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EMENTA Aposentadoria especial do 
professor. Constituição Federal, art. 40, § 
4°. Extensão a outras atividades exercidas 
no magistério voltadas para a educação 
infantil e ensino fundamental e médio, 
desde que o profissional seja detentor do 
cargo de professor. 

Trata-se de expediente proveniente da Consultoria-Geral da União, no qual, 
fazendo referência aos autos do Processo nQ 00400.01400/2008-85, solicita análise e envio 
de manifestação desta pasta no tocante ao requerimento de fl. 3, formulado pela 
ASSOCIAÇÃO DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS DO RIO GRANDE DO SUL -
AOERGS, consistente no pedido de interferência da AGU no sentido de que os 
profissionais detentores do cargo de Especialista em Educação sejam contemplados com a 
aposentadoria especial destinada aos professores. 

2 Argumenta aquela Associação que muitos professores prestaram concurso para 
o cargo de Especialista em Educação e desempenham função de orientação educacional, 
trabalhando diretamente com os alunos, e que suas atividades estão diretamente ligadas 
às funções de magistério, vocacionados que são para trabalhar em sala de aula com 
projetos voltados à inclusão, dificuldade de aprendizagem e alternativas para a violência 
que tem assolado as escolas, entres outras atividades. Ao final contesta a distinção de 
tratamento previdenciário, eis que o trabalho é o mesmo tanto para os detentores do cargo 
de Especialista em Educação quanto para os professores habilitados e não detentores do 
cargo de Especialista cm Educação. 

3 A solicitação da CGU deu-se nos termos do MEMORANDO n~ 

724/CGU/AGU/2008, de 14/11/2008, recebido nesta CONJUR em 17/11/2008. 

4 Imediatamente, o Senhor Coordenador-Geral de Direito Previdenciário expediu 
o MEMORANDO ~ 637/2008/CONJUR/MPS (fL 9), datado de 17/11/08, endereçado ao 
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Departamento de Regimes de Previdência no serviço Público, com pedido de análise da 
matéria e apresentação das informações pertinentes. 

5 O competente órgão técnico expôs sua manifestação por intermédio do 
PARECER Nº 137/2008/CGNAL/DRPSP/SPS/MPS (fls. 10/12), acompanhado dos 
documentos de fls. 14/21. 

- II -

6 Consoante restou evidenciado pelo breve relato, a discussão gira em tomo da 
aposentadoria conferida ao servidor público professor, cujos requisitos são reduzidos em 
cinco anos na idade e no tempo de contribuição, nos termos do art. 40, § 5° da 
Constituição Federal, com a redação da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro 
de 1998, i n verbis: 

Art. 40 [ ... ] 
1 .. . 1. 
§ 511 

- Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco 
anos, em relação ao disposto no § 1°, Ili, "a", para o professor que comprove 
e>..clusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação 
infantil e no ensino fundamental e médio. 

7 Efetivamente, o constituinte achou por bem distinguir o professor, em atividade 
na educação infantil e no ensino fundamental e médio, dos demais servidores, reduzindo
lhe em cinco anos, tanto no tocante à idade quanto no tempo de contribuição, os requisitos 
gerais para a concessão da aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. 
8 Na verdade, trata-se a referida espécie de aposentadoria de uma variação da 
aposentadoria voluntária por "idade e tempo de contribuição" prevista no art. 40, § 1º, 

inciso ill, alínea "a" da CF, com a redação da EC nº 20, de 1998. Assim, é dado ao 
professor se aposentar com requisitos mais brandos do que os demais servidores públicos, 
ou seja, aos 30 anos de contribuição se contar 55 anos de idade; e a professora aos 25 anos 
de contribuição se contar 50 anos de idade. Em ambos os casos é imprescindível, porém, a 
comprovação de que o tempo de contribuição acima destacado tenha se dado 
exclusivamente no exercício das funções de magistério, na educação infantil e no 
ensino fundamental e médio. Neste sentido, o entendimento já consagrado pelo STF, na 
sua Súmula nº 726, i11 Pc.>rbis: 

St'.1 mula 726. 
PMa efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de 

serviço prestado fora da sala de aula . 

