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ACÓRDÃO - CONSULTA Nº 00019/2019 - Técnico Administrativa 

 

Processo n° 00477/2019 

Município Edealina 

Órgão FMPS – Fundo Municipal de Previdência Social 

Assunto  Consulta – profissional do magistério em função de inspetor ou cedido a outro 
órgão 

Período de Referência 2019 

Consulentes Glaucia Aparecida Ferreira de Souza (Gestora) 

Representante do MPC Procurador-Geral Regis Gonçalves Leite 

Relator Conselheiro Substituto Irany Júnior 

CONSULTA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 5º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LDB E LEI Nº 11.301/2006. FUNÇÕES DE 
MAGISTÉRIO. CONTAGEM DE TEMPO. 1. ATIVIDADE DE 
INSPETORIA. NÃO INCLUSÃO. 2. ATIVIDADE FORA DE 
ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA. NÃO INCLUSÃO 3. 
CESSÃO A OUTROS ÓRGÃOS. REQUISITOS DO ART. 67, § 2º DA LEI 
Nº 9.394/1996. NECESSIDADE. 

1. O tempo de serviço exercido por profissional de educação na função de 
“inspetor”, desempenhando atividades não incluídas no art. 67, § 2º da Lei 
federal nº 9.394/1996 (LDB), a exemplo da vistoria, da inspeção, da 
fiscalização, não pode ser considerado como de efetivo exercício nas funções 
do magistério, independentemente do local onde foi prestado, para fins de 
redução de tempo contributivo/idade mínima na concessão de aposentadoria 
especial de professor, sob os moldes da Lei 11.301/2006 c/c § 5º do art. 40 da 
CF/1988, dado o seu caráter não pedagógico. 

2. O profissional do magistério que, no exercício da função de “inspetor”, 
realizar ou executar atividades de caráter administrativo perante a Secretaria de 
Educação, não poderá se beneficiar da contagem especial de tempo de efetivo 
no magistério, disposta no § 5º do art. 40, da CF/1988, por não desempenhá-
las em estabelecimento de educação básica como requer o § 2º do art. 67 da Lei 
Federal nº 9.394/1996. 

3. O profissional de educação cedido a outro órgão ou entidade só poderá se 
aposentar com base na regra especial do art. 40, § 5º da Constituição Federal, se 
os serviços executados preencherem os requisitos do art. 67, § 2º da Lei Federal 
nº 9.394/1996. 
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 VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os 

conselheiros integrantes do Colegiado Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, diante das razões expostas na Proposta de Decisão nº 160/2019-

GCSICJ, do relator, Conselheiro Substituto Irany Júnior, em:  

I - CONHECER DA CONSULTA formulada pela Gestora do Fundo 

Municipal de Previdência Social de Edealina – FUNPREDEALINA, senhora Gláucia 

Aparecida Ferreira de Souza, sobre a possibilidade de inclusão do exercício da função 

gratificada de “Inspetor” no rol de funções do magistério que garantem o direito a 

aposentadoria especial de professor, com a redução constante no § 5º, do art. 40 da 

Constituição Federal, por atender aos requisitos de admissibilidade; 

II –  RESPONDER À CONSULENTE que: 

a) Q1 - A função de “inspetor”, quando exercida por profissional do magistério, pode ser 

considerada função de magistério, se exercida dentro do estabelecimento de ensino, para fins de redução de 

tempo contributivo/idade mínima, para concessão de aposentadoria especial de professor (nos moldes da 

Lei 11.301/06 c/c § 5º, do art. 40 da CF/1988)? 

Resposta: o tempo de serviço exercido por profissional de educação na 

função de “inspetor”, desempenhando atividades não incluídas no art. 67, § 2º da Lei 

federal nº 9.394/1996, a exemplo da vistoria, da inspeção, da fiscalização, não pode ser 

considerado como de efetivo exercício nas funções do magistério, independentemente do 

local onde foi prestado, para fins de redução de tempo contributivo/idade mínima na 

concessão de aposentadoria especial de professor, sob os moldes da Lei 11.301/2006 c/c 

§ 5º do art. 40 da CF/1988, dado o seu caráter não pedagógico; 

b) Q2 - Caso a função de “inspetor” for exercida junto a Secretaria de Educação, o 

professor continua possuindo direito a redução do tempo contributivo/idade para fins de concessão da 

referida aposentadoria? 

Resposta: o profissional do magistério que, no exercício da função de 

“inspetor”, realizar ou executar atividades de caráter administrativo, perante a Secretaria 

de Educação, não poderá se beneficiar da contagem especial de tempo de efetivo no 

magistério, disposta no § 5º do art. 40, da CF/1988, por não desempenhá-las em 

estabelecimento de educação básica como requer o § 2º do art. 67 da Lei Federal nº 

9.394/1996; 

http://www.tcm.go.gov.br/
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c) Q3 - E se o servidor for cedido para outro órgão público, poderá haver essa contagem 

de tempo especial (para fins de aposentadoria), mesmo não estando vinculado diretamente ao órgão 

empregador? 

Resposta: o profissional de educação cedido a outro órgão ou entidade só 

poderá se aposentar com base na regra especial do art. 40, § 5º da Constituição Federal, se 

os serviços executados preencherem os requisitos do art. 67, § 2º da Lei Federal nº 

9.394/1996. 

À Superintendência de Secretaria, para as providências. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE 

GOIÁS, 21 de agosto de 2019. 

 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 

 

Relator: Irany de Carvalho Júnior. 

 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Fabricio 

Macedo Motta, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Nilo 

Sérgio de Resende Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de 

Queiroz, Cons. Sub. Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. Sub. Irany de Carvalho Júnior, 

Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do Ministério Público de Contas, 

Procurador Regis Gonçalves Leite. 

