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Aposentadoria compulsória de servidor público em es tágio probatório  

 

A aposentadoria compulsória está prevista, no art. 40, inc. II, da 

Constituição Federal. Senão vejamos: 

 

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado 
regime de previdência de caráter contributivo e solidário, 
mediante contribuição do respectivo ente público, dos 
servidores ativos e inativos e dos pensionistas, 
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro 
e atuarial e o disposto neste artigo.  

 

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência 
de que trata este artigo serão aposentados, calculados os 
seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos 
§§ 3º e 17:  

 

[...] 

 

II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com 
proventos proporcionais ao tempo de contribuição;  

 

Ou seja, trata-se de comando constitucional, o qual deve ser cumprido 

pela administração, inerente ao próprio dever de instituição de regime próprio 

de previdência dos servidores - RPPS.  

Bem como, aos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência 

Social, que ao alcançar setenta anos de idade deve ser desligado do serviço 

público em decorrência de sua aposentadoria compulsória, cabendo à 

administração seu encaminhamento para o INSS. 
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 O conceito de aposentadoria compulsória para Carvalho Filho1, é no 

seguinte sentido:  

 

“[...] a aposentadoria compulsória é a que ocorre quando 
o servidor, independentemente do sexo, alcança a idade 
de 70 anos fixada na Constituição (art. 40, II, CF). Note-se 
que, frequentemente, o servidor, ao atingir essa idade, 
está em perfeitas condições de continuar executando 
normalmente as suas tarefas. Entretanto, ao fixar aquela 
idade, o mandamento constitucional instituiu, como 
suporte fático do benefício, uma presunção absoluta 
(juris et de iure) de incapacidade do servidor, 
presunção essa que não cede à prova em contrário. 
Significa que, mesmo atingindo os 70 anos de idade 
em plenas condições de exercer sua função, o 
servidor não tem escolha: deverá ser aposentado 
compulsoriamente e, em consequência, afastado do 
serviço público.” . (Grifou-se).  

  
 Logo, a Constituição Federal determina que o servidor, seja homem ou 

mulher, se aposente ao completar 70 (setenta) anos de idade, pouco 

importando se possui ou não capacidade para continuar trabalhando. No 

entanto, a Constituição Federal não fala em momento algum a respeito da 

necessidade de completar o estágio probatório.  

 

 O estágio probatório é aquele período de exercício do funcionário 

durante o qual a administração observa e apura a conveniência ou não de 

permanência do servidor no serviço público, através da verificação da 

implementação dos requisitos estabelecidos em lei para a aquisição da 

estabilidade, como exemplos, idoneidade moral, aptidão, disciplina, 

assiduidade, eficiência, etc. O estágio probatório está previsto no artigo 41,  § 

4, da Constituição Federal. Senão Vejamos: 

 
Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício 
os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo 
em virtude de concurso público. 
... 

                                                 
1 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Editora 
Lumen Juris, 19ª ed. – Rio de Janeiro: 2008. Pág. 620-621.  
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§ 4º. Como condição para a aquisição da estabilidade, é 
obrigatória a avaliação especial de desempenho por 
comissão instituída para essa finalidade. 

 
 O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, através do 

processo nº 010288-0200/14-9, parecer nº 14/2014 , tratou sobre a 

aposentadoria compulsória do servidor público que está no curso do estágio 

probatório e concluiu que como se trata de situação compulsória, a qual não ha 

faculdade a ser exercida pelo servidor, sendo que a aposentadoria decorrente 

da implementação de idade limite, fixada constitucionalmente, impõe-se à 

relação jurídica funcional, inclusive se estiver no exercício de estágio 

probatório. Vejamos a ementa: 

 

APOSENTADORIA COMPULSÓRIA NO CURSO DO 
ESTÁGIO PROBATÓRIO. Tratando-se de situação 
compulsória, em não havendo faculdade a ser exercida 
pelo servidor, a aposentadoria decorrente da 
implementação de idade limite, fixada 
constitucionalmente, impõe-se à relação jurídica funcional, 
inclusive se estiver no exercício de estágio probatório.  

