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Aposentadoria Por Tempo de
Contribuição

• Os artigos 52 e 53 da Lei 8.213/91 estão
revogados

• § 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência
social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:
• I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de
contribuição, se mulher;
(Incluído dada pela Emenda
Constitucional nº 20, de 1998)
• § 8º Os requisitos a que se refere o inciso I do parágrafo anterior
serão reduzidos em cinco anos, para o professor que comprove
exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de
magistério na educação infantil e no ensino fundamental e
médio.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
1998)

• Quem tem direito: todos os segurados, menos
o segurado especial
• Carência: 180 contribuições
• Valor: 100%SB x Fator Previdenciário

Portador de Necessidade Especial
• Art. 3o É assegurada a concessão de aposentadoria pelo
RGPS ao segurado com deficiência, observadas as seguintes
condições:
• I - aos 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se
homem, e 20 (vinte) anos, se mulher, no caso de segurado
com deficiência grave;
• II - aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se
homem, e 24 (vinte e quatro) anos, se mulher, no caso de
segurado com deficiência moderada;
• III - aos 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se
homem, e 28 (vinte e oito) anos, se mulher, no caso de
segurado com deficiência leve; ou

Tempo de Serviço
• Art. 55. O tempo de serviço será comprovado
na forma estabelecida no Regulamento,
compreendendo, além do correspondente às
atividades de qualquer das categorias de
segurados de que trata o art. 11 desta Lei,
mesmo que anterior à perda da qualidade de
segurado:

• § 2º O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de
início de vigência desta Lei, será computado independentemente do
recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito
de carência, conforme dispuser o Regulamento.
• § 3º A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei,
inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o
disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal,
salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme
disposto no Regulamento.
• § 4o Não será computado como tempo de contribuição, para efeito de
concessão do benefício de que trata esta subseção, o período em que o
segurado contribuinte individual ou facultativo tiver contribuído na forma
do § 2o do art. 21 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, salvo se tiver
complementado as contribuições na forma do § 3o do mesmo artigo.
(Incluído pela Lei Complementar nº 123, de 2006)

Súmula 149 do STJ
• A prova exclusivamente testemunhal não
basta à comprovação da atividade rurícola,
para efeito da obtenção de benefício
previdenciário.

Justificação Administrativa
• Art. 108. Mediante justificação processada
perante a Previdência Social, observado o
disposto no § 3º do art. 55 e na forma
estabelecida no Regulamento, poderá ser
suprida a falta de documento ou provado ato
do interesse de beneficiário ou empresa, salvo
no que se refere a registro público.

Tempo de Serviço
• Art. 96. O tempo de contribuição ou de serviço de que
trata esta Seção será contado de acordo com a
legislação pertinente, observadas as normas seguintes:
•
I - não será admitida a contagem em dobro ou em
outras condições especiais;
•
II - é vedada a contagem de tempo de serviço
público com o de atividade privada, quando
concomitantes;
•
III - não será contado por um sistema o tempo de
serviço utilizado para concessão de aposentadoria pelo
outro;