 

Votação: 

Votaram(ou) com o Cons. Sub.Irany de Carvalho Júnior: Cons. Daniel Augusto 

Goulart, Cons. Fabricio Macedo Motta, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de 

Castro Neto, Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, 

Cons. Valcenôr Braz de Queiroz.
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PROPOSTA DE DECISÃO N° 160/2019-GCSICJ 

Processo n° 00477/2019 

Município Edealina 

Órgão FMPS – Fundo Municipal de Previdência Social 

Assunto  Consulta – profissional do magistério em função de inspetor ou cedido a outro 
órgão 

Período de Referência 2019 

Consulentes Glaucia Aparecida Ferreira de Souza (Gestora) 

Representante do MPC Procurador-Geral Regis Gonçalves Leite 

Relator Conselheiro Substituto Irany Júnior 

CONSULTA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 5º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LDB E LEI Nº 11.301/2006. FUNÇÕES DE 
MAGISTÉRIO. CONTAGEM DE TEMPO. 1. ATIVIDADE DE 
INSPETORIA. NÃO INCLUSÃO. 2. ATIVIDADE FORA DE 
ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA. NÃO INCLUSÃO 3. 
CESSÃO A OUTROS ÓRGÃOS. REQUISITOS DO ART. 67, § 2º DA LEI 
Nº 9.394/1996. NECESSIDADE. 

1. O tempo de serviço exercido por profissional de educação na função de 
“inspetor”, desempenhando atividades não incluídas no art. 67, § 2º da Lei 
federal nº 9.394/1996, a exemplo da vistoria, da inspeção, da fiscalização, não 
pode ser considerado como de efetivo exercício nas funções do magistério, 
independentemente do local onde foi prestado, para fins de redução de tempo 
contributivo/idade mínima na concessão de aposentadoria especial de 
professor, sob os moldes da Lei 11.301/2006 c/c § 5º do art. 40 da CF/1988, 
dado o seu caráter não pedagógico. 

2. O profissional do magistério que, no exercício da função de “inspetor”, 
realizar ou executar atividades de caráter administrativo perante a Secretaria de 
Educação, não poderá se beneficiar da contagem especial de tempo de efetivo 
no magistério, disposta no § 5º do art. 40, da CF/1988, por não desempenhá-
las em estabelecimento de educação básica como requer o § 2º do art. 67 da Lei 
Federal nº 9.394/1996. 

3. O profissional de educação cedido a outro órgão ou entidade só poderá se 
aposentar com base na regra especial do art. 40, § 5º da Constituição Federal, se 
os serviços executados preencherem os requisitos do art. 67, § 2º da Lei Federal 
nº 9.394/1996. 

 I - RELATÓRIO  

http://www.tcm.go.gov.br/
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1.1. Do objeto 

 Trata-se de consulta efetuada pela Gestora do Fundo Municipal de 

Previdência Social de Edealina, Gláucia Aparecida Ferreira de Souza, com os seguintes 

questionamentos:  

1 – A função de “inspetor”, quando exercida por profissional do magistério, pode 
ser considerada função de magistério, se exercida dentro do estabelecimento de ensino, 
para fins de redução de tempo contributivo/idade mínima, para concessão de 
aposentadoria especial de professor (nos moldes da Lei 11.301/06 c/c § 5º, do art. 40 da 
CF/1988)? 

2 – Caso a função de “inspetor” for exercida junto a Secretaria de Educação, o 
professor continua possuindo direito a redução do tempo contributivo/idade para fins de 
concessão da referida aposentadoria? 

3 – E se o servidor for cedido para outro órgão público, poderá haver essa 
contagem de tempo especial (para fins de aposentadoria), mesmo não estando vinculado 
diretamente ao órgão empregador? (Grifos divergentes do original). 

1.2. Da tramitação 

1.2.1. Da instrução originária e do parecer jurídico 

2. Instruiu a inicial o Parecer de 21/12/2018 (fls. 3-7), da assessoria jurídica do 

órgão consulente, que discorreu sobre os requisitos constitucionais da aposentadoria (art. 

40, § 1º, II, “a”), a modificação feita pela Lei nº 11.301/2006 no art. 67 da Lei nº 

9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira – LDB), ressaltando-se entre as suas 

conclusões:  

a) a benesse da redução de prazo é voltada exclusivamente aos servidores 

que ingressaram no serviço público no cargo de profissional do magistério e desenvolva 

atividades laborativas exclusivamente na respectiva área; 

b) o artigo 18-A da Lei Municipal nº 135/2007, alterada pela Lei nº 

027/2015, de reestruturação do FUNPREEDEALINA, considera funções de magistério 

as realizadas exclusivamente na área do magistério, mais as ocupações de diretor e vice-

diretor de unidade escolar, coordenador pedagógico, professor de apoio à inclusão e 

coordenação de turno, excluindo quaisquer outras; 

http://www.tcm.go.gov.br/
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c) o cargo em comissão de inspetor e as atuações perante a Secretaria 

Municipal de Educação são ocupações de cunho administrativo, desvinculadas da função 

de docência, aplicando-se a tais servidores a regra geral para aposentadoria; 

d) o exame da cessão de servidor a outro órgão, para fins de aposentadoria, 

deve aferir a função desempenhada. 

3. Consta nos autos cópia da Lei Municipal nº 027, de 22/1/2015 (fls. 8-13). 

1.2.2. Manifestação da Divisão de Documentação e Biblioteca 

4. Instada via Despacho nº 3/2019-GCSICJ, de 28/1/2019 (fls. 14), a Divisão 

de Documentação e Biblioteca, pelo Despacho nº 15/2019, de 1º/2/2019 (fls. 16), 

procedeu à juntada de cópia do Acórdão AC-CON nº 14/2015 (fls. 17-24) e Resolução 

Consulta RC nº 30/2006 (fls. 25-30).  

