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TEMPO FICTÍCIO E APOSENTADORIA. O art.40, 

§10, da CF extingui a contagem de tempo fictício 

para aposentadoria e a contagem em dobro, para 

fins de aposentadoria, de licenças-prêmio não 

gozadas, a partir de 17 de dezembro de 1998, 

exceto para o servidor que reuniu, até 16 de 

dezembro de 1998, os requisitos para 

aposentadoria integral ou proporcional, desde 

que se aposente pelas regras então vigentes. 

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, ao 

apreciar os Recursos Extraordinários nºs 82.881, 

82.883. 85.218 e 87.730 entendeu que o direito à 

contagem do tempo de serviço é inconfundível 

com o direito à aposentadoria e pode ser 

adquirido independentemente do cumprimento 

dos pressupostos necessários à inativação. 

O Parecer nº 5/01 da Procuradoria Geral do 

Estado de Pernambuco, da lavra do Procurador 

Geral, Silvio Pessoa de Carvalho e do Procurador 

Geral Adjunto, Jayme Asfora, respondendo a 

questão invoca repetidos pronunciamentos do 

STF(Recursos Extraordinários nº 82.881, 82.883. 

85.218 e 87.730) fazendo a distinção entre o 

direito adquirido ao tempo de serviço e direito 

adquirido a aposentação: “ o direito a contagem 

em dobro é um direito que o servidor adquire no 

instante em que ele preenche os requisitos para 

tanto, sendo totalmente diverso do direito a 

aposentação.” 

Desse modo, o tempo fictício protegido por lei, 

até a vedação contida no art. 40, §10, da CF, deve 

ser computado como tempo de serviço, sob os 

 

efeitos que fazia a época, mesmo que o servidor 

não tenha cumprido, da data da E.C nº 20/98, os 

requisitos para aposentar-se. (Do Livro: 

Previdência Própria dos Municípios – Ricardo 

Souza e outros). 

VANTAGENS DO REGIME PRÓPRIO DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL. O art.40 da CF assegura aos 

servidores públicos titulares de cargo efetivo da 

União, Estados e Municípios o regime próprio de 

previdência social (RPPS). O que significa que todo 

servidor titular de cargo efetivo bem como seus 

dependentes tem direito a benefícios conforme as 

regras do regime próprio, ainda que vinculados ao 

Regime Geral da Previdência Social – RGPS. 

O TRIUNFOPREV é responsável pela administração 

e gerenciamento do Regime Próprio de 

Previdência Social do Município, tendo como 

finalidade a gestão dos recursos previdenciários, 

concessão, pagamento e manutenção de 

benefícios dos servidores da Prefeitura e da 

Câmara Municipal. 

A criação de um regime próprio de previdência 

municipal é de grande valia e importância para os 

Municípios, trazendo vantagens, tais como: Maior 

agilidade na concessão dos benefícios; maior 

garantia para o servidor; melhor qualidade de 

atendimento; maior economia para o município, 

pois a alíquota patronal do RGPS é de 22%, 

enquanto no RPPS pode ser reduzida a 11%; 

redução de ações judiciais; existência de um plano 

de custeio; maior valor de aposentadoria e 

pensões; não é limitado ao teto do INSS; não 
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utilização do fator previdenciário; gestão própria 

dos recursos; órgão independente com leis 

próprias, entre outras. 

RECADASTRAMENTO PREVIDENCIÁRIO: Com o 
objetivo de obter uma base cadastral consistente 
para melhor governança do Regime Próprio, uma 
avaliação atuarial cada vez mais real, melhor 
comunicação com os segurados e maior agilidade 
na concessão de benefícios previdenciários, o 
TriunfoPrev  realizou no mês de março de 2014 o 
recadastramento previdenciário anual dos 
servidores aposentados e dos  pensionistas, 
atingindo 100% dos beneficiários. 

   
DEMONSTRATIVOS DAS APLICAÇÕES E 
INVESTIMENTO DOS RECURSOS – DAIR. As 
aplicações dos recursos financeiros do Triunfoprev 
são feitas no Banco do Brasil,  instituição 
financeira pública, cuja distribuição dos recursos e 
a rentabilidade auferida estão demonstradas no 
site do TRIUNFOPREV: 

 http://triunfoprev.pe.gov.br/ 

EM BUSCA DE CONHECIMENTOS. TRIUNFOPREV 
promove palestra para conselheiros e membros 
do comitê de Investimentos em parceria com o 
Banco do Brasil. No dia 24 de abril os membros 
dos Colegiados do Triunfoprev participaram da 
palestra que teve como tema: “Riscos para os 
Fundos de Investimentos” com objetivo de 
ampliar a área de conhecimento na gestão e 
acompanhamento das aplicações financeiras do 
Regime Próprio de Previdência do município 
de Triunfo.  

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. QUEM TEM 

DIREITO? -Todos os servidores efetivos, ou seja, 

que foram aprovados em concurso público do 

município de Triunfo.  -O servidor que estiver com 

incapacidade definitiva para o trabalho, sem 

possibilidade de retorno as atividades laborais. 

Condições exigidas: O servidor (a) deverá passar 

pela Junta Médica Oficial do Município para 

avaliar a sua incapacidade.   

 

CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS.  

A Associação Municipalista de Pernambuco 

promoveu nos dias 17 e 18 de março, o Congresso 

Pernambucano de Municípios. O TRIUNFOPREV, 

reafirmando o compromisso com seus 

beneficiários mediante uma gestão transparente e 

responsável, não poderia deixar de marcar 

presença nesse congresso.   

“Capacitar os responsáveis pelas decisões é a 

forma mais eficaz para minimizar riscos e proteger 

o que é mais importante para nós, o futuro dos 

servidores municipais”. 

 Foi com essa premissa que a Diretora Presidente 

participou do evento. O Triunfoprev é um órgão 

associado da APEPP que trabalha em parceria com 

a AMUPE e faz parte de seu Conselho Fiscal 

representada pelo Diretor Presidente da 

autarquia. 

 

                   

Calendário de Pagamentos 2014 

 Mês Dia 

Janeiro 25 

Fevereiro 26 

Março 26 

Abril 26 

Maio 24 

Junho 25 

Julho 26 

Agosto 26 

Setembro 25 

Outubro 25 

Novembro 26 

Dezembro – 13º 20 

Dezembro 23 

 

FALE COM O TRIUNFOPREV 

Por telefone: (87) 3846-1667| Por email: triunfoprev@gmail.com | Pessoalmente: Rua Gaudino Diniz,340 Bairro 

Guanabara – Triunfo-PE. |De segunda a sexta-feira no horário de 7 às 13 horas. 
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