
NOTA EXPLICATIVA LAVRASPREV 02/2014 

 

Lavras (MG) 12 de maio de 2014 

 

O legislador constituinte achou por bem tratar de forma diferenciada o 

professor que exerce funções de magistério na educação infantil e no ensino 

fundamental e médio para fins de concessão de aposentadoria voluntária, reduzindo 

em 5 (cinco) anos a idade e o tempo de contribuição para fins de aposentadoria, 

conforme art. 40, § 5º da  Constituição Federal1. 

Conforme se extrai das atuais regras constitucionais, introduzidas pelas 

Emendas Constitucionais nºs 20/98, 41/03 e 47/05, existem várias regras de 

aposentadoria, de acordo com a data de ingresso do servidor no serviço público. 

A regra geral de aposentadoria, prevista no artigo 40 da Constituição 

Federal, é obrigatória para quem ingressou ou vier a ingressar no serviço público, a 

partir de 31/12/2003; sendo facultativa ao servidor que possui direito adquirido pelas 

regras anteriores e para o que atendeu ou vier a atender os requisitos previstos nas 

regras transitórias do artigo 6º da EC 41/03 e artigo 3º da EC 47/05. 

Para que o professor possa fazer jus a redução de 5 (cinco) anos na 

idade e tempo de contribuição prevista no § 5º do artigo 40 da Constituição Federal, 

necessário se faz que o mesmo preencha os requisitos do artigo 6º da Emenda 

Constitucionalº 41/03, caso tenha ingressado no serviço público antes de 31/12/2003 

ou do artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “a” da Carta Magna para os que ingressaram 

após referida data, a saber: 

 

- Artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003: 

Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas 

pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta 

Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a 

data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que 

corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se 

                                                           
1
 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. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art40
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art1


der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e 

tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, vier a 

preencher, cumulativamente, as seguintes condições: 

I - sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se mulher; 

II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se 

mulher; 

III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e  

IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a 

aposentadoria. 

 

- Artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal: 

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado 

regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do 

respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, 

observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto 

neste artigo.       (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

(...) 

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo 

serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na 

forma dos §§ 3º e 17:      (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 

19.12.2003) 

(...) 

III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo 

exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a 

aposentadoria, observadas as seguintes condições:       (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 20, de 1998) 

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinqüenta e 

cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;      (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 20, de 1998)   

 

 

Nota-se que a aposentadoria referida no § 5º do art. 40 da CF é 

destinada ao professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo 

exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino 

fundamental e médio. 

Por funções de magistério entende-se que são aquelas 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 
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coordenação e assessoramento pedagógico (art. 67, § 2º da Lei 9.392/1996), senão 

veja-se: 

 

Art. 67 (...) 

(...) 

§ 2
o
  Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8

o
 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. (Incluído pela Lei nº 

11.301, de 2006) 

 

Dessa forma, para que o professor possa fazer jus à aposentadoria 

especial, necessário se faz o enquadramento no conceito de função de magistério, 

ou seja, comprovar que laborou exclusivamente no desempenho de atividades 

educativas 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. 

Destaca-se que cabe ao servidor público o ônus de comprovar que 

durante todo o período laborou nas funções de magistério, conforme simples leitura 

do texto constitucional. 

Quanto aos proventos de aposentadoria para os servidores que 

ingressaram no serviço público anterior a data de entrada em vigor da Emenda 

Constitucional 41/03, ou seja, 31/12/2003, e preencham os requisitos previstos no 

artigo 6º da referida Emenda perceberão proventos integrais, correspondente a 

totalidade de seus vencimentos, assegurado, ainda, a paridade com os servidores 

da ativa. 

Já os servidores que ingressaram no serviço público posterior a tal 

data, seus proventos serão calculados em conformidade com o disposto no art. 40, 

§§ 3º e 17 da Constituição Federal c/c com art. 1º da Lei Federal nº 10.887/2004, ou 

seja,“média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base 

para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve 

vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo 

desde a competência julho de 1994 ou desde o do início da contribuição, se 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40%C2%A75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art201%C2%A78
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art201%C2%A78
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11301.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11301.htm#art1


posterior àquela competência”, observando as regras do regime geral para fins de 

reajuste dos proventos de aposentadoria. 

Em síntese, esses são os requisitos necessários para concessão da 

aposentadoria ao servidor público titular do cargo de professor que comprove 

exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação 

infantil e no ensino fundamental e médio. 
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