIVIL  REQUISITOS GERAIS 

 REVISÃO DO PARECER REFERENCIAL 
Nº 05/2019.

Exmº. Procurador-Geral do Estado:    

Atendendo à determinação da PGA-A, este Parecer ocupa-se da atualização 
do Parecer Referencial nº 05/2019, em razão das alterações constitucionais e legais 
trazidas pela Emenda à Constituição Federal nº 103, de 12.11.19; Emenda à 
Constituição Estadual nº 77, de 23.12.19 e  Lei Complementar nº 039, de 09 de janeiro 
de 2002, com as últimas alterações que lhe foram conferidas pelas Leis 
Complementares nº 125, de 30 de dezembro de 2019 e nº 128, de 13 de janeiro de 
2020. 

O objetivo do Parecer Referencial é apontar os requisitos constitucionais e 
legais para a aposentadoria por tempo de contribuição e idade dos servidores civis em 
geral, visando identificar os pontos gerais sobre os quais devem se deter as análises 
jurídicas pertinentes, a serem exaradas na forma do art. 25 do Decreto s/n, publicado 
no DOE de 18.04.17, que institui o Regulamento do Regime Próprio de Previdência 
Social dos Servidores do Estado do Pará.

Eis o escopo do parecer jurídico:

Art. 25 - Os processos de aposentadoria devem ser enviados com manifestação prévia, técnica ou 
jurídica, do setor competente do órgão/entidade de origem, quanto à regularidade funcional do 
servidor, inclusive quanto ao seu afastamento para aguardar o benefício após o 91° (nonagésimo 
primeiro) dia subsequente ao protocolo, previsto no art. 112. §4° da Lei n° 5.810/1994 (Regime 
Jurídico Único  RJU)

A análise solicitada não abrange a conferência dos documentos exigidos 
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no regulamento do Regime Próprio de Previdência Social do Estado1, a cargo dos 
setores responsáveis pela gestão de recursos humanos e pelo IGEPREV.

1. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E DE SERVIÇO -  
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Para o que interessa à presente análise, a Constituição Federal 
estabelece o seguinte:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos 
efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo 
ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados 
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 
§ 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:
(...)
III - no âmbito da União, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 
(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e, no âmbito dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às 
respectivas Constituições e Leis Orgânicas, observados o tempo de contribuição e 
os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente 
federativo.       
(...)
§ 4º-A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente 
federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de 
servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial 
realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.
        
§ 4º-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente 
federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de 
ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial 
dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do 
art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144.

§ 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente 
federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de 
servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes 
químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, 
vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação

§ 5º Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) 

1 Até a data da conclusão deste Parecer, o Regulamento do IGPREV, contendo os documentos que orientam a 
aferição dos requisitos para aposentadoria, não está atualizado de acordo com as mudanças na legislação.
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anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1º, 
desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na 
educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do 
respectivo ente federativo.    
§ 9º O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado 
para fins de aposentadoria, observado o disposto nos §§ 9º e 9º-A do art. 201, e o 
tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade.     

§ 10 - A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de 
contribuição fictício.  
(...)

Como se pode verificar, em linhas muito gerais, a Constituição Federal 
deixou a cargo dos Estados a fixação das idades mínimas e tempos de contribuição, 
além de lhes facultar o estabelecimento de condições especiais para a aposentadoria de 
servidores com deficiência, agente penitenciário, agente socioeducativo, policial ou 
que exerçam atividades que demandem exposição a agentes químicos, físicos e 
biológicos prejudiciais à a saúde. Manteve, também, a aposentadoria especial para os 
professores no efetivo exercício do magistério na educação infantil, ensino 
fundamental e médio.

2. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.  REQUISITOS GERAIS A SEREM AFERIDOS 
PARA QUEM PRETENDE SE APOSENTAR APÓS  23.12.19.

A seu turno, a Constituição Estadual sofreu as alterações da Emenda 
Constitucional nº 77, de 23.12.19, e assim passou a dispor:

Art. 33. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos 
efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do Estado do 
Pará, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios 
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.
 § 1° O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será 
aposentado:
(...)
III - aos sessenta e dois anos de idade, se mulher, e aos sessenta e cinco anos de 
idade, se homem, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos 
estabelecidos em lei complementar estadual
(...)
§ 4°-A Poderão ser estabelecidos por Lei Complementar Estadual idade e tempo de 
contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, 
previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe 
multiprofissional e interdisciplinar. 
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§ 4°-B Poderão ser estabelecidos por Lei Complementar Estadual idade e tempo de 
contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente 
penitenciário, de monitor socioeducativo ou de policial de que tratam o inciso II do 
art. 92 e o inciso I do art. 193. 