 
 Ao analisarmos a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não se 

encontra decisões que trate especificamente sobre casos de aposentadoria 

compulsória de servidor público que encontrava-se em estágio probatório.  

 

 O Tribunal de Contas da União, em suas decisões2, distingue 

aposentadoria voluntária de outros benefícios previdenciários, em que se 

verifica a posição daquele Tribunal, quando examinou um caso de 

aposentadoria por invalidez, tendo o Relator se manifestado no sentido de que 

a exigência de estágio probatório condiciona apenas a concessão de 

aposentadoria voluntária, não afastando do servidor e seus dependentes o 

direito ao benefício previdenciário em caso de evento imprevisível, a exemplo 

de aposentadoria por invalidez, quando não havia doença preexistente. Senão 

vejamos:  

                                                 
2  Decisão nº 531/2008, Proc. nº 019.157/2006-2-TCU 
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PESSOAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 
SERVIDOR QUE NÃO CUMPRIU ESTÁGIO 
PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. FORTES INDÍCIOS DE 
MOLÉSTIA PREEXISTENTE. LIMITES DA ATUAÇÃO DA 
JUNTA MÉDICA. ILEGALIDADE DA CONCESSÃO E 
NEGATIVA DE REGISTRO. APLICAÇÃO DO 
ENUNCIADO/TCU Nº 106. DETERMINAÇÕES. 1. A 
exigência de estágio probatório condiciona apenas a  
concessão de aposentadoria voluntária , não 
afastando do servidor e seus dependentes o direito ao 
benefício previdenciário em caso de evento 
imprevisível.  2. Não compete à junta médica decidir pela 
aposentadoria ou não do servidor. 3. Servidor 
considerado apto para o exercício do cargo não pode ser 
aposentado em seguida, antes da conclusão do estágio 
probatório, em razão de doença psiquiátrica 
preexistente.  

 
 Portanto, o servidor público ao implementar 70 anos de idade, mesmo 

que ainda em estágio probatório, deverá ser aposentado compulsoriamente, 

com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, sendo afastado da 

administração pública. Na hipótese de o servidor ser vinculado ao regime geral 

de previdência social, e o mesmo não tendo o tempo mínimo de contribuições, 

a complementação do benefício da aposentadoria ficará a cargo da 

administração pública. 
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Revisão geral anual dos subsídios dos vereadores de ve ser aplicada até o 

limite do teto do art. 29, VI, "e", da Constituição  Federal. Posterior 

aumento do limite do teto permite que a revisão sej a aplicada até o limite 

do novo teto.  

 

 A revisão geral anual é direito constitucional dos servidores públicos e 

dos agentes políticos, previsto no Art. 37, X, da Constituição Federal, 

consistindo em poder-dever do Município de regular a matéria no âmbito local, 

a fim de viabilizar a sua realização. Senão Vejamos: 

 
art. 37.  
 
[...] 
 
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que 
trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados 
por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, 
assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem 
distinção de índices; 

 
 No entanto, quanto aos vereadores, deve ser observado o limite de 
remuneração constitucionalmente previsto para esses agentes políticos. Nesse 
sentido, a jurisprudência do TJRS. Senão vejamos: 

 
 

