
REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA
REQUISITOS PREENCHIDOS

ANTES DA PUBLICAÇÃO DA EC Nº 65/2019

Eu,__  __________________________________________________  _  _____________________________  

CPF:_________________________________________RG:____________________________________

Órgão Expedidor:                                   Matrícula:______________  _______________________________  

Solicito minha Aposentadoria nos seguintes termos da legislação:

I - Aposentadoria Voluntária com Proventos Integrais:

a- [ ] Artigo 40, § 1º, III, “a” da Constituição Federal (Integral na média):
-Se HOMEM: 60 anos de idade e 35 anos de contribuição.
-Se MULHER: 55 anos de idade e 30 anos de contribuição.
- Ambos cumprindo os requisitos de 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo em que ocorrer a 
aposentadoria.

b- [ ] Artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003:
-Se HOMEM: 60 anos de idade, 35 anos de contribuição.
-Se MULHER: 55 anos de idade e 30 anos de contribuição.
- Ambos cumprindo os requisitos de 20 anos de serviço público, 10 anos de carreira e 5 anos no cargo em 
que ocorrera aposentadoria.

c- [ ] Artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 47/2005:
-Se HOMEM: 35 anos de contribuição e 25 anos de serviço público e idade mínima resultante da redução 
de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a 35 anos.
-Se MULHER: 30 anos de contribuição e 25 anos de serviço público e idade mínima resultante da 
redução de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a 30 anos.
- Ambas as opções cumprindo os requisitos de 15 anos de carreira e 5 anos no cargo em que ocorrer a 
aposentadoria.

II  Aposentadoria Voluntária com Proventos Proporcionais:

II.a [ ] Artigo 40, § 1º, III, “b”, da Constituição Federal/1988:

-Se HOMEM: 65 anos de idade, 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo.

-Se MULHER: 60 anos de idade, 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo em que ocorrer a 
aposentadoria.

II.b [ ] Artigo 2º, da Emenda Constitucional nº 41/2003:

-Se HOMEM: 53 anos de idade, 35 anos de contribuição mais período adicional de 20% sobre o tempo
faltante em 16/12/1998 e 5 anos no cargo, (com fator redutor de 5% da remuneração a cada ano que falta
para completar os 60 anos de idade);



-Se MULHER: 48 anos de idade, 30 anos de contribuição mais período adicional de 20% sobre o tempo
faltante em 16/12/1998 e 5 anos no cargo, (com fator redutor de 5% da remuneração a cada ano que falta
para completar os 55 anos de idade).

IV- DECLARAÇÃO: 

Declaro, para fins de concessão de aposentadoria voluntária, que:
[ ] - Não respondo Processo Administrativo. Declaro que não estou condenado, nem respondo a 
nenhum processo administrativo ou judicial, na área criminal ou cível, cujo objeto possa desabonar a minha
conduta.

Quanto à acumulação de cargos públicos remunerados, nos termos da Resolução Normativa nº 
002/2001 do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (Art. 3º §, III letra i), declaro que:
(Marque apenas uma das opções).
[ ] Não acumulo.

[ ] Sim, eu acumulo relativo ao cargo de:                             _______________________________________  

vinculado ao órgão:                                                                 ____  _____________________________  ______  

Observações, que julgar necessárias:

Obs: Quando da  publicação  do  respectivo  Decreto  Judiciário  de  concessão da aposentadoria,  os
servidores  deverão  providenciar  a  devolução  da  carteira  e  do  crachá  funcional  na  Divisão  de
Alocação  e  Atendimento  ao  Servidor-DAAS  (informações  em  3216-2948  e  3216-2950  e  e-mail
drhatendimento.  daas  @tjgo.jus.br  .)

Local:                                              Data:                                                  

__________________________________________  ______________________  

Assinatura (por extenso)
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