§ 4°-C Poderão ser estabelecidos por Lei Complementar Estadual idade e tempo de 
contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam 
exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos 
prejudiciais à saúde, ou associação destes agentes, vedada a caracterização por 
categoria profissional ou ocupação.

§ 5° Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em cinco 
anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1°, 
desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na 
educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar 
estadual.
(...)
§ 9° O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado 
para fins de aposentadoria, observado o disposto nos §§ 9° e 9°-A do art. 201 da 
Constituição Federal, e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de 
disponibilidade. 

§ 10 - A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de 
contribuição fictício.

Segundo a Constituição Estadual, após 23.12.19, a aposentadoria do 
servidor público pelo Regime Próprio de Previdência Social (IGEPREV) depende dos 
seguintes requisitos acima elencados.
 

3. REGRAS DE TRANSIÇÃO. 

A Emenda Constitucional Estadual nº 77/19, trouxe as seguintes regras 
de transição relativas à idade e tempo de contribuição:

Art. 2º A concessão de aposentadoria ao servidor público estadual vinculado a 
regime próprio de previdência social e de pensão por morte aos respectivos 
dependentes será assegurada, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos 
os requisitos para obtenção desses benefícios até a data de entrada em vigor desta 
Emenda Constitucional, observados os critérios da legislação vigente na data em 
que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão 
por morte.
(...)
Art. 3º O servidor público estadual que tenha ingressado no serviço público em 
cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá 
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aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes 
requisitos:
I - cinquenta e seis anos de idade, se mulher, e sessenta e um anos de idade, se 
homem, observado o disposto no § 1º;
II - trinta anos de contribuição, se mulher, e trinta e cinco anos de contribuição, se 
homem;
III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público;
IV - 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 oitenta e seis pontos, se mulher, e noventa e seis pontos, se homem, 
observado o disposto nos §§ 2º e 3º.
§ 1º A partir de 1º de janeiro de 2022, a idade mínima a que se refere o inciso I do 
caput será de cinquenta e sete anos de idade, se mulher, e sessenta e dois anos de 
idade, se homem.
§ 2º 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 um ponto, até atingir o limite de cem pontos, se 
mulher, e de cento e cinco pontos, se homem.
§ 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 § 2º.
§ 4º Para o titular do cargo de professor que comprovar exclusivamente tempo de 
efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino 
fundamental e médio, os requisitos de idade e de tempo de contribuição de que 
tratam os incisos I e II do caput serão:
I - cinquenta e um anos de idade, se mulher, e cinquenta e seis anos de idade, se 
homem;
II - vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, e trinta anos de contribuição, se 
homem; e
III - cinquenta e dois anos de idade, se mulher, e cinquenta e sete anos de idade, se 
homem, a partir de 1º de janeiro de 2022.
§ 5º O somatório da idade e do tempo de contribuição de que trata o inciso V do 
caput para as pessoas a que se refere o § 4º, incluídas as frações, será de oitenta e 
um pontos, se mulher, e noventa e um pontos, se homem, aos quais serão 
acrescidos, a partir de 1º de janeiro de 2020, um ponto a cada ano, até atingir o 
limite de noventa e dois pontos, se mulher, e de cem pontos, se homem.
(...)
Art. 4º O policial civil a que se refere o inciso II do art. 92 e o inciso I do art. 193 da 
Constituição Estadual, e o ocupante de cargo de agente penitenciário ou monitor 
socioeducativo que tenham ingressado na respectiva carreira até a data de entrada 
em vigor desta Emenda Constitucional poderão aposentar-se, na forma da Lei 
Complementar Federal nº 51, de 20 de dezembro de 1985, observada a idade 
mínima de cinquenta e cinco anos para ambos os sexos ou o disposto no § 2º.
§ 1º Serão considerados tempo de exercício em cargo de natureza estritamente 
policial, o tempo de atividade militar nas Forças Armadas, nas polícias militares e 
nos corpos de bombeiros militares e o tempo de atividade como agente 
penitenciário ou monitor socioeducativo.
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§ 2º Os servidores de que trata o caput poderão aposentar-se aos cinquenta e dois 
anos de idade, se mulher, e aos cinquenta e três anos de idade, se homem, desde que 
cumprido período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data 
de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo de 
contribuição previsto na Lei Complementar Federal nº 51, de 1985.
(...)
Art. 13. O servidor público estadual que tenha ingressado no serviço público em 
cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá 
aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes 
requisitos:
I - cinquenta e sete anos de idade, se mulher, e sessenta anos de idade, se homem;
II - trinta anos de contribuição, se mulher, e trinta e cinco anos de contribuição, se 
homem;
III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público e 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, faltaria para atingir o tempo mínimo 
de contribuição referido no inciso II.
§ 1º Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das 
funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio serão 
reduzidos, para ambos os sexos, os requisitos de idade e de tempo de contribuição 
em cinco anos.
(...)
Art. 14. O servidor público estadual que tenha ingressado no serviço público em 
cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional cujas 
atividades tenham sido exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos 
e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a 
caracterização por categoria profissional ou ocupação, desde que cumpridos, no 
caso do servidor, o tempo mínimo de vinte anos de efetivo exercício no serviço 
público e de cinco anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, na 
forma dos arts. 57 e 58 da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, poderá 
aposentar-se quando o total da soma resultante da sua idade e do tempo de 
contribuição e o tempo de efetiva exposição forem, respectivamente, de:
I - sessenta e seis pontos e quinze anos de efetiva exposição;
II - setenta e seis pontos e vinte anos de efetiva exposição; e
III - oitenta e seis pontos e vinte e cinco anos de efetiva exposição.
§ 1º A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do 
somatório de pontos a que se refere o caput.
§ 2º O valor da aposentadoria de que trata este artigo corresponderá ao valor 
apurado na forma da lei.
Art. 15. Até que lei discipline o § 4º-A do art. 33 da Constituição Estadual, a 
aposentadoria do servidor público estadual com deficiência vinculado a regime 
próprio de previdência social, desde que cumpridos, o tempo mínimo de dez anos de 
efetivo exercício no serviço público e de cinco anos no cargo efetivo em que for 
concedida a aposentadoria, será concedida na forma da Lei Complementar nº 039, 
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de 2002, inclusive quanto aos critérios de cálculo dos benefícios.