EMENTA:   AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS 
NOS. 1.150/2008 E 1.151/2008, DO MUNICÍPIO DE IMBÉ. PRINCÍPIO 
DA ANTERIORIDADE. ARTIGO 11 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. 
INOBSERVÂNCIA. OS SUBSÍDIOS DEVEM SER FIXADOS PARA A 
LEGISLATURA SUBSEQUENTE E NÃO DENTRO DA MESMA 
LEGISLATURA. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, 13º SALÁRIO E 
TERÇO DE FÉRIAS AOS VEREADORES, PRESIDENTE DA 
CÂMARA, PREFEITO E VICE-PREFEITO. REVISÃO DE SUBSÍDIO. 
REPOSIÇÃO DO VALOR REAL. ÍNDICES QUE EXTRAPOLAM 
LIMITES DE GASTOS NO EXERCÍCIO. INFRINGÊNCIA À LEI DE 
RESPONSABILIDADE FISCAL CARACTERIZADA. 
INADMISSIBILIDADE . AGENTES PÚBLICOS DETENTORES DE 
MANDATOS ELETIVOS. SUBSÍDIOS FIXADOS EM PARCELA ÚNICA. 
VEDAÇÃO AO ACRÉSCIMO DE QUALQUER GRATIFICAÇÃO (ART. 
39, §§ 3º E 4º DA CARTA FEDERAL). AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE, POR 
MAIORIA. (Ação Direta de Inconstitucionalidade Nº 70029271749, 
Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, 
Julgado em 17/08/2009) 
 
EMENTA:   AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
MUNICIPAL. CONCESSÃO DO 13º SUBSÍDIO A VEREADORES E DE 
AJUDA DE CUSTO MENSAL À PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL. Mostram-se inconstitucionais, por afronta aos arts. 8º, 
"caput", e 11 da Constituição Estadual, combinados com os arts. 29, VI, 
"e" , e 39, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, o § 1º do art.1º e o art.2º 
da Lei Municipal nº. 6.842/08, de Caxias do Sul que concedem o 13º 
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subsídio a Vereadores e ajuda de custo mensal à Presidência da 
Câmara Municipal o Art. 39, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, vedam 
o acréscimo de gratificação ou outra espécie remuneratória ao subsídio 
de detentor de mandato eletivo. A par disso, deve haver observância 
ao teto constitucional fixado pelo art. 29, VI, "e" , da Constituição 
Federal.  AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, POR MAIORIA. (Ação 
Direta de Inconstitucionalidade Nº 70028033371, Tribunal Pleno, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 31/08/2009) 

 
  Logo, a reposição da remuneração dos vereadores deve observar 
o teto constitucional fixado no art. 29, VI, da CF/88, inclusive em se tratando de 
revisão geral anual. 
 
  A concessão da revisão geral anual deve ser objeto de lei  
específica, não podendo ocorrer de forma automática, sob pena de o ato ser 
apontado pelo Tribunal de Contas. Senão vejamos: 

 
Tipo Processo     PROCESSO DE CONTAS - EXECUTIVO 
Número          009119-02.00/07-7                    Exercício 2007 
Anexos          000000-00.00/00-0 
Data               10/11/2009 
Publicação          13/01/2010                         Boletim 1334/2009 
Órgão Julg.          PRIMEIRA CÂMARA 
Relator          CONS. ALGIR LORENZON 
Gabinete          ALGIR LORENZON 
Origem          EXECUTIVO MUNICIPAL DE CANDIOTA   
 
1.1 - Inexistência de legislação específica a fundamentar 
a revisão anual dos subsídios dos agentes políticos de 
que trata o inciso X do artigo 37 da Constituição Federal. 
A matéria consta do processo de Prestação de Constas nº 
2537-0200/07-7, relativo ao exercício de 2006, cuja 
decisão determinou a fixação de débito referente ao 
montante de recursos pagos indevidamente em 2006. O 
montante percebido a maior pelos titulares do Órgão, no 
valor de R$ 31.837,04, é passível de restituição ao Erário 
(fls. 189, 190 e 371 a 373). 
 
 

  A norma específica deve ser proposta para recompor o valor 

aquisitivo do subsídio anualmente, considerando a época em que a revisão 

geral anual remuneratória é dada aos demais servidores públicos municipais.  

  

  Na hipótese de a lei da revisão geral anual vir a ultrapassar o teto 

dos subsídios dos vereadores, não se aplica a lei, ou melhor deve ser pago 

somente até o limite do teto. Posteriormente havendo alteração do teto, com o 

aumento dos subsídios dos deputados estaduais, a lei da revisão geral anual 
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poderá ser aplicada, dentro do limite do novo teto, pois não se está tratando de 

aumento real, apenas reposição inflacionária. 

