
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA

Essas  orientações  referem-se  apenas  a  aposentadoria  voluntária,  concedida 
mediante  o  requerimento do  interessado.  Excluem-se  da  orientação  as  duas  outras 
modalidades de aposentadoria previstas em lei, pois estas independem de requerimento 
do servidor: a  aposentadoria por invalidez permanente, que é concedida mediante 
laudo  médico, firmado  por  junta  médica  oficial,  e  a  aposentadoria  compulsória, 
mediante comunicação do órgão de pessoal de que o servidor completou a idade limite 
para aposentadoria de 70 anos.

FORMULÁRIOS:
RH070 (Requerimento de aposentadoria) 
RH081 (Declaração de bens para aposentadoria) 
RH158 (Declaração de acumulação de cargos para aposentadoria)
Tais formulários, juntamente com a documentação neles prevista, serão utilizados na 
abertura de processo na própria unidade de origem do servidor que encaminha para 
a PRORH.

LEGISLAÇÕES BÁSICAS PERTINENENTES:

A  legislação  sobre  aposentadoria  é  ampla  e  complexa,  listamos  apenas  os 
dispositivos mais usados:

1) Pessoas com tempo/condições para aposentar até 16 de dezembro de 1998
Lei 8.112/90.
Link: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8112cons.htm 

2) Pessoas com tempo/condições para aposentar entre 17 de dezembro de 1998 
e 31 de dezembro de 2003

Emenda Constitucional nº 20/98 - Link: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm 

3) Pessoas com tempo/condições  para aposentar  a partir  de 1º de janeiro de 
2004

Emendas constitucionais nº 41/2003 e 47/2005 – Link: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc47.htm 

REQUISITOS:

 Ter atingido idade e  tempo de serviço especificados  em lei,  o  que pode  ser 
constatado através de contagem de tempo de serviço fornecida pela UFJF.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc47.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8112cons.htm


ORIENTAÇÕES RELATIVAS À APOSENTADORIA:

1) Caso o servidor tenha tempo de serviço anterior  ao ingresso à UFJF, poderá 
requerer a Averbação de tempo de contribuição (Formulário 078), atenção ao 
fato de que é necessário a apresentação da certidão original do INSS (tempo de 
serviço na iniciativa privada) ou do órgão público (tempo no serviço público). 
Dá-se abertura ao processo na Unidade de origem do servidor.

2) Caso o servidor  tenha tempo de serviço em atividades  insalubres,  penosas  e 
perigosas, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) exercido 
no Serviço Público (até a edição da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990), 
poderá requerer a  Averbação tempo de serviço insalubre (Formulário RH-
079) para  fins  de  aposentadoria.  Dá-se  abertura  ao  processo  na  Unidade  de 
origem  do  servidor  (ativos)  ou  na  Secretaria  da  Pró-Reitoria  de  Recursos 
Humanos – PRORH (inativos que desejam revisão de aposentadoria com base 
neste tempo).

3) O servidor deverá fazer uma  Solicitação de contagem de tempo de serviço, 
para  saber  quando  terá  direito  a  aposentadoria  e  quais  as  opções  de 
aposentadoria e seu fundamento legal. A solicitação deverá ser feita na Central 
de Atendimentos (localizada no Prédio da Reitoria no Campus) ou na Unidade 
de origem do servidor.

4) Constatado  o  cumprimento  dos  requisitos  de  idade  e  tempo de  serviço  para 
aposentadoria  voluntária,  o  servidor  entrará  com  Requerimento  de 
aposentadoria  (Formulário-070),  acompanhado  da  documentação  necessária 
(especificada no formulário) em fotocópias (autenticadas com o “confere com o 
original”  na  unidade de  origem do servidor).  Dá-se  abertura  ao  processo  na 
Unidade de origem do servidor.

5) Caso  a  pessoa  tenha  os  requisitos  para  aposentar  e  opte  por  continuar  em 
atividade, poderá requerer o Abono de permanência (Formulário-075). Dá-se 
abertura ao processo na Unidade de origem do servidor.

CAP/PRORH
Março de 2009