3.1. SERVIDOR QUE JÁ HAVIA CUMPRIDO TODOS OS REQUISITOS 
EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE ATÉ 23.12.19. DIREITO 
ADQUIRIDO.

Quem, até 23.12.19, cumpriu todos os requisitos previstos para a 
aposentadoria, consoante as regras vigentes na data em que foram atendidos poderá ser 
aposentado (direito adquirido).

3.2. SERVIDOR QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO ATÉ 23.12.19, 
PORÉM AINDA NÃO ADQUIRIU O DIREITO À APOSENTADORIA.

Quem ingressou no serviço público até 23.12.19, poderá se aposentar 
utilizando 2 regras de transição: art. 3º e 13 da EC nº 77/19.

Art. 3º da EC nº 77/19:

a) 56 anos de idade, se mulher, e 61, se homem, até 01.01.22, a partir de quando a 
idade mínima passará a 57 para a mulher e 62 para o homem (art. 3º, §1º, da EC nº 
77/19);

a.1. Caso se trate de professor que comprovar exclusivamente tempo de serviço nas 
funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, 51 anos 
de idade, se mulher, e 56, se homem (art. 3º, §4º, I, da EC nº 77/19);

a.1.2. A partir de 01.01.22, 52 anos de idade, se mulher, e 57, se homem (art. 3º, §4º, 
III, da EC nº 77/19 - professor);

a.2. Caso se trate de Policial civil a que se refere o art, 92. II2 e o art. 193, I3, da CE, 
Agente Penitenciário ou monitor sócio-educativo, que tenham ingressado na carreira 
até 23.12.19, a aposentadoria poderá ser feita na forma da Lei Complementar Federal 

2 Art. 92. É da competência exclusiva da Assembléia Legislativa:
(...)

II - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção de cargos, empregos 
e funções de seus serviços e fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de 
diretrizes orçamentárias;
3 Art. 193. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a 
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos, 
subordinados ao Governador do Estado:
 I - Polícia Civil;
(...) 
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nº 51, de 20.12.85, observada a idade mínima de 55 anos para ambos os sexos ou aos 
52, se mulher e 53, se homem, desde que tenham cumprido o período adicional de 
contribuição correspondente ao tempo que, em 23.12.19, faltaria para atingir o tempo 
de contribuição previsto na Lei Complementar Federal nº 51/854 (art. 4º e §2º , da EC 
nº 77/19).

Serão considerados tempo de exercício em cargo de natureza estritamente policial, o 
tempo de atividade militar nas Forças Armadas, nas polícias militares e nos corpos de 
bombeiros militares e o tempo de atividade como agente penitenciário ou monitor 
socioeducativo (art. 4º, §1º). 

b) 30 anos de contribuição, se mulher, e 35 se homem;

b.1. Caso se trate de professor que comprovar exclusivamente tempo de serviço nas 
funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, 25 anos 
de contribuição, se mulher, e 30, se homem (art. 3º, §4º, II,  da EC nº 77/19);

c) 20 anos de efetivo exercício no serviço público;

d) 5 anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; 

e) A soma da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, deve resultar 86 
pontos, se mulher, e 96 pontos, se homem. A partir de 01.01.20, essa pontuação será 
acrescida de 1 ponto a cada ano, até o limite de 100 pontos, se mulher, e 105 pontos se 
homem (art. 3º, §2º, da EC nº 77/19);

f) A apuração da idade e do tempo de contribuição deve ser feita em dias

Art. 13, da EC nº 77/19:

a) 57 anos de idade, se mulher, e 60 anos de idade, se homem;

b) 30 anos de contribuição, se mulher, e 35, se homem;