1.2.3. Prosseguimento da consulta 

5. Pelo Despacho nº 31/2019-GCSICJ, de 8/2/2019 (fls. 31-32), após verificar 

a inaplicabilidade das consultas manifestas pela Divisão de Documentação e Biblioteca, e 

aferir os requisitos de admissibilidade, determinei o seu prosseguimento, enviando os 

autos à Secretaria de Atos de Pessoal e, posteriormente, ao Ministério Público de Contas. 

1.2.4. Manifestação conclusiva da SAP 

6. A Secretaria de Atos de Pessoal, pelo Certificado nº 497/2019, de 

15/2/2019 (fls. 33-37), em preliminar, manifestou-se pelo conhecimento da consulta e, no 

mérito, apresentou a seguinte fundamentação e conclusão: 

(...) 

2.2 - Do mérito  

O consulente pleiteia que esta Corte se manifeste sobre a possibilidade de inclusão 
do exercício da função gratificada de “inspetor” no rol de funções do magistério que 
garantem o direito a aposentadoria especial de professor com a redução constante do § 5° 
do art. 40 da CF/1988 (f. 1). 

(...) 

Verifica-se que a Carta Magna instituiu aposentadoria especial para servidor 
público professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções 
de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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A Lei Federal n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB), com a 
alteração dada pela Lei n. 11301/06, define o que pode ser considerado como função de 
magistério para fins de aplicação do § 5º do art. 40 da CF, senão veja-se: 

“Art. 67 (...) 

§ 2º Para os efeitos do disposto no § 5° do art. 40 e no § 8° 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. ” (grifou-se) 

(...) 

Além de exercer funções de magistério, é necessário que sejam atendidos, 
cumulativamente, os seguintes requisitos: 

I - sejam exercidos por professores ou especialistas em educação; 

II - efetivo desempenho de atividades educativas; e 

III - exercício das atividades em estabelecimento de educação básica formada pela educação 
infantil, ensino fundamental e médio. 

Após esta breve exposição da legislação que rege o assunto, é possível prosseguir a 
análise quanto ao primeiro questionamento da consultante, qual seja: 

“A função de “inspetor”, quando exercida por profissional de magistério, 
pode ser considerada função de magistério, se exercida dentro do 
estabelecimento de ensino, para fins de redução de tempo 
contributivo/idade mínima, para concessão de aposentadoria especial de 
professor (sob os moldes da Lei 11.301/06 c/c § 5º, do art. 40, da CF/1988)?” 
(grifou-se) 

(...) 

De acordo com o dicionário1 inspetor é o “indivíduo encarregado de inspecionar ou 
vistoriar alguma coisa”. Como se percebe, de uma forma genérica, a função de inspetor é de 
caráter administrativo, e não de docência. A função de “inspetor” estaria relacionada a 
área disciplinar e não pedagógica. 

Partindo-se desse pressuposto semântico, é possível afirmar que o tempo exercido 
por profissional do magistério na função de “inspetor”, desempenhando atividades 
alheias a atividades educativas – de inspeção, de vistoria, de fiscalização ou de qualquer 
outra área voltada para área disciplinar –, não pode ser considerado como sendo de 
efetivo exercício nas funções do magistério, independentemente do local onde foi 
prestado, para fins de redução de tempo contributivo/idade mínima na concessão de 
aposentadoria especial de professor (sob os moldes da Lei 11301/06 c/c §5º do art. 40 da 
CF/1988), por se tratar de função de caráter administrativo e não pedagógico. 

(...) 

Sem a pretensão de analisar caso concreto, mas tão-só à título de exemplo, 
analisando o ordenamento jurídico do Município de Edealina - qual seja a Lei Municipal 
n° 062/04, que institui a gratificação pela função de “inspetor” -, tem-se disposto o 

                                                           
1 inspetor in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2019. 
[consult. 2019-02-13 13:03:00]. Disponível na Internet: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-
portuguesa/inspetor 
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seguinte: 

“Art. 14 Além do vencimento atribuído por lei ao seu cargo, o professor poderá 
perceber as seguintes vantagens pecuniárias: 

I – gratificação; 

a – adicional por tempo de serviço; 

b – de titularidade; 

c – pelo eventual desempenho de atividade em lugar insalubre, perigoso, de difícil 
acesso ou penoso; 

d – por trabalho noturno, quando prestado depois das vinte e duas horas; 

e – de representação de gabinete; 

f – pelo exercício de encargo de chefia, assessoramento, secretariado ou 
inspeção; 

g – pela prestação de serviços extraordinários; 

II (...) 

§ 1º. As gratificações e adicionais previstas neste artigo serão regulamentadas pelo 
Estatuto do Magistério Público Município, quando específicas de funções do 
magistério ou por ato do Chefe do Poder Executivo, nos demais casos.” 
(grifou-se) 

O Estatuto do Magistério Público Municipal de Edealina (Lei Municipal n° 
047/03), regulamentou as gratificações constantes das alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do 
inciso I do art. 14 da Lei n° 062/04, e repassou ao prefeito a responsabilidade 
regulamentar e instituir as gratificações das alíneas “e” e “f” do respectivo inciso. Senão, 
vejamos o art. 60 da Lei 047/03: 

“Art. 60 Ao professor poderão ser concedidas gratificações não acumuláveis para 
nenhum efeito, destinadas a retribuir serviço de chefia ou gabinete, bem como o de 
assessoramento, secretariado ou inspeção. 