 

 Portanto, é possível que os subsídios dos vereadores sejam atualizados 

pela revisão geral anual, calculados sobre o novo teto surgido da modificação 

dos subsídios dos deputados estaduais, conforme o art. 29, VI, da CF/88. 
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Da inviabilidade dos subsídios dos Vereadores serem  reajustados 

(aumento real) conforme os valores dos subsídios do s Deputados 

Estaduais, em face da previsão do art. 11 da Consti tuição Estadual.  

 

 

 Os subsídios dos Vereadores, assim como os do Prefeito, Vice-Prefeito 

e Secretários Municipais, são fixados pela Câmara Municipal. Senão vejamos: 

 

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois 

turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois 

terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, 

atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na 

Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: [...] V - 

subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais 

fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que 

dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; 

(Redação dada pela Emenda constitucional nº 19, de 1998) 

  

 Para os Vereadores existe o teto que limita o valor dos subsídios em 

relação aos subsídios dos Deputados Estaduais. As alíneas “a” à “f” do artigo 

29  da Constituição Federal, trazem as porcentagens de acordo com o número 

de habitantes dos Municípios. Assim se determinado município tiver até dez mil 

habitantes, os subsídios dos Vereadores não poderão ser superiores a 20% do 

subsídio dos Deputados Estaduais. Senão vejamos: 

 

Artigo29[...] VI - o subsídio dos Vereadores será fixado 
pelas respectivas Câmaras Municipais em cada 
legislatura para a subseqüente, observado o que dispõe 
esta Constituição, observados os critérios estabelecidos 
na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites 
máximos: a) em Municípios de até dez mil habitantes, o 
subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a vinte 
por cento do subsídio dos Deputados Estaduais; b) em 
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Municípios de dez mil e um a cinqüenta mil habitantes, [...] 
a trinta por cento [...] c) em Municípios de cinqüenta mil e 
um a cem mil habitantes, [...] a quarenta por cento [...] d) 
em Municípios de cem mil e um a trezentos mil 
habitantes, [...]cinqüenta por cento [...] e) em Municípios 
de trezentos mil e um a quinhentos mil habitantes, 
[...]sessenta por cento [...] f) em Municípios de mais de 
quinhentos mil habitantes, [...]setenta e cinco por cento 
[...] 
 

 O número de habitantes é verificado através dos dados do Censo da 

população realizada pelo IBGE.3 

 
 Cumpre ressaltar que esta limitação não pode ser confundida como 

indexador, ou como vinculador em relação aos subsídios dos Deputados 

Estaduais. Ou seja, é apenas teto para o momento da fixação dos subsídios 

dos Vereadores. Se houver alteração posterior dos subsídios dos Deputados 

Estaduais, não poderá causar aumentos reais nos subsídios dos Vereadores. 

Senão vejamos: 

    

[...] SUBSÍDIOS DE VEREADORES, PREFEITO E VICE-
PREFEITO. REAJUSTE AUTOMÁTICO. 
INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 8º E 11, CE/89. 
ART. 37, XIII, CF/88. Não se afigura constitucional a 
vinculação dos reajustes dos subsídios dos Vereadores 
em relação aos dos Deputados Estaduais e, por maiores 
razões, os do Prefeito e Vice-Prefeito aos daqueles, sem 
qualquer consideração quanto ao estabelecido em o art. 
11, CE/89, não fosse a ofensa ao que dimana do art. 8º 
da Carta Gaúcha, no que recepcionou o art. 37, XIII, 
CF/88.BRASIL, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 
Ação Direta de Inconstitucionalidade n°  
70032570905. Proponente: Procurador Geral de Justiça 
do Estado. Requerida: Câmara de Vereadores de Rio 
Grande. Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa. Porto 
Alegre, 02 de maio de 2011. 