4 Art. 1o O servidor público policial será aposentado:
II - voluntariamente, com proventos integrais, independentemente da idade
a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de 

natureza estritamente policial, se homem;      
b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em 
cargo de natureza estritamente policial, se mulher.
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c) 20 anos de efetivo exercício no serviço público;

d) 5 anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria;

e) período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, em 23.12.19, 
faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição (30/35)

f) Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das 
funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio serão 
reduzidos, para ambos os sexos, os requisitos de idade e de tempo de contribuição em 
cinco anos.

O art. 14 da EC nº 77/19 antes transcrito, estabeleceu uma regra de 
transição específica para o servidor que tenha exercido suas atividades com efetiva 
exposição a agentes químicos,físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou 
associação desses agentes.

Por fim, o art. 15 da ECnº 77/19, também transcrito anteriormente, dispôs 
sobre a regra aplicável à aposentadoria do servidor com deficiência, até que lei 
discipline o art. 33, §4º-A, da Constituição Estadual. 

3.3. REGRA DE TRANSIÇÃO APLICÁVEL ATÉ A ENTRADA EM VIGOR 
DAS ALTERAÇÕES NA LEI PREVIDENCIÁRIA - 14.01.20.

A regra de transição da EC nº 77/19, a seguir transcrita (art. 9º), vigorou 
por um curto período: de 24.12.19 até a entrada em vigor da LC nº 128, de 13.01.20, 
publicada em 14.01.20, que alterou a LC nº 39/02.

A EC nº 77/19, em dezembro de 2019, trouxe as novas regras de 
aposentadoria, porém condicionadas ao advento da lei complementar previdenciária 
estadual (alterações), que passaram a vigorar a partir de 14.01.20. Nesse curto período, 
a aposentadoria dos servidores é submetida a esses requisitos:

Art. 9º Até que entre em vigor lei estadual que discipline os benefícios do regime 
próprio de previdência social dos servidores do Estado do Pará, aplica-se o disposto 
neste artigo.
§ 1º Os servidores públicos estaduais serão aposentados:
I - voluntariamente, observados, cumulativamente, os seguintes requisitos:
a) sessenta e dois anos de idade, se mulher, e sessenta e cinco anos de idade, se 
homem; e
b) vinte e cinco anos de contribuição, desde que cumprido o tempo mínimo de dez 
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anos de efetivo exercício no serviço público e de cinco anos no cargo efetivo em 
que for concedida a aposentadoria.
II - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiverem 
investidos, quando insuscetíveis de readaptação, hipótese em que será obrigatória a 
realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições 
que ensejaram a concessão da aposentadoria; ou
III - compulsoriamente, na forma do disposto no inciso II do § 1º do art. 33 da 
Constituição Estadual.
§ 2º Os servidores públicos estaduais com direito à idade mínima ou tempo de 
contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria, na forma dos 
§§ 4º-B, 4º-C e 5º do art. 33 da Constituição Estadual, poderão aposentar-se, 
observados os seguintes requisitos:
I - o policial civil a que se referem o inciso II do art. 92 e o inciso I do art. 193 da 
Constituição Estadual, e o ocupante de cargo de agente penitenciário ou monitor 
socioeducativo, aos cinquenta e cinco anos de idade, com trinta anos de 
contribuição e vinte e cinco anos de efetivo exercício em cargo dessas carreiras, 
para ambos os sexos;
II - o servidor público estadual cujas atividades sejam exercidas com efetiva 
exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou 
associação desses agentes, vedados a caracterização por categoria profissional ou 
ocupação, aos sessenta anos de idade, com vinte e cinco anos de efetiva exposição e 
contribuição, dez anos de efetivo exercício de serviço público e cinco anos no cargo 
efetivo em que for concedida a aposentadoria;
III - o titular do cargo estadual de professor, aos sessenta anos de idade, se homem, 
aos cinquenta e sete anos, se mulher, com vinte e cinco anos de contribuição 
exclusivamente em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil 
e no ensino fundamental e médio, dez anos de efetivo exercício de serviço público e 
cinco anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, para ambos os 
sexos.
§ 3º A aposentadoria a que se refere o § 4º-C do art. 33 da Constituição Estadual 
observará adicionalmente as condições e os requisitos estabelecidos para o Regime 
Geral de Previdência Social, naquilo em que não conflitarem com as regras 
específicas aplicáveis ao regime próprio de previdência social do Estado do Pará, 
vedada a conversão de tempo especial em comum.
§ 4º Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste 
artigo serão apurados na forma da lei.
§ 5º Até que entre em vigor lei estadual de que trata o § 18 do art. 33 da 
Constituição Estadual, o servidor estadual que cumprir as exigências para a 
concessão da aposentadoria voluntária nos termos do disposto neste artigo e que 
optar por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente 
ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para 
aposentadoria compulsória.