9 Em suma, para que o servidor possa se aposentar como professor é necessário a 
comprovação dos seguintes requisitos: 
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a) Requisitos gerais: 
- Tempo míni1110 de 10 nnos de efetivo exercício no seruiço públíco; 
- Tempo mínimo de 5 anos de efetivo exercício no cargo em que se dnrá a aposentaria; 

b) Requisitos específicos: 

- Tempo 111í11i1110 de contril111içno exclusivamente no exercício das funções de magistério, na 
educação infantil I! 110 ensino fundamental e médio, de 30 anos, se professor; e de 25, se 
professora; e 
- Idade mínima de 55 anos, se professor; e 50, se professora. 

J O Pois bem, na presente discussão a Associação dos Orientadores Educacionais 
do Rio Grande do Sul - AOERGS busca a extensão dos mesmos requisitos aos detentores 
do cargo de Especialista em Educação, ao fundamento de que estes desempenham função 
de orientação educacional, trabalhando diretamente com os alunos, no que poderiam ser 
comparados a professores para fins previdenciários. 

11 O terna tem sido objeto de consideráveis controvérsias na doutrina e na 
jurisprudência, centrando-se a discussão em tomo da exata dimensão da expressão 
"função de magistério" para efeito de aposentadoria na qualidade de professor. Os 
debates acabaram resultando numa interpretação ampliativa da disposição constitucional 
quanto ao requisito específico de exclusividade nos exercício das funções de magistério 
na educação infantil e no ensino fundamental e médio, inclusive, provocando a atuação 
do próprio legislador ordinário, que editou da Lei nQ 11.301, de 10/05/2006, cujo art. 1° 
alterou o art. 67 da Lei no 9.394/1996, passando esta a vigorar acrescido do§ 2°. Confira-se 
o citado dispositivo legal: 

Art. 67. ! .. -1. 
1 ... J. 
§ 2° Para os efeitos do disposto no§ 5ª do art. 40 e no§ 82 do art. 201 
da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as 
exercidas por professores e especialistas em educação no 
desempenho de atividades educativas, quando exercidas em 
estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e 
modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção 
de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento 

pedagógico. 

12 Com se nota, a referida lei definiu '' funções de magistério" para os efeitos da 

disposição constitucional em destaque, inserindo também nesse contexto, além do 
exercício da docência, direção, coordenação e assessoramento pedagógico, os 
especialistas em educação que desempenham atividades educativas, quando exercidas 

em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades. Disso, 
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logo surgiram muitos questionamentos por parte dos diversos entes federativos, 
especialmente aqueles já instituidores de Regime Próprio de Previdência Social. 

13 Consoante informa a Secretaria de Previdência Social no seu PARECER Nº 
137/2008/CGNA L/DRPSP/SPS/MPS (fls. 10/ 12), o tema foi por si enfrentado mediante a 
formulação e divulgação da Nota Técnica n° 071/2006, de 01/08/2006 (cópia às fls. 17/21), 
na qual restaram evidenciadas diversas impropriedades observadas no mencionado 
dispositivo legal, sobre o qual também restou alegado o vício insanável de iniciativa, 
defendendo a SPS/MPS "que a norma só poderia partir do Poder Executivo, atendendo-se 
a reserva legal do art. 61, § 1°, inciso Il, alínea 'c', da Constituição, bem como o 
preocupante impacto das disposições no equihbrio financeiro e atuarial dos regimes 
próprios de previdência, consistindo medida que interfere diretamente na autonomia 
financeira dos entes federados, autonomia essa também tutelada em nível constitucional". 

14 A contestada norma foi então submetida ao crivo do Supremo Tribunal Federal, 
mediante o ajuizamento da Ação Direi ta de Inconstitucionalidade nº 3772 promovida pelo 
o Ministério Público Federal, em cujo julgamento, datado de 29/10/2008, o Tribunal, por 
maioria, decidiu pela parcial procedência da demanda constitucional, com interpretação 
conforme para excluir a aposentadoria especial apenas aos especialistas em educação, 
nos termos do voto do Senhor Ministro fücardo Lewandowski, contra os votos dos 
Senhores Ministros Carlos Britto (Relator), Cármen Lúcia e Joaquim Barbosa, que 
julgavam procedente a ação, e da Senhora Ministra Ellen Gracie, que a julgava de todo 
improcedente. 

15 O voto vencedor, do Ministro Ricardo Lewandowski, como dito, julgou 
parcialmente procedente, propondo uma interpretação conforme, no sentido de que as 
atividades de exercício de direção de unidade escolar e as de coordenação e 
assessoramento pedagógico também gozariam do benefício, desde que exercidas por 
professores. 

