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PARECER Nº 668/2015 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 798/2013 

 O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Goulart, visa alterar a Lei nº 
8.989, de 21 de dezembro de 1990, para definir as funções de magistério para efeitos do 
disposto no § 5º, do art. 40, da Constituição da República. 

O § 5º do art. 40 da Constituição Federal estabelece: 

 

Art. 40 ... 

.... 

§ 5º - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco 
anos, em relação ao disposto no § 1º, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente 
tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino 
fundamental e médio. 

 

Pela propositura, o art. 166 da Lei nº 8.989, de 21 de dezembro de 1990, na redação 
que lhe foi dada pela Lei nº 10.916, de 21 de dezembro de 1990, passa a vigorar acrescido do 
seguinte parágrafo único, com a seguinte redação: 

"Art. 166 ... 

... 

Parágrafo único. Para os efeitos de que trata este artigo, consideram-se funções de 
magistério as exercidas por professores no desempenho de atividades educativas, incluídas, 
além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e 
assessoramento pedagógico, quando exercidos em estabelecimento de educação básica em 
seus diversos níveis e modalidades, e inclusive nos Centros Educacionais Unificados - CEUS." 
(NR) 

 

Conforme a justificativa do projeto, "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". 

Solicitadas informações ao Executivo, informaram os órgãos competentes que, "No 
caso dos CEUs, cabe a definição se esses equipamentos podem ser categorizados como 
estabelecimentos de ensino, mediante a análise e estudos da especificidade ocupacional dos 
cargos e funções lá exercidos, cujos resultados estarão condicionados à interpretação dada  
pela Procuradoria Geral do Município, à luz da decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal 
na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADIN 3772. Ademais, "a definição do que sejam as 
�funções de magistério�, para fins de aposentadoria especial do professor, é matéria 
reservada a lei nacional, porquanto a aplicação do benefício previsto no art. 40, § 5º, da 
Constituição, deve ser necessariamente uniforme em todo o território nacional... Justamente 
por isso é que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional contém dispositivo desta 
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natureza (o § 2º do art. 67, acrescentado pela Lei nº 11.301/06), cuja interpretação - em âmbito 
nacional - já foi definida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.772/DF". 

Quanto aos aspectos atinentes a esta Comissão, apesar das elevadas intenções do 
nobre Autor, ponderamos que, conforme aponta o Poder Executivo, trata-se de assunto 
concernente à aplicação de legislação nacional. Além disso, a aplicação do disposto no projeto 
geraria aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado. 

Contrário, portanto, é o parecer. 

 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 29/04/2015. 

José Police Neto - PSD - Presidente 

Aurélio Nomura - PSDB 

Jair Tatto - PT 

Milton Leite - DEM 

Ota - PROS 

Paulo Fiorilo - PT - Relator 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 01/05/2015, p. 150 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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