4. REQUISITOS DA LEI PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL.
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Coube à Lei Complementar nº 039, de 09.01.02, que instituiu o Regime 
de Previdência Estadual do Pará (com as alterações que lhe foram imprimidas pelas 
Leis Complementares nº 125, de 30.12.19 e nº 128, de 13.01.20), regular todos os 
aspectos relativos à aposentadoria dos servidores públicos estaduais, que lhe foram 
atribuídos pela CF/88.

Segundo o art. 96 da LC nº 39/02, os requisitos e critérios para 
aposentadoria dos policiais civis seguem a legislação federal.

Mister salientar que, de acordo com o art. 36 da LC nº 39/02, a 
concessão da aposentadoria é regulada pela norma vigente na data da inatividade, 
respeitadas as normas de transição e os direitos adquiridos:

Art. 36. A concessão dos benefícios de aposentadoria, de reserva remunerada e de 
reforma é regulada pela legislação vigente à data da inatividade e os de pensão, pela 
legislação em vigor da data do óbito, respeitadas as normas de transição previstas na 
presente Lei e o direito adquirido.  

4.1. AGENTES PÚBLICOS ALCANÇADOS PELO RPPS.

O art. 5º da LC 39/02 estabelece quem são os agentes públicos 
alcançados pelo RPPS, a saber:

Art. 5º São segurados obrigatórios do Regime de Previdência Estadual instituído por 
esta Lei:
I - os servidores públicos titulares de cargo efetivo do Estado, do Poder Executivo, 
incluindo suas autarquias e fundações, dos Poderes Legislativo e Judiciário, do 
Ministério Público Estadual, do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas 
do Estado e dos Municípios e dos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios;
II - os Membros do Ministério Público Estadual; os Membros do Ministério Público 
junto aos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, os Membros da 
Magistratura e os Conselheiros dos Tribunais de Contas do Estado e dos 
Municípios; 
(...)
IV - os militares ativos, da reserva remunerada e os reformados.
V - os servidores estatutários estáveis, abrangidos pelo art. 19 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal; 
VI - os servidores estatutários admitidos até 5 de outubro de 1988, que não tenham 
cumprido, naquela data, o tempo previsto para aquisição da estabilidade no serviço 
público.

Parágrafo único. Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo 
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em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo 
temporário, inclusive aos detentores de mandato eletivo, ou de emprego público, o 
Regime Geral de Previdência Social.

Art. 8º A qualidade de segurado do regime próprio de previdência social do Estado 
do Pará representa condição essencial para o recebimento de qualquer benefício 
previsto na presente Lei

Os incisos V e VI, acima transcritos, foram inseridos pela LC nº 128, 
de 13.01.20. 

Os servidores não investidos em cargos, que ingressaram sem 
concurso público após outubro de 1988 (e que preencham alguns requisitos), 
receberam o seguinte tratamento na Lei Complementar nº 39/02:

Art. 98-A. O Estado do Pará poderá assegurar aposentadoria a seus servidores não 
titulares de cargo efetivo e pensão aos seus dependentes, observado o limite pago 
pelo regime geral de previdência social, conforme o disposto no § 13 do art. 40 da 
Constituição da República e, no que couber, as normas previstas nesta Lei 
Complementar. 
§ 1° Para efeito deste artigo, considera-se servidor não titular de cargo efetivo os 
que tenham ingressado sem concurso público, desde que atendidos, 
cumulativamente, os seguintes requisitos: 
I - o ingresso tenha se dado entre a data da promulgação da Constituição Federal e a 
data da promulgação da Emenda Constitucional n° 20, de 15 de dezembro de 1998; 
II - seja constatada a existência de contribuição para o Regime Próprio de 
Previdência Social estadual; e 
III - o servidor tenha completado os requisitos para aposentadoria até a data da 
publicação da presente Lei ou tenha ocorrido o fato gerador para instituição de 
pensão previdenciária. 
§ 2° Os servidores enquadrados apenas nos incisos I e II do § 1° deste artigo 
deverão ser inscritos no Regime Geral de Previdência Social, com consequente 
repasse das contribuições atuais e futuras para a Entidade gestora daquele Regime, 
não possuindo direito ao recebimento de benefício previdenciário junto ao RPPS 
Estadual. 
§ 3° Não se submetem ao regime deste artigo os ocupantes de cargos 
exclusivamente comissionados.
 *Artigo 98-A acrescido pela Lei Complementar nº 125, de 30 de dezembro de 2019, 
publicada no DOE nº 34.078, de 31 de dezembro de 2019

Somente os grupos elencados no art. 5º e art. 98-A, da Lei Previdenciária 
Estadual, serão alcançados pelo RPPS, do qual estão excluídos os ocupantes de cargo 
exclusivamente comissionados, temporários, detentores de mandato eletivo e 
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empregados públicos. 