  

 Durante a atual legislatura não há como conceder o reajuste aos 

Vereadores baseados na alteração dos subsídios dos Deputados Estaduais, 

face o princípio da anterioridade, previsto no art. 11, da Constituição Estadual: 

                                                 
3
 Http:www.ibge.gov.br 
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Art. 11 – A remuneração do Prefeito, Vice-Prefeito e dos 
Vereadores será fixada pela Câmara Municipal, em cada 
legislatura para a subseqüente, em data anterior à 
realização das eleições para os respectivos cargos, 
observado o que dispõe a Constituição Federal. 

 
  
  

 Somente sendo possível que os subsídios dos vereadores sejam 

atualizados pela revisão geral anual, bem como calculados sobre o novo teto 

surgido da modificação dos subsídios dos deputados estaduais, conforme o art. 

29, VI, da CF/88. 

 

 Ou seja, não é possível conceder “reajuste” ou “aumento real”, que 

seriam aumentos por critérios de conveniência e oportunidade do gestor, como 

justificativa, por exemplo, que haveria melhorado a receita do município, eis 

que não são permitidos para a mesma legislatura, devido ao Princípio da 

Anterioridade. Senão vejamos:  

 
Processo de Contas do Executivo Municipal de São 
Valentim do Sul. Exercício de 2008. Atendimento à Lei 
Complementar n° 101/2000.  Atos administrativos e de 
gestão contrários às normas constitucionais de 
administração financeira e orçamentária. Multa. Reajuste 
indevido dos subsídios dos agentes políticos . [...] 
Fragilidade do Sistema de Controle Interno. Renúncia de 
defesa. Parecer Desfavorável. [...] 
Item 1.1-  Através da Lei Municipal nº 1103/08, foi 
concedido reajuste de 10% aos agentes políticos (mesmo 
percentual concedido aos servidores municipais, através 
da Lei Municipal nº 1102/2008), representando aumento 
real nos subsídios, violando regra do artigo 29, VI, da 
Constituição Federal e artigo 11 da Constituição Estadual, 
pelas quais os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito 
estão adstritos à observância do princípio da 
anterioridade. Valores a serem restituídos: R$ 3.173,52 e 
R$ 631,22, respectivamente ao Prefeito e ao Vice-Prefeito 
(fl. 463); [...] 
[...] De imediato passo aos apontes com sugestão de 
glosa. Relativamente ao item 1.1 – concessão indevida 
de reajuste dos subsídios dos agentes políticos, acolho a 
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sugestão de glosa no valor de R$ 3.804,74, nos termos 
propostos pela instrução técnica e agente ministerial. 
Como já decidido por este Tribunal, em sessão de 
04/12/2008 desta Colenda 2ª Câmara, quando da análise 
das contas do exercício de 2007 (Processo n° 10454-
02.00/07-6), são irregulares os valores que excedem ao 
permitido aumento anual dos estipêndios, uma vez que 
configurado verdadeiro “reajuste” no curso da Legislatura, 
em afronta dos princípios da anterioridade e da 
impessoalidade. Cabe ressaltar, o entendimento 
consagrado neste Tribunal de que os subsídios dos 
Agentes Políticos somente podem sofrer alterações a 
título de reposição inflacionária4. [grifos acrescidos] 

   

 Conclui-se que pela impossibilidade de os subsídios dos Vereadores 

serem reajustados conforme os valores dos subsídios dos Deputados 

Estaduais, em face da previsão do art. 11 da Constituição Estadual, apenas 

sendo possível a revisão geral anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 BRASIL, Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Processo de Contas nº  7152-0200/08-9 do 

Administrador do Executivo Municipal de São Valentim do Sul, no exercício de 2008. Relator: Conselheiro Marco 
Peixoto, 18 de março de 2010. 
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Não se aplica aos servidores públicos a regra de re dução de 100% para 
50% do valor da remuneração para a pensão por morte  criada pela medida 
provisória  nº 664 de 30 de dezembro de 2014 

 
 Após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/98, os 

benefícios de aposentadoria e pensão, pelo regime próprio de previdência, 

passaram a ser destinados exclusivamente aos servidores públicos detentores 

de cargo efetivo conforme artigo 40, parágrafo 13 da Constituição Federal: 

 

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado 
regime de previdência de caráter contributivo e solidário, 
mediante contribuição do respectivo ente público, dos 
servidores ativos e inativos e dos pensionistas, 
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro 
e atuarial e o disposto neste artigo. [...] 
 