§1° - As gratificações de que trata este artigo, serão instituídas pelo Prefeito, que 
não deverá ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) e atribuídas pelo 
Secretário de Educação, Cultura e Desporto. ” (grifou-se) 

Fica assim evidenciado que a lei municipal ao dispor da gratificação de “inspeção” 
não a considerou como sendo “específicas de funções do magistério”, por isso mesmo 
conferiu ao Chefe do Poder Executivo o direito de regulamentá-la juntamente com as 
outras funções gratificadas de caráter administrativas de livre escolha e nomeação. 
Inclusive, ao que se depreende da norma, a função de “inspetor” poderá ser exercida em 
outros locais que não nos estabelecimentos de ensino. 

 Por outro lado, nada impede que o Prefeito, mediante processo legislativo 
próprio, possa criar a gratificação de “inspeção” pelo eventual desempenho de atividades 
educativas e pedagógicas, segundo critérios objetivos, desde que a função seja atribuída 
exclusivamente ao profissional do magistério em exercício dentro de estabelecimento de 
educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e médio. Caso em 
que o servidor gratificado nestas condições deve ser beneficiado com a contagem de 
tempo especial, para fins de aposentadoria, com a redução constante do §5° do art. 40 da 
CF/1988. 

Ainda, questiona a consulente in verbis: 

http://www.tcm.go.gov.br/
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“Caso a função de “inspetor” for exercida junto a Secretaria de Educação, o 
professor continua possuindo direito a redução do tempo 
contributivo/idade para fins de concessão da referida aposentadoria? 

Nos casos em que a função de “inspetor” for exercida por profissional do 
magistério fora de estabelecimento de educação básica formada pela educação infantil, 
ensino fundamental e médio, fica evidente que este período de exercício não pode ser 
utilizado para fins contagem de tempo de efetivo exercício no magistério para o usufruto 
do disposto § 5º, do art. 40, da CF/1988, por não implementar os requisitos legais 
dispostos no §2º do art. 67 da Lei Federal n° 9394/1996, em especial por não contemplar 
o requisito de ter exercido a função “em estabelecimento de educação básica”. 

Este entendimento já é consolidado na jurisprudência do STF, conforme bem 
disposto, também, na RE 1039644 RG/SC (...) 

(...) 

Por fim, questiona a consulente in verbis: 

E se o servidor for cedido para outro órgão público, poderá haver essa 
contagem de tempo especial (para fins de aposentadoria), mesmo não estando 
vinculado diretamente ao órgão empregador? ” (grifou-se) 

Nesse caso, na perspectiva jurisprudencial apresentada, dever-se-á observar se a 
cessão a outro órgão público transmudará a natureza das funções prestadoras pelo 
profissional do magistério cedido.  

No caso de o servidor púbico cedido (professor ou especialista em educação) 
desempenhar efetivamente no órgão cessionário atividades educativas do magistério 
consideradas as de docência; direção de unidade escolar; coordenação e assessoramento 
pedagógico em estabelecimento de educação básica formada pela educação infantil, 
ensino fundamental e médio, deverá ser beneficiado com a contagem de tempo especial, 
para fins de aposentadoria, com a redução constante do §5° do art. 40 da CF/1988. 

Por outro lado, caso a cessão do profissional do magistério ser der com vistas a 
atender o órgão cessionário em atividades que não sejam àquelas discriminadas no art. 67 
da Lei Federal n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB) e fora do 
estabelecimento de educação básica, não poderá o servidor público cedido se beneficiar 
da contagem de tempo especial, para fins de aposentadoria.  

III – CONCLUSÃO 

Ante todo o exposto, esta Secretaria se manifesta no sentido de que:  

I. preliminarmente, seja CONHECIDA a presente consulta, uma vez 
preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade, previstos nos artigos 199 e 200 do 
Regimento Interno deste Tribunal de Contas;  

II. no mérito, seja RESPONDIDO à consulente que: 

a) a função de “inspetor” poderá ser considerada como de efetivo magistério, na 
hipótese de o estatuto local definir esta atividade como sendo de natureza educativa 
dentre aquelas dispostas no § 2º do art. 67 da Lei Federal n° 9394/1996, de docência; 
direção de unidade escolar; coordenação e assessoramento pedagógico. Nestas condições, 
o servidor do magistério gratificado, segundo critérios objetivos, pelo exercício da função 
de “inspetor” – relacionada a atividades exclusivamente educativas e pedagógicas – deve 
ser beneficiado com a contagem de tempo especial, para fins de aposentadoria, com a 
redução constante do §5° do art. 40 da CF/1988, desde que esteja ele em efetivo exercício 
dentro de estabelecimento de educação básica formada pela educação infantil, ensino 
fundamental e médio; 
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b) no caso de o profissional do magistério, que na função de “inspetor” exercer 
atividades de caráter administrativo e não pedagógico, junto a Secretaria de Educação, 
este período de exercício não pode ser utilizado para fins contagem de tempo de efetivo 
exercício no magistério para o usufruto do disposto § 5º, do art. 40, da CF/1988, por não 
implementar os requisitos legais dispostos no § 2º do art. 67 da Lei Federal n° 9394/1996, 
em especial por não contemplar o requisito de ter exercido a função “em estabelecimento de 
educação básica”; 

c) no caso de o servidor púbico cedido (professor ou especialista em educação) 
desempenhar efetivamente no órgão cessionário atividades educativas do magistério 
consideradas as de docência; direção de unidade escolar; coordenação e assessoramento 
pedagógico em estabelecimento de educação básica formada pela educação infantil, 
ensino fundamental e médio, deverá ser beneficiado com a contagem de tempo especial, 
para fins de aposentadoria, com a redução constante do §5° do art. 40 da CF/1988. Por 
outro lado, caso a cessão do profissional do magistério ser der com vistas a atender o 
órgão cessionário em atividades que não sejam àquelas discriminadas no art. 67 da Lei 
Federal n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB) e fora do 
estabelecimento de educação básica, não poderá o servidor público cedido se beneficiar 
da contagem de tempo especial, para fins de aposentadoria. 