4.2. IDADE E TEMPO DE SERVIÇO.

Os requisitos de idade mínima e tempo de exercício do cargo efetivo 
estão descritos no art. 22 da LC nº 39/02:

Art. 22. As aposentadorias voluntárias serão concedidas ao segurado ativo civil abrangido pelo 
regime próprio de previdência de que trata esta Lei Complementar, desde que cumpridos os seguintes 
requisitos: 
I - 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem; 
II - 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 (dez) anos de 
efetivo exercício no serviço público; e 
III - 5 (cinco) anos, no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. Parágrafo único. A 
aposentadoria voluntária vigorará a partir da data indicada no respectivo ato.

As regras de transição estabelecidas nas emendas constitucionais 
impactam sobremaneira nesses requisitos gerais, e dependem de diversas variáveis a 
serem aferidas diante dos casos concretos. 

4.3. AFASTAMENTO PARA AGUARDAR O BENEFÍCIO.

O art. 112, §4° do RJU, assim dispunha:

Art. 112. A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da data da 
publicação do respectivo ato.
(...)
§4° Nos casos de aposentadoria voluntária ao servidor que a requerer, fica 
assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do 91°. (nonagésimo 
primeiro) dia subseqüente ao do protocolo do requerimento da aposentadoria, sem 
prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não seja antes cientificado do 
indeferimento.

O dispositivo foi integralmente revogado pela Lei nº 8.975, de 13 de 
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janeiro de 2020, publicado em 14 de janeiro de 20205. 

Apesar da revogação da lei ordinária, no entanto, a Constituição do 
Estado traz a mesma previsão:

Art. 323. Aos servidores civis e militares fica assegurado o direito de não comparecer 
ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subseqüente ao do protocolo do 
requerimento de aposentadoria ou de transferência para a reserva, sem prejuízo da 
percepção de sua remuneração, caso não sejam antes cientificados do indeferimento, 
na forma da lei. 

Por esse motivo, permanece vigente a regra do afastamento para 
aguardar resposta sobre o requerimento de aposentadoria.

5. OUTRAS QUESTÕES A SEREM ANALISADAS.

Mister referir que os pareceres jurídicos exarados em processos de 
aposentadoria não abrangem a conferência dos documentos exigidos no regulamento 
do Regime Próprio de Previdência Social do Estado, a cargo dos setores responsáveis 
pela gestão de recursos humanos de cada órgão e do IGEPREV.

No entanto, caso haja informação a respeito das situações a seguir 
elencadas, o parecer jurídico deverá se manifestar sobre a legalidade do pedido de 
aposentadoria diante da circunstância, a principio, impeditiva:

1. Acúmulo ilegal de cargos/empregos públicos;
2. Processo administrativo disciplinar ou Sindicância em curso;
3. Recebimento de proventos oriundos de cargo/emprego inacumulável;
4. Vínculo submetido ao Regime Geral de Previdência Social

Esses os contornos constitucionais e legislativos da aposentadoria dos 
servidores públicos (civis), de acordo com o tempo de contribuição e a idade.

Segue resumo dos critérios e requisitos legais, para melhor visualização.

5 Por se tratar de prática há muito adotada na Administração (afastamento para aguardar o benefício), é oportuno 
ressaltar a revogação do dispositivo para melhor orientação.
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RESUMO

QUEM PODE SE APOSENTAR 
PELO RPPS  ART.5º E 98-A DA 
LEI PREVIDENCIÁRIA

a)titulares de cargo efetivo do Estado, do Poder Executivo, 
incluindo suas autarquias e fundações, dos Poderes 
Legislativo e Judiciário, do Ministério Público Estadual, do 
Ministério Público junto aos Tribunais de Contas do Estado 
e dos Municípios e dos Tribunais de Contas do Estado e dos 
Municípios;
b)Membros do Ministério Público Estadual; os Membros do 
Ministério Público junto aos Tribunais de Contas do Estado 
e dos Municípios, os Membros da Magistratura e os 
Conselheiros dos Tribunais de Contas do Estado e dos 
Municípios; 
c)  Militares ativos, da reserva remunerada e os reformados.
d) Estatutários estáveis, na forma do art. 19 do ADCT; 
e) Estatutários não estáveis, admitidos até 5 de outubro de 
1988. 
f)  Não titulares de cargo efetivo que tenham ingressado sem 
concurso público, entre a data da promulgação da 
Constituição Federal e a data da promulgação da Emenda 
Constitucional n° 20, de 15 de dezembro de 1998; que 
tenham contribuído para o IGEPREV e completado os 
requisitos para aposentadoria até a data da publicação da LC 
nº 128, de 13.01.20. 