§ 13 - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em 
comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração bem como de outro cargo temporário ou de 
emprego público, aplica-se o regime geral de previdência 
social.   
 

  
 A Constituição Federal determina no artigo 40, §12 que o regime de 

previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que 

couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência 

social, significando limitação quanto aos benefícios em que devem ter 

correspondência entre o regime próprio e o geral. Senão vejamos: 

 

Art. 40. […] § 12 - Além do disposto neste artigo, o regime 
de previdência dos servidores públicos titulares de cargo 
efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios 
fixados para o regime geral de previdência social.  
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 A Lei Federal nº 9717/98, em seu artigo 5º, dispôs que os regimes 

próprios de previdência social dos servidores públicos, de todos os níveis, não 

poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de 

Previdência Social, salvo disposição contrária na Constituição Federal. Senão 

Vejamos: 

Art. 5º Os regimes próprios de previdência social dos 
servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do 
Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos 
dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de 
que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo 
disposição em contrário da Constituição Federal.  

 

 A pensão por morte é um benefício devido pela previdência social aos 

dependentes do segurado por motivo de seu falecimento, tendo sua previsão 

constitucional tipificada no artigo 201 da Constituição Federal. 

 O artigo 40, § 7º, da Constituição Federal prevê para os servidores 

públicos que a Lei disporá sobre a concessão de pensão por morte, que deve 

seguir algumas regras: 

 

Art. 40. [...] § 7º Lei disporá sobre a concessão do 
benefício de pensão por morte , que será igual: (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor 
falecido, até o limite máximo estabelecido para os 
benefícios do regime geral de previdência social de  
que trata o art. 201, acrescido de setenta por cent o da 
parcela excedente a este limite, caso aposentado à 
data do óbito;  ou (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 41, 19.12.2003) 

II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no 
cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite 
máximo estabelecido para os benefícios do regime geral 
de previdência social de que trata o art. 201, acrescido 
de setenta por cento da parcela excedente a este 
limite, caso em atividade na data do óbito . (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 
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 Ou seja, não são todas as mudanças oriundas da Medida Provisória nº 

664 de 30 de dezembro de 2014 que trouxe mudanças significativas para a 

pensão por morte, que serão aplicadas aos servidores públicos, justamente 

por existir disposição em contrário dentro do texto constitucional.  

 Portanto, a regra referente a criação da carência para a pensão por 

morte, que antes não existia, sendo de vinte e quatro contribuições mensais5, 

salvo nos casos em que o segurado esteja em gozo de auxílio-doença ou de 

aposentadoria por invalidez, se aplicará também aos servidores públicos, eis 

que a Constituição não refere nada em contrário. 

 Bem como, a regra que prevê que o dependente que for condenado por 

matar dolosamente segurado não receberá pensão morte6, também se aplica 

aos servidores públicos.  

 Também se aplica aos servidores públicos a regra que para a pensão 

por morte para o cônjuge, companheiro ou companheira, os quais deverão 

comprovar o período de união por no mínimo dois anos7, não tendo direito ao 

benefício, se inferior aquele prazo. 