(...) (Grifos divergentes do original). 

1.2.5. Manifestação conclusiva do MPC 

7. Na sequência, o Ministério Público de Contas, no Parecer nº 1752/2019, de 

4/4/2019 (fls. 38-42), fez as seguintes ponderações: 

(...) 

a) Da admissibilidade da Consulta 

O Ministério Público de Contas consente com a Unidade Técnica quanto à 
admissibilidade da Consulta, pois estão preenchidos os requisitos estipulados pelo art. 31, 
§1º, da Lei Orgânica do TCM/GO, assim como pelos arts. 199 e seguintes do Regimento 
Interno, quais sejam: a) indicação precisa de seu objeto; b) juntada de parecer jurídico que 
enfrentou os questionamentos, fls.03/07. Além disso, a Consulta foi encaminhada pela 
Gestora do FUNPREDEDEALINA – Fundo Municipal de Previdência Social de Edealina, 
autoridade competente, ao teor do art. 199, II, do Regimento Interno. 

b) Da função de inspetor e das funções de magistério 

Os questionamentos apresentados se referem ao atendimento ou não dos requisitos 
da norma do §2º do art. 67 da Lei Federal 9.394/1996, a fim de que o servidor ocupante do 
cargo de inspetor possa gozar do benefício constitucional previsto no art. 40, §4º, I da 
CF/1988.  

O texto da Constituição Federal tem a seguinte dicção: 

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) 
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O preceptivo constitucional é disciplinado pelo art. 67, § 2º, da Lei Federal nº 
9.394/1996, in verbis: 

Art. 67 (...) 

§ 2º Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º 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. (Acrescentado pelo Lei 
11.301/2006). 

A princípio, o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à aposentadoria 
voluntária do professor, com redução do tempo de idade e contribuição, era bastante 
restritivo, consoante espelha a redação do verbete sumular nº 726, segundo o qual “Para efeito 
de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula”. 
Após o advento da Lei nº 11.301/2006, a aposentadoria com tempo de contribuição e idade 
diferenciados para professores foi estendida também para as atividades de direção de 
unidade escolar, de coordenação e de assessoramento pedagógico. 

Ao analisar a sobredita modificação legislativa, em sede de ADI, o STF fez uma 
releitura do enunciado da mencionada súmula, conforme se infere da seguinte ementa: 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA 
CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU 
O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. 
APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE 
DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. 
ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE 
PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. 

I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, 
abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos 
pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de 
unidade escolar. 

II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a 
carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, 
por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus 
aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos 
arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. 

III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos 
termos supra. (ADI 3772, Relator (a): Min. Carlos Britto, Relator(a) p/ Acórdão: Min. 
Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJE 27-03-2009,  republicação: DJe 29-10-
2009) – grifou-se 

Para a Corte Constitucional, a expressão “especialista em educação” ampliou 
demasiadamente o texto constitucional ao incluir outras carreiras afins, cujas atribuições não 
são típicas de professor, ainda que exercidas por estes. De outro ângulo, o STF entendeu que 
as atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, embora não sejam 
desempenhadas dentro da sala de aula, são ínsitas ao magistério, de modo que estão 
abarcadas pela aposentadoria com contagem de tempo especial, prevista pelo art. 40, §5º, da 
Constituição Federal. 
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Durante os debates da referida Ação Direta de Inconstitucionalidade, foi mencionado 
que em algumas unidades federativas a função de direção escolar é carreira administrativa 
própria, desvencilhada da atividade docente, de modo que, nesses casos, os diretores não 
terão direito à aposentadoria com requisitos diferenciados. Do mesmo modo, o texto 
constitucional sob comento não abarcaria os profissionais de ensino superior. Nesse sentido, 
oportuno transcrever entendimento doutrinário2 que elucida as razões pelas quais o STF 
interpretou, para fins da aposentadoria prevista pelo art. 40, §5º, da Constituição Federal, 
como funções de magistério, as atribuições de direção de unidade escolar, coordenação e 
assessoramento pedagógico, desde que exercidas por professores, in verbis: 

O STF, com base no voto do Ministro Ricardo Lewandowski julgou parcialmente 
procedente o pedido da ADI 3.772, propondo uma interpretação conforme, para 
assentar o entendimento de que as atividades de exercício de direção de unidade 
escolar, as de coordenação e de assessoramento pedagógico também gozariam do 
benefício da aposentadoria diferenciada, desde que exercidas por professores. 

(...) 

Em certo momento o professor adquire maturidade profissional para exercer 
atividades que, embora não sejam fim, são fundamentais para a atividade de ministrar 
aulas. Penso que a técnica da interpretação conforme também deve e pode ser usada 
para o bem, a fim de prestigiar e homenagear aqueles que, a despeito de exercerem 
atividades meio de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, não deixaram 
de ser professores. A norma constitucional apontada como ofendida é de textura 
aberta e, se é dado ao administrador no seu poder discricionário definir seu alcance, 
máxime se deve permitir que a legislação infraconstitucional disponha quais são as 
funções a serem consideradas como de magistério, já que ela, a Constituição de 1988, 
não definiu, exigindo apenas como requisito que sejam exercidas por professores do 
ensino na educação infantil e no ensino fundamental e médio. - gizou-se 

Como se observa do trecho doutrinário retrocitado, compete ao legislador 
infraconstitucional definir quais são as atividades de magistério, já que o texto constitucional 
não o fez, porém deve observar a interpretação conferida pelo STF ao art. 40, § 5º, da 
Constituição Federal, no sentido de que “A função de magistério não se circunscreve apenas ao 
trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos 
pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar”. 