SERVIDOR QUE JÁ HAVIA 
CUMPRIDO OS REQUISITOS 
PARA APOSENTADORIA 
CONSOANTE LEGISLAÇÃO 
VIGENTE ATÉ 23.12.19.

ART. 2º DA EC Nº 77/19

Poderá ser aposentado segundo as regras em vigor no 
momento em que foram satisfeitas. Legislação anterior. 
Respeito ao direito adquirido.

REGRAS DE TRANSIÇÃO PARA O 
SERVIDOR QUE INGRESSOU NO 
SERVIÇO PÚBLICO ATÉ 23.12.19.

ART. 3º, 13, 14 E 15 DA EC Nº 77/19.

Art. 3º da EC nº 77/19:
a) 56 anos de idade, se mulher, e 61, se homem, até 
01.01.22, a partir de quando a idade mínima passará a 57 
para a mulher e 62 para o homem .

a.1. Caso se trate de professor que comprovar 
exclusivamente tempo de serviço nas funções de magistério 
na educação infantil e no ensino fundamental e médio, 51 
anos de idade, se mulher, e 56, se homem.

a.2. A partir de 01.01.22, 52 anos de idade, se mulher, e 57, 
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se homem.

a.3. Caso se trate de Policial civil6, Agente Penitenciário ou 
monitor sócio-educativo, que tenham ingressado na carreira 
até 23.12.19, a aposentadoria poderá ser feita na forma da 
Lei Complementar Federal nº 51, de 20.12.85, observada a 
idade mínima de 55 anos para ambos os sexos ou aos 52, se 
mulher e 53, se homem, desde que tenham cumprido o 
período adicional de contribuição correspondente ao tempo 
que, em 23.12.19, faltaria para atingir o tempo de 
contribuição previsto na Lei Complementar Federal nº 51/85.

Serão considerados tempo de exercício em cargo de natureza 
estritamente policial, o tempo de atividade militar nas Forças 
Armadas, nas polícias militares e nos corpos de bombeiros 
militares e o tempo de atividade como agente penitenciário 
ou monitor socioeducativo. 

b) 30 anos de contribuição, se mulher, e 35 se homem;

b.1. Caso se trate de professor que comprovar 
exclusivamente tempo de serviço nas funções de magistério 
na educação infantil e no ensino fundamental e médio, 25 
anos de contribuição, se mulher, e 30, se homem.

c) 20 anos de efetivo exercício no serviço público;

d) 5 anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; 

e) A soma da idade e do tempo de contribuição, incluídas as 
frações, deve resultar 86 pontos, se mulher, e 96 pontos, se 
homem. A partir de 01.01.20, essa pontuação será acrescida 
de 1 ponto a cada ano, até o limite de 100 pontos, se mulher, 
e 105 pontos se homem.

f) A apuração da idade e do tempo de contribuição deve ser 
feita em dias

Art. 13, da EC nº 77/19:

Policial Civil a que se refere o art, 92. II e o art. 193, I, da CE.
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a) 57 anos de idade, se mulher, e 60 anos de idade, se 
homem;
b) 30 anos de contribuição, se mulher, e 35, se homem;
c) 20 anos de efetivo exercício no serviço público;
d) 5 anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria;
e) período adicional de contribuição correspondente ao 
tempo que, em 23.12.19, faltaria para atingir o tempo 
mínimo de contribuição (30/35)
f) Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de 
efetivo exercício das funções de magistério na educação 
infantil e no ensino fundamental e médio serão reduzidos, 
para ambos os sexos, os requisitos de idade e de tempo de 
contribuição em cinco anos.
g) Atividades expostas a agentes químicos, físicos e 
biológicos prejudiciais à saúde.
Art. 14 da EC nº 77/19. Tempo mínimo de vinte anos de 
efetivo exercício no serviço público e de cinco anos no cargo 
efetivo em que for concedida a aposentadoria, na forma dos 
arts. 57 e 58 da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 19917, 
quando o total da soma resultante da sua idade e do tempo de 
contribuição e o tempo de efetiva exposição forem, 
respectivamente, de: 
I - sessenta e seis pontos e quinze anos de efetiva exposição; 
II - setenta e seis pontos e vinte anos de efetiva exposição; e 
III - oitenta e seis pontos e vinte e cinco anos de efetiva 
exposição.
h) Servidor com deficiência.
Art. 15 da EC nº 77/19. Até que lei discipline o art. 33, §4º-
A8, 

7

Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida 
nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que 
prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 
(vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. 
(...)
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de 
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de 
concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo 
Poder Executivo. 
(...)
8

Art. 33. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos 
efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do Estado do Pará, 
de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial 
(...)
§ 4°-A Poderão ser estabelecidos por Lei Complementar Estadual idade e tempo de 
contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, 
previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe 
multiprofissional e interdisciplinar
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da Constituição Estadual, a aposentadoria obedece o tempo 
mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 
5 anos do cargo, de acordo com o que dispuser a LC nº 39/02.

