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APOSENTADORIA DE SERVIDOR ESTADUAL MUDARÁ ATÉ 
FINAL DO ANO 

 
Conforme matéria publicada no jornal A GAZETA e no site Gazeta OnLine, a 
aposentadoria do servidor estadual deverá mudar até dezembro. Com a reforma, 
os novos nomeados terão de fazer contribuições extras a fundo de previdência 
complementar para garantir o benefício integral. O Projeto de Lei foi enviado 
pelo Governo do Estado à assembleia Legislativa no dia 13/08/13. Tal projeto 
limita os benefícios ao teto do INSS e cria um fundo de pensão para os 
funcionários estaduais. A nova Lei atingirá trabalhadores dos Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário, além do Ministério Público, Tribunal de 
Contas e autarquias do Estado. Mesmo funcionários que recebem altos salários, 
tais como juízes, promotores de Justiça, procuradores e auditores, vão ser 
atingidos pelo pacote. 
O novo modelo permitirá que os servidores façam contribuições ao fundo de 
previdência em cima de parte do salário que excede o teto do INSS (hoje R$ 
4.159). 
A previsão é que a maioria dos beneficiários contribua com 8,5% sob o 
excedente, percentual máximo que o governo depositará, como contrapartida, na 
conta do funcionário. 
Na prática o servidor efetuará contribuições próximas as de hoje. Um 
funcionário, por exemplo, que ganha R$ 7,4 mil por mês vai contribuir com R$ 
457 (11%) para o regime próprio e para mais R$ 275 (8,5% do excedente) ao 
fundo de pensão. No regime atual as contribuições são de R$ 814. 
De acordo com a matéria publicada, a intenção do governo é reduzir o déficit 
previdenciário. Sé neste ano, será necessário fazer aportes financeiros de mais 
de R$ 1 milhão para financiar o pagamento de aposentados e pensionistas. 
 
Leia a matéria completa (que foi publicada em A GAZETA e no Gazeta OnLine) 
em nosso site, na seção notícias: www.sindjud.org.br 
 
*Essa publicação foi autorizada pela Comissão Eleitoral. 
 

“A UNIÃO É A NOSSA MAIOR ARMA” 
A Diretoria 

 
 

 

 