 

                                                 
5 Art. 1º A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:        (Vigência) “Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral 
de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no 
art. 26: IV - pensão por morte: vinte e quatro contribuições mensais, salvo nos casos em que o 
segurado esteja em gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez..” (NR) 

 “Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações: […] VII - 
pensão por morte nos casos de acidente do trabalho e doença profissional ou do trabalho.” 
(NR) 

6 “Art. 74. [...] 1º Não terá direito à pensão por morte o condenado pela prática de crime 
doloso de que tenha resultado a morte do segurado. 
7 “Art. 74. […] § 2º O cônjuge, companheiro ou companheira não terá direito ao benefício 
da pensão por morte se o casamento ou o início da união estável tiver ocorrido há menos de 
dois anos da data do óbito do instituidor do benefício, salvo nos casos em que:      (Vigência) I - 
o óbito do segurado seja decorrente de acidente posterior ao casamento ou ao início da união 
estável; ou II - o cônjuge, o companheiro ou a companheira for considerado incapaz e 
insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade remunerada que lhe garanta 
subsistência, mediante exame médico-pericial a cargo do INSS, por doença ou acidente 
ocorrido após o casamento ou início da união estável e anterior ao óbito.” (NR) 
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 Porém, no que toca ao cálculo do benefício, a regra criada pela medida 

provisória que alterou o valor mensal da pensão por morte passando de 100% 

para 50% do valor da aposentadoria, se aposentado, ou daquela que teria 

direito se estivesse aposentado por invalidez na data do óbito, só se aplicará 

para os segurados comuns, não se aplicando aos servidores públicos , haja 

vista que a Constituição Federal, como visto, traz regras expressas, no art. 40, 

§ 7º.  

 Ou seja, aos servidores públicos se aplica a regra de que o cálculo da 

pensão morte será equivalente ao valor da totalidade dos proventos do servidor 

falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral 

de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da 

parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou ao valor 

da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o 

falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime 

geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por 

cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito. 

 Por decorrência lógica, as regras quanto a pensão por morte que fala na 

existência de outros dependentes o que leva ao acréscimo de tantas cotas 

individuais de dez por cento do valor da mesma, até o máximo de cinco, 

também não se aplica aos servidores públicos, eis que trata do cálculo do valor 

da pensão, cujo texto constitucional prevê regra própria aos mesmos. 

 Como a Constituição contraria quanto ao cálculo do valor do benefício, 

para os servidores públicos, a regra trazida pela medida provisória que altera a 

pensão por morte que só será concedido de maneira vitalícia para cônjuge, 

companheiro ou companheira que tenha sobrevida de até 35 anos, atualmente 

para o beneficiário que tiver 44 anos ou mais, sendo que para os beneficiários 

que tiverem mais de 35 e até 40 anos de sobrevida, o período de duração da 

pensão passa a ser de 15 anos, conforme a tabela publicada na Medida 

Provisória8, também se aplica aos servidores públicos.  

     
                                                 
8 
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 Também se aplica aos servidores públicos, a regra que a medida 

provisória prevê exceção a tabela para o caso do cônjuge, o companheiro ou a 

companheira considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o 

exercício de atividade remunerada que lhe garanta subsistência, mediante 

exame médico pericial a cargo do INSS, por acidente ou doença ocorrido entre 

o casamento ou início da união estável e a cessação do pagamento do 

benefício, terá direito à pensão por morte vitalícia, conforme art, 77, § 7º da Lei 

8213 de1991. 

 Conclui-se, que as alterações trazidas pela medida provisória citada 

também se aplicam aos servidores públicos que possuem regime próprio de 

previdência social, por força do art. 40, § 12, da Constituição Federal, que 

refere que o mesmo observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados 

para o regime geral de previdência social. Bem como, por força do art. 5º da 

Lei A Lei Federal nº 9717/98, o qual refere que os regimes próprios de 

previdência social dos servidores públicos, de todos os níveis, não poderão 

conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência 

Social, salvo disposição contrária na Constituição Federal. Também por força 

do art. 40, § 7º, o qual traz regra própria para o cálculo do valor do benefício da 

pensão morte, afastando a regra criada pela medida provisória que alterou o 

valor mensal da pensão por morte passando de 100% para 50% do valor da 

aposentadoria, se aposentado, ou daquela que teria direito se estivesse 

aposentado por invalidez na data do óbito, que portanto, não será aplicada aos 

servidores públicos.  
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Vedação de acumulação de aposentadorias e a contage m recíproca entre 
os regimes 

