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Resumo do Assunto: 

 

Questões Controversas sobre Aposentadoria 

Data: 22/07/2016 

Origem: CORHU 

Destino: REDE FMS/SEFUMI 

 

Com o intuito de orientar os servidores desta Fundação, solicitamos, através dos setores de 

pessoal de todas as unidades, a ampla divulgação das questões abordadas abaixo sobre alguns 

procedimentos relacionados à aposentadoria: 

 

1. Evitar abrir processos de Aposentadoria enquanto tiver licença especial ou férias a serem 

usufruídas a frente. Pois os pedidos são conflitantes, podendo ocorrer de o servidor ser 

aposentado antes de gozar do benefício, o que causa constrangimento. Se por alguma razão o 

servidor tiver longos períodos de licença especial ou de férias a marcar, e deseja planejar o gozo 

desses períodos e em seguida se aposentar, deve explicar suas intenções, POR ESCRITO, ao abrir 

o processo de aposentadoria, sem que isso exima da obrigatoriedade de abrir processo de licença 

especial ou de marcar as férias conforme procedimentos padronizados. 

2. Quaisquer dúvidas acerca dos procedimentos de aposentadoria devem ser sanadas, 

preferencialmente, pelos servidores da CORHU e pelos servidores do Setor de Pessoal das 

Unidades em que os servidores estão lotados, para evitar transtornos inesperados para os próprios 

servidores em razão de informações equivocadas. 

3. Salientamos que uma vez realizado o pedido de aposentadoria o processo NÃO volta para as 

mãos do servidor requerente para confirmações. A abertura do processo é o pedido definitivo. 

Caso haja necessidade de preenchimento ou retificação de qualquer documento do processo, o 

servidor será convocado a comparecer à CORHU. Razão pela qual aproveitamos para frisar a 

necessidade de informar na inicial do processo de aposentadoria todos os telefones possíveis 

de contato e, de preferência, o endereço de email. 

4. Esclarecemos que cada processo de aposentadoria é único, no que se refere ao tempo de 

tramitação e na forma de instrução, pois a depender das especificidades da situação funcional 

de cada servidor a instrução processual é diferente. Lembrando que o processo de aposentadoria 

deve ser rico em documentações comprobatórias de direitos para que o Tribunal de Contas do 

Estado do Rio de Janeiro, ao realizar sua análise de legalidade, possa fazê-lo perfeitamente.  
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Coordenador CORHU 

 

 


