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Sindicato é pra Lutar! 

 

APOSENTADORIA ESPECIAL 

 

 

1) O que é a Aposentadoria Especial (AE)? 

 

É um benefício outorgado a todo trabalhador que tenha trabalhado durante 15 

(quinze), 20 (vinte) ou 25(vinte e cinco) anos em condições especiais que possam 

prejudicar a saúde e/ou a integridade física, ou seja, exposto a insalubridade ou 

periculosidade. Vale lembrar que no serviço público não existem atividades 

protegidas com a aposentadoria especial para tempo inferior aos 25 anos. 

 

2) Aposentadoria Especial para Servidores Públicos? 

 

Foi previsto na Constituição de 1988, no entanto não houve a regulamentação, 

em decorrência disso o SINDSEF/RO E CONDESEF impetraram mandado de 

injunção, que resultou na Súmula Vinculante 33 do STF, onde estabeleceu os 

critérios para sua concessão ao servidor.  

 

3) Como devo proceder para obter minha aposentadoria especial? 

 

Deve se dirigir ao órgão de recursos humanos (no qual consta o formulário padrão 

de solicitação) ao qual está funcionalmente vinculado. Lá, protocolize o pedido 

respectivo, tomando o cuidado de guardar a cópia devidamente protocolizada ou 

com carimbo de recebido pela unidade de recursos humanos. 

 

4) Se a Administração negar o meu direito, o que devo fazer? 

 

Decorridos mais de 60 (sessenta) dias sem resposta da Administração aos 

pedidos mencionados anteriormente (ou negado o seu direito antes mesmo deste 

prazo), você deve solicitar ao órgão de recursos humanos fotocópia integral do 

processo administrativo que foi gerado com o seu pedido inicial e levá-la ao 

sindicato para as providências judiciais. 

 

5) Qual será o valor da minha aposentadoria especial? 

 

O cálculo considera todos os salários de julho de 1994 até a data da 

aposentadoria, desconsiderará os 20% das menores remunerações e fará a 

média das 80% maiores remunerações de todo o período, esse é o cálculo da 

aposentadoria especial. 

Recomendamos que antes de qualquer decisão, o servidor faça a simulação no 

SIGEP, no campo de simulação de aposentadoria e escolhe aposentadoria por 
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mandado de injunção, sob código fundamento n.°:________ para que tenha uma 

base de quanto ficará o valor do seu benefício. 

 

6) Como ficarão minhas gratificações na aposentadoria especial? 

 

As gratificações irão compor a média da remuneração citado acima, não haverá 

recebimento em separado dessas gratificações, ficando apenas uma rubrica 

compondo toda remuneração. 

 

7) Preciso fazer laudos ou perícias antes para demandar judicialmente? 

 

A aposentadoria especial precisa de dois documentos para o seu 

reconhecimento, que são o LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais 

de Trabalho e o PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário. Destacamos que os 

referidos documentos devem ser elaborados pela administração pública, caso 

seja elaborado diretamente pelo servidor não é documento válido judicialmente. 

 

8) Optando pela Aposentadoria Especial, tenho direito ao Abono de Permanência? 

 

Sim terá direito ao recebimento do abono de permanência, inclusive o retroativo 

respeitando o período prescricional de 5 anos, deverá ser requerido 

administrativamente, caso não receba poderá ser pleiteado judicialmente. 

 

9) Tenho tempo para aposentadoria especial e por tempo de contribuição, qual a 

melhor opção? 

 

Depende, cada servidor é um caso! 

 

Mas, recomendamos que se faça a simulação no SIGEP das duas 

aposentadorias, para poder decidir. Importante salientar para aposentadoria por 

tempo de contribuição, considerar a Lei 13.324/2016, que incorporará as 

gratificações até 2019. 

 

10)  Ao me aposentar pela especial muda meu regime de previdência? 

 

Não, o servidor continuará no RPPS – Regime Próprio de Previdência Social, 

porém o seu reajuste salarial se dará nos mesmos índices do RGPS – Regime 

Geral de Previdência Social. 
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