 

 Com o advento da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, pelo 

acréscimo do § 10 ao art. 37, restou vedada a percepção simultânea de mais 

de um provento de aposentadoria, exceto nos casos em que a Constituição 

Federal autoriza a acumulação desses cargos na ativa. Senão vejamos: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte:  (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)  

§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de 
aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 
142 com a remuneração de cargo, emprego ou função 
pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma 
desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em 
comissão declarados em lei de livre nomeação e 
exoneração.  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, 
de 1998)  

 
 
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado 
regime de previdência de caráter contributivo e solidário, 
mediante contribuição do respectivo ente público, dos 
servidores ativos e inativos e dos pensionistas, 
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro 
e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)  
 
[...] 
 
§ 6º - Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos 
cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é 
vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à 
conta do regime de previdência previsto neste 
artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, 
de 15/12/98)  
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 Portanto, é ressalvada a possibilidade de acumulação de 

aposentaria somente nos casos em que é permitida o acúmulo remunerado na 

atividade dos servidores. Os casos estão elencados de forma taxativa no art. 

37, inciso XVI da Constituição Federal. Senão vejamos: 

 

Art.37. [...] 

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos 
públicos, exceto, quando houver compatibilidade de 
horários, observado em qualquer caso o disposto no 
inciso XI:(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
19, de 1998) 

a) a de dois cargos de professor; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou 
científico; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
19, de 1998) 

c) a de dois cargos ou empregos privativos de 
profissionais de saúde, com profissões 
regulamentadas; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 34, de 2001) 

 

 

 Logo não é possível a acumulação de aposentadoria fora as exceções 

que a própria Constituição apresenta. Vejamos a jurisprudência: 

 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. 
MANDADO DE SEGURANÇA. 
APOSENTADORIA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS. 
IMPOSSIBILIDADE. APONTAMENTO DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO - TCE. DIREITO LÍQUIDO E 
CERTO NÃO DEMONSTRADO. I - A recorrente, 
servidora pública aposentada nos cargos de Professora e 
de Agente Administrativo, não logrou êxito em demonstrar 
direito líquido e certo, no sentido da natureza técnica ou 
científica do cargo de Agente Administrativo, na forma 
excepcional de acumulação de cargos públicos constante 
do art. 37, XVI, alínea b, da Constituição da República, a 
legitimar a percepção simultânea dos proventos. II - 
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Ausente prova pré-constituída acerca do direito líquido e 
certo alegado, impõe-se a manutenção da sentença. 
Negado seguimento ao recurso de apelação, por 
manifestamente improcedente. (Apelação Cível Nº 
70046873261, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 
22/01/2015)  

 

 O artigo 11 da Emenda Constitucional nº 20/98 previu ressalva quanto 

aos servidores concursados antes da referida Emenda e que permaneceram no 

cargo até implementar todos os requisitos para uma nova aposentação, neste 

caso tendo que optar por apenas um benefício de aposentadoria. 

 Porém quando uma aposentadoria se basear no artigo 40 e a outra no 

artigo 201, é possível a concessão de duas aposentadorias, mas sem o 

aproveitamento do período já utilizado para a concessão do outro benefício. 

 A contagem recíproca entre os regimes próprios de todos os entes 

federados e do regime geral de previdência social está no artigo 40, § 9º. 

Senão vejamos:  

 

Art. 40 [...] 

 

§ 9º - O tempo de contribuição federal, estadual ou 
municipal será contado para efeito de aposentadoria e o 
tempo de serviço correspondente para efeito de 
disponibilidade.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 
20, de 15/12/98)  

 
   

 Ou seja, tal previsão é necessária para a manutenção de 

coerência no sistema previdenciário nacional, eis que de outra forma os 

servidores e empregados estariam sujeitos a contribuírem para determinado 

regime e não lhe ver retornar qualquer benefício futuro.  

 

  


