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O presente Projeto de Lei pretende alterar a Lei nº 8.989, de 21 de dezembro de 
1990, para esclarecer o que se entende por “funções de magistério” para os fins da 
aposentadoria de que tratam os arts. 40, § 5º e 201, § 8º da Constituição da 
República.  
Referida norma constitucional trata da redução do requisito de tempo de 
contribuição e de idade para a aposentadoria voluntária daquele que desempenha 
as funções de magistério.  
Durante um tempo, questionou-se o que se entende por “professor” para fins de 
aposentadoria diferenciada, e, inicialmente, consolidou-se que somente aquele que 
desempenha atividades dentro da sala de aula faria jus àquela benesse, a teor do 
que consta da Súmula 726 do E. Supremo Tribunal Federal.  
Contudo, a Lei Federal nº 11.301, de 10 de maio de 2006, veio a estabelecer que a 
função de magistério é aquela exercida “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”.  
Neste contexto, o E. Supremo Tribunal Federal, debruçando-se sobre a questão na 
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3772/DF, posicionou-se no sentido de que 
a aposentadoria especial é cabível para os casos de professores exercentes de 
funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que tais 
funções sejam desempenhadas por professores de carreira.  
Assim, a propositura em tela pretende harmonizar a legislação municipal com a 
norma federal, bem como ajustá-la à jurisprudência prevalecente nos Tribunais 
Superiores, interpretando a atual norma, que concede a aposentadoria especial aos 
“professores”.  
Em nosso Município, ainda é preciso atentar para a situação dos profissionais de 
carreira da rede municipal de educação, professores, que são indicados para 
preencher os cargos de gestão dos Centros Educacionais Integrados - CEUS, 
exercendo cargos ligados ao magistério.  
Deste modo, a propositura prestigia o princípio da segurança jurídica em nosso 
ordenamento, afastando dúvidas na interpretação da norma, eis que tal dúvida tem 
causado transtornos no preenchimento destes cargos.  
Destarte, verificado o relevante interesse público e social demonstrado na presente 
proposta, solicito e espero o apoio de meus Pares para a sua aprovação.  
 