REGRA DE TRANSIÇÃO 
APLICÁVEL ENTRE A EC Nº 77/19 
E A ENTRADA EM VIGOR DAS 
ALTERAÇÕES NA LEI 
PREVIDENCIÁRIA - 14.01.20.

ART.9º DA EC Nº 77/19

Voluntariamente, se satisfeitos os seguintes requisitos 
cumulativos:
a) 62 anos de idade, se mulher, e 65, se homem; 
a.1. Em se tratando de policial civil a que se refere o inciso 
II do art. 92 e o inciso I9, do art. 19310 da CE, agente 
penitenciário ou monitor socioeducativo, aos 55 anos de 
idade;
a.2. Em se tratando de o servidor cujas atividades sejam 
exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos 
e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses 
agentes, aos 60 anos de idade.
a.3. Em se tratando de professor, aos 60 anos de idade, se 
homem, aos 57 anos, se mulher, comprovado 
exclusivamente em exercício das funções de magistério na 
educação e no ensino fundamental e médio.
b) 25 anos de contribuição, desde que cumprido o tempo 
mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e 
de cinco anos no cargo efetivo em que for concedida a 
aposentadoria.
b.1. Em se tratando de policial civil a que se refere o inciso 
II do art. 92 e o inciso I, do art. 193 da CE, agente 
penitenciário ou monitor socioeducativo, com 30 anos de 
contribuição e 25 anos de efetivo exercício em cargos dessas 
carreiras.
b.2. Em se tratando de o servidor cujas atividades sejam 
exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos 
e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses 
agentes, com 25 anos de efetiva exposição e contribuição, 10 
anos de efetivo exercício de serviço público e 5 anos no 

9

 Art. 92. É da competência exclusiva da Assembléia Legislativa:
(...)
II - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou 
extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços e fixação da respectiva 
remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes 
orçamentárias;
10

 Art. 193. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é 
exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, através dos seguintes órgãos, subordinados ao Governador do Estado:
 I - Polícia Civil;
(...)
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cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria. 
A aposentadoria desses servidores observará também as 
condições e os requisitos estabelecidos para o Regime Geral 
de Previdência Social, naquilo em que não conflitarem com 
as regras específicas aplicáveis ao regime próprio de 
previdência social do Estado do Pará, vedada a conversão de 
tempo especial em comum;
b.3.  Em se tratando de professor, com 25 anos de 
contribuição exclusivamente em efetivo exercício das 
funções de magistério na educação infantil e no ensino 
fundamental e médio, 10 anos de efetivo exercício de serviço 
público e 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a 
aposentadoria, para ambos os sexos.
Por incapacidade permanente  no cargo em que estiver 
investido, 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.
Compulsoriamente, na forma do disposto no inciso II do § 
1º do art. 33 da Constituição Estadual (aos 75 anos de idade, 
na forma da Lei Complementar de que trata o art. 40, §1º, II, 
da CRFB).

REQUISITOS VIGENTES PARA 
APOSENTADORIA. LC Nº 39/02, 
APÓS AS ALTERAÇÕES DA LC Nº 
128, DE 13.01.20.

Art. 22. As aposentadorias voluntárias serão concedidas ao 
segurado ativo civil abrangido pelo regime próprio de 
previdência de que trata esta Lei Complementar, desde que 
cumpridos os seguintes requisitos: 
I - 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher e 65 
(sessenta e cinco) anos de idade, se homem; 
II - 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que 
cumprido o tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo 
exercício no serviço público; e 
III - 5 (cinco) anos, no cargo efetivo em que se dará a 
aposentadoria. Parágrafo único. A aposentadoria voluntária 
vigorará a partir da data indicada no respectivo ato.

POLICIAIS CIVIS. ART. 96 DA LC 
Nº 39/02

Seguem os requisitos da legislação federal.

Esses os contornos constitucionais e legislativos da aposentadoria dos 
servidores públicos (civis), de acordo com o tempo de contribuição e a idade.

Belém, 18 de dezembro de 2020

Fabíola de Melo Siems
Procuradora do Estado do Pará
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