Vale observar que, por tratar de aposentadoria com requisitos diferenciados, o 
entendimento predominante no âmbito dos Tribunais de Contas sinaliza que a regra do art. 
40, § 5º não pode ser interpretada ampliativamente para englobar outras funções para além 
daquelas já mencionadas na decisão exarada pelo STF, conforme se infere das ementas 
transcritas a seguir: 

AC nº 2113/13: Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo T.C nº 1306023-
5, ACORDAM, à unanimidade, os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, 
nos termos do voto do Relator, que integra o presente Acórdão, 

CONSIDERANDO que a Consulta atende aos pressupostos de admissibilidade; 

CONSIDERANDO os termos do Parecer MPCO nº 800/2013; do Ministério 
Público de Contas; 

CONSIDERANDO o resultado do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, da 
ADIN nº 3.772-DF 

                                                           
2 CAMPOS, Marcelo Barroso Lima Brito de. Regime Próprio de previdência social dos Servidores 
Públicos. Curitiba: Juruá, 2016, p. 230/231.  
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CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, inciso XIV, da Lei Estadual nº 12.600/04 
(Lei Orgânica do TCE/PE); 

Em CONHECER a presente Consulta, vez que atendidos os pressupostos de 
admissibilidade e, no mérito, responder ao Consulente nos termos do Parecer MPCO 
nº 800/2013, ou seja: 

1. A aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º da Constituição Federal 
somente pode ser concedida aos professores de carreira 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. 

2. As atividades educativas de coordenação, citadas no item anterior, 
englobam apenas aquelas de “coordenação de professores ”, tendo em vista 
sua natureza pedagógica e sua maior envergadura quando comparada com as 
atividades de sala de aula. 

3. O tempo de exercício das funções de “coordenador de biblioteca” não é passível de 
cômputo para concessão especial prevista no art. 40, § 5º da Constituição Federal, 
mesmo que a legislação considere tais funções como “da carreira de magistério”. 
(TCE/PE, processo T.C nº 1306023-5, Acórdão nº 2113/13 – Pleno, Rel. 
Conselheiro Joao Carneiro Campos). – grifou-se 

CONSULTA 020/2016: Professor detentor de vínculo efetivo com a Administração, 
no exercício do cargo de coordenador do Programa Mais Educação, no âmbito 
municipal ou estadual, não aproveitará o tempo de efetivo exercício no citado cargo 
para fins de aposentadoria especial de magistério (Art. 40, §5º, da CF), em razão de as 
funções do cargo se afastarem da regência de classe, direção de unidade escolar, 
coordenação escolar e assessoramento pedagógico – provimento do cargo de 
coordenador do Programa Mais Educação deverá ocorrer por meio de nomeação. 
(TCE/ES, Parecer/Consulta TC 020/2016 – Plenário, Rel. Conselheira em 
substituição Márcia Jaccoud Freitas). 

Nesse mesmo sentido, o TCM/GO entendeu em sede de Consulta: 

EMENTA: CONSULTA. CONHECIDA. CONCESSÃO DE 
APOSENTADORIA ESPECIAL A PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 
READAPTADOS. 

1. A readaptação do servidor pressupõe a mudança de cargo, ou seja, o servidor deixa 
de ocupar o cargo que ocupava para investir-se em outro cargo do quadro de pessoal 
efetivo, com atribuições que melhor se adequem às suas limitações físicas e mentais; 

2. as funções de “coordenador disciplinar”, “profissional de magistério de 
apoio”, “auxiliar de biblioteca”, “dinamizador de informática e de novas 
tecnologias educacionais”, prevista no §4º, do art. 28, da Lei Complementar nº 
04/2014, não são funções de magistério porque não se confundem com as 
funções de “docência”, “direção de unidade escolar”, de “coordenação 
pedagógica” e de “assessoramento pedagógico”, previstas no §2º, do art. 67, 
da Lei Federal nº 9.394/1996, com redação dada pela Lei Federal nº 
11.301/2006; 

3. o tempo de serviço nas funções de “coordenador disciplinar”, “profissional de 
magistério de apoio”, “auxiliar de biblioteca”, “dinamizador de informática e de novas 
tecnologias educacionais”, previstas no §4º, do art. 28, da Lei Complementar nº 
04/2014, não poderá ser contado para a aposentadoria especial de Profissional do 
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Magistério, podendo ser contado apenas para a aposentadoria dentro das regras 
válidas para a generalidade dos servidores públicos. (TCM/GO, AC nº 014/15, Rel. 
Conselheiro Substituto Maurício Oliveira Azevedo, publicado em: 22/10/2015) – 
grifou-se 

Como se observa dos julgados apresentados, as atividades administrativas, meramente 
burocráticas e desassociadas das questões pedagógicas que permeiam o ambiente escolar, 
ainda que exercidas por professores, não ensejam o direito à aposentadoria a que se refere o 
art. 40, § 5º da Constituição Federal. Nessa toada, o enunciado sumular nº 13, do TCE/PR, 
in verbis: 

São consideradas funções de magistério, para fins do regime especial de aposentadoria 
estabelecido nos arts. 40, §5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal, além do exercício 
da docência em sala de aula, as funções de direção, coordenação e 
assessoramento pedagógico, quando exercidas por professor de carreira, em 
estabelecimentos de educação básica previstos na LDBE – Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, excluindo-se os especialistas em educação e o 
exercício de funções meramente administrativas em que não seja obrigatória a 
participação de profissional de magistério. 