16 A interpretação da decisão acima destacada tem sido conclusiva em estabelecer 
a extensão do benefício previdenciário previsto na forma do § 5º do art. da CF aos 
profissionais do magistério no exercício de oub·as atividades fora da sala de aula, 
contudo, tais atividades devem estar voltadas para a educação infantil, ensino 
fundamenta l e médio, e que sejam exercidas por detentores do cargo de professor. Dessa 
leitura é inevitável, enfim, concluir-se que para fazer jus ao referida especialidade 
constitucional não é necessano que o profissional exerça suas atividades 
exclusivamente em sala de aula, contudo, há de ser detentor do cargo de professor. 

4 
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17 Transportando o referido entendimento para a hipótese em análise, em 
primeiro lugar há que se estabelecer a real distinção entre "cargos" e "funções", e bem 
assim entre o "cargo de professor" e os "demais cargos" de magistério voltados para a 
educação infantil e ensino fundamental e médio, devendo-se atentar para a questão das 
possíveis irregularidades de desvios de funções, comumente consistentes em portadores 
de cargos diversos exercendo as mesmas funções. 

18 No caso, a narrativa da Associação requerente (fl. 3) conduz à clara conclusão 
de que a função de "orientação educacional" é exercida tanto por quem é detentor do 
cargo de professor quanto por quem é detentor do cargo de Especialista em Educação. 
Daí, pelo fato de exercerem as mesmas funções, a pretensão de aplicação da analogia para 
fins previdenciários. Contudo, nos termos do entendimento conferido pelo STF, o simples 
fato de exercerem as mesmas atividades não torna esses profissionais iguais para os fins 
da especialidade previdenciária constitucional. Conquanto o Especialista em Educação 
desempenhe atividade junto aos alunos, nos termos da narrativa da AOERGS, trata-se de 
um cargo distinto do cargo de professor, e não de uma simples função exercida por 

professor. 

19 Enfim, mesmo tendo restado ampliado o alcance da norma constitucional, o 
próprio STF deixou bem claro que somente será admitida a extensão da referida regra 
especial de aposentadoria para outras atividades no âmbito da educação infantil e do 
ensino fundamental e médio, fora da sala de aula, quando tais atividades forem 
exercidas por quem seja titular do cargo de professor. 

20 Por último, importa ainda ressaltar, como bem assevera a SPS, que a 
constitucionalidade da Lei n2 11.301/2006 não chegou a ser discutida no tocante ao seu 
aspecto formal, mais precisamente quanto ao vício de iniciativa (art. 61, § Jll, inciso II, 
alínea 'c', da Constituição Federal), que não foi respeitada pela Câmara dos Deputados, e 
ao que tudo indica, não foi levada ao conhecimento do Supremo quando da apreciação da 
ADI n~ 3772, de modo que ainda pode ocorrer a reversão do entendimento, pela possível 
inconstitucionalidade formal da Lei em referência, eis que ainda perdura essa 
possibilidade. 

- III -

21 Ante o exposto, no exercício das atribuições previstas no art. 11, incisos I e JV 
da LC nº 73/1993, sugerimos a ratificação do PARECER 0 

137/2008/CGNAL/DRPSP/SPS/MPS (fls. 10/12), oficiando-se à Consultoria-Geral da União 
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com a remessa de cópia deste PARECER, do PARECER acima destacado e dos 
documentos de fls. 14/21, como reposta à consulta formulada nos termos do 
MEMORANDO NI) 724/CGU/ AGU/2008, conclusiva no sentido de que, para fazer jus à 
regra especial de aposentadoria, o profissional exercente de outras atividades voltados 
para a educação infantil e ensino fundamental e médio, há ser necessariamente que ser 
detentor do cargo de professor. 

À consideração superior. 
Brasília, 1° de dezembro de 2008. 

n1~ C~TbN...âsn.VABARROS 
Advogado da União 

De acordo. À consideração da Sra. Consultora Jurídica. 

Brasília, O 3 de dezembro de 2008. 

~~' 
Procurador Federal 

Coordenador-Geral de Direito Previdenciário 

DESPACHO/CONJUR/MPS/Nº J'f 01 

A provo o P ARECER/CONJUR/MPS/Nti 5 8 5 
Consultoria-Geral da União para os fins objetivados. 

Brasilia, 03 de dezembro de 2008. 

~~.A/~~ A/ij 
MARIA ABADI~ ;Zvf~ 
Consultora Jurídica/MPS 

/2008 

/2008. Oficie-se à 
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