Assim, diante das razões jurídicas suscitadas, tem-se que a função de inspetor não 
justifica a concessão de aposentadoria com critérios diferenciados, ao teor do art. 40, §5º, da 
Constituição Federal, vez que não se trata de exercício da docência, bem como não se 
caracteriza como atividade de direção, coordenação ou de assessoramento pedagógico. Por 
conseguinte, o Parquet de Contas diverge da Especializada, para concluir, em consonância 
com a manifestação da assessoria jurídica local, pela impossibilidade da aplicação de critérios 
diferenciados para conceder aposentadoria ao profissional do magistério que desempenhe a 
função de inspetor. 

c) Do local da prestação do serviço 

Quanto ao segundo questionamento, o Ministério Público converge com a proposta 
construída pela Unidade Técnica, no sentido de que caso o profissional de magistério, na 
função de inspetor, exerça atividades de caráter administrativo e não pedagógico, perante a 
Secretaria de Educação, este período não poderá ser computado como de efetivo exercício 
no magistério para fins do art. 40, § 5º, da Constituição Federal. 

Outrossim, o já citado §2º, do art. 67, da Lei Federal 9.394/1996, disciplina que as 
funções de magistério devem ser exercidas em estabelecimento de educação básica para que 
respaldem a concessão de aposentadoria com critérios diferenciados. 

A exigência legal foi ratificada pelo STF no julgamento de Recurso Extraordinário, 
com repercussão geral reconhecida, ocasião em que a Suprema Corte reafirmou sua 
jurisprudência e consignou o entendimento a seguir ementado: 

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES 
(CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO 
DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 

1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão 
acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em 
funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial 
prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 

2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese 
de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 
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40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da 
docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e 
assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação 
infantil ou de ensino fundamental e médio. 

3.Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. 
Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do 
art. 323-A do Regimento Interno. (RE 1039644 RG / SC, Rel. Min. Alexandre de 
Moraes, julgamento: 12/10/2017) - grifou-se 

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em sede de Consulta, igualmente 
ressaltou a relevância do local em que o serviço é prestado como requisito necessário para a 
concessão da aposentadoria especial, in litteris: 

ACORDAM OS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro FÁBIO DE 
SOUZA CAMARGO, por unanimidade, em: 

I- Responder a Consulta no seguinte sentido: não é possível conceder benefícios 
de aposentadoria especial aos professores ocupantes de cargo efetivo de 
professor, no exercício de atividades de assessoramento pedagógico junto ao 
Departamento Pedagógico, quando este está fora do ambiente escolar;  

II- Determinar o encerramento do processo e encaminhamento dos autos à Diretoria 
de Protocolo, para arquivo, após o trânsito em julgado da decisão e realizados os 
registros pertinentes, com fundamento no art. 398, §1º do Regimento Interno. 
(TCE/PR, Acórdão nº 5308/16 – Tribunal Pleno, Rel. Conselheiro Fábio de Souza 
Camargo, julgado em 27/10/2016) – grifou-se 

Ante o exposto, independente da função que esteja exercendo, o professor que esteja 
laborando na Secretaria de Educação não poderá computar o tempo de trabalho lá exercido 
para obter a aposentadoria com redução do tempo de idade e de contribuição, nos termos 
do art. 40, §5º, da Constituição Federal. 

d) Do servidor cedido 

O instituto da cessão possibilita que o servidor exerça as atividades em outro cargo, 
seja do ente em que este integra os quadros funcionais, seja de cargo que compõe a estrutura 
organizacional dos agentes públicos de outro ente ou entidade. A cessão não altera o vínculo 
do servidor com o Regime Próprio de Previdência Social do órgão de origem, conforme 
consta do art. 2º, §3º, da Portaria MPS nº 402/2008, segundo o qual “O segurado do RPPS, 
quando cedido a órgão ou entidade de outro ente federativo, com ou sem ônus para o cessionário, permanecerá 
vinculado ao regime previdenciário de origem.” 

A Orientação Normativa nº 02/2009-MPS/SPS, em seu art. 31, disciplina que “Nas 
hipóteses de cessão, licenciamento ou afastamento do servidor, o cálculo da contribuição ao RPPS será feito com 
base na remuneração do cargo efetivo de que o servidor for titular, observado o disposto nesta Subseção.” 

Pelos dispositivos retrocitados, constata-se que a cessão do servidor não obstaculiza a 
concessão de aposentadoria pelo regime previdenciário de origem. No caso do professor, 
ainda que esteja cedido a outro órgão ou entidade, poderá se aposentar com base na regra 
especial de que trata o art. 40, §5º, da Constituição Federal, desde que os serviços prestados 
no âmbito do órgão cessionário preencham os requisitos legais, quais sejam, o exercício da 
docência em sala de aula, ou de funções de direção, coordenação e assessoramento 
pedagógico, quando desempenhadas por professor de carreira, em estabelecimentos de 
educação básica na educação infantil, no ensino fundamental e médio. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Ante o exposto, opina este órgão ministerial que o Pleno do TCM/GO responda ao 
Consulente que:  

a) o desempenho da função de inspetor, por profissional de magistério, não pode ser 
computado para fins de concessão de aposentadoria com critérios diferenciados, ao teor do 
art. 40, § 5º, da Constituição Federal, pois não se trata de exercício da docência, bem como 
não se caracteriza como atividade de direção, coordenação ou de assessoramento 
pedagógico; 

b) o período de atividades prestadas na função de inspetor, no âmbito da Secretaria de 
Educação, não poderá ser computado como de efetivo exercício no magistério para fins do 
art. 40, §5º, da Constituição Federal; 

c) o professor que esteja cedido a outro órgão ou entidade poderá se aposentar com 
base na regra especial de que trata o art. 40, §5º, da Constituição Federal, desde que os 
serviços prestados no âmbito do órgão cessionário preencham os demais requisitos, quais 
sejam, o exercício da docência em sala de aula, ou de funções de direção, coordenação e 
assessoramento pedagógico, quando desempenhadas por professor de carreira, em 
estabelecimentos de educação básica na educação infantil, no ensino fundamental e médio. 

8. Em seguida, vieram os autos a este Gabinete. 

9. É o relatório. 

II – DA FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. Preliminares 

2.1.1. Da competência do TCMGO 

10. A competência deste Tribunal para responder consultas consta na Lei nº 

15.958/2007, artigo 31, caput e no art. 1º, XXV do Regimento Interno (RITCMGO). 

2.1.2. Da competência do Tribunal Pleno 

11. Nos termos do art. 9º, inciso I, alínea “e”, do RITCMGO, compete ao 

Colegiado Pleno decidir as consultas formuladas ao Tribunal. 

2.1.3. Da competência do Relator 

12. Pelo art. 3º, II, da RA nº 232, de 31/8/2011, a competência em razão da 

matéria é própria de Conselheiros-Substitutos, designada a este Relator, no exercício de 

2019, a presidência das consultas de Edealina, conforme art. 4º e Anexo I da Decisão 

Normativa nº 18/2018 - TCMGO. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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2.1.4. Da admissibilidade da consulta 

13. Os requisitos de admissibilidade dos artigos 31 e 32 da Lei Orgânica deste 

Tribunal acham-se satisfeitos, pelo que, reiterando a manifestação precedente, entende 

este Relator que a consulta deve ser conhecida. 

2.2. Do mérito 

2.2.1. Considerações iniciais 

14. Esta Relatoria adota os posicionamentos da Secretaria de Atos de Pessoal, 

acrescentados das ponderações do Ministério Público de Contas. 

15. Contudo, para melhor visualização, abordará os questionamentos e as 

respectivas manifestações nos tópicos a seguir. 

2.2.2. Primeiro questionamento 

16. O primeiro questionamento refere-se à possibilidade de incluir, entre as 

funções típicas de magistério, a função de inspetor: 

Q.1. A função de “inspetor”, quando exercida por profissional do magistério, pode ser 

considerada função de magistério, se exercida dentro do estabelecimento de ensino, para fins de 

redução de tempo contributivo/idade mínima, para concessão de aposentadoria especial de 

professor (nos moldes da Lei 11.301/06 c/c § 5º, do art. 4º. da CF/1988)? 

a)  Parecer jurídico do Consulente 

17. O parecerista da Autoridade Consulente concluiu que o cargo em comissão 

de inspetor é ocupação de cunho administrativo, desvinculada da função de docência e, 

por isso, aplica-se a tais servidores a regra geral para aposentadoria. 

b) Posição da Secretaria de Atos de Pessoal 

18. A Secretaria de Atos de Pessoal observou que “... de uma forma genérica, a 

função de inspetor é de caráter administrativo, e não de docência. A função de “inspetor” 

estaria relacionada a área disciplinar e não pedagógica” (fls. 35). E conclui: 

http://www.tcm.go.gov.br/
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(...) 

Partindo-se desse pressuposto semântico, é possível afirmar que o tempo exercido por 
profissional do magistério na função de “inspetor”, desempenhando atividades alheias a 
atividades educativas – de inspeção, de vistoria, de fiscalização ou de qualquer outra área 
voltada para área disciplinar –, não pode ser considerado como sendo de efetivo exercício 
nas funções do magistério, independentemente do local onde foi prestado, para fins de 
redução de tempo contributivo/idade mínima na concessão de aposentadoria especial de 
professor (sob os moldes da Lei 11301/06 c/c §5º do art. 40 da CF/1988), por se tratar 
de função de caráter administrativo e não pedagógico. (fls. 35). 

c) Posição do Ministério Público de Contas 

19. O Ministério Público de Contas referendou o posicionamento manifesto 

pela Secretaria de Atos de Pessoal. 

d) Conclusão do Relator 

20. Este relator converge com o posicionamento assentado nas manifestações 

anteriores. 

21. Com efeito, é inviável admitir que o exercício de função estranha aos 

parâmetros definidos na LDB autorize a concessão de aposentadoria especial do art. 40, § 

5º da Constituição,  salvo se as especificações do cargo atenderem aos requisitos legais. 

2.2.3. Segundo questionamento 

Q.2. “Caso a função de “inspetor” for exercida junto a Secretaria de Educação, o 

professor continua possuindo direito a redução do tempo contributivo/idade para fins de 

concessão da referida aposentadoria? 

a)  Parecer jurídico do Consulente  

22. O parecerista da Autoridade Consulente observa que, quando o profissional 

de magistério deixa de exercer suas funções dentro das escolas e passa tão somente a 

laborar junto à seara administrativa, fica cristalina a não função de docência, cabendo 

assim quedar-se às regras de aposentadoria do quadro geral, ora estabelecido, 

enquadrando no § 1º, citado art. 18-A da Lei de Previdência Municipal nº 135/2000. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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b) Posição da Secretaria de Atos de Pessoal 

23. A Secretaria de Atos de Pessoal conclui que o exercício de atividades de 

caráter administrativo e não pedagógico, perante a Secretaria de Educação, não pode ser 

considerado como tempo efetivo para o usufruto do disposto no § 5º do art. 40, da 

CF/1988, por não contemplar os requisitos do § 2º do art. 67 da Lei Federal nº 

9394/1996, em especial por não ter ocorrido “em estabelecimento de educação básica”.  

c) Posição do Ministério Público de Contas 

24. O Ministério Público de Contas convergiu com a Secretaria de Atos de 

Pessoal, concluindo que, independentemente da função que esteja exercendo, o professor 

que esteja laborando na Secretaria de Educação não poderá computar o tempo efetivo 

exercício no magistério para fins do art. 40, § 5º da Constituição Federal. 

d) Conclusão do Relator 

25. Esta Relatoria adota a manifestação da Secretaria de Atos de Pessoal, 

acrescida das ponderações do Ministério Público de Contas. 

2.2.4. Terceiro questionamento 

Q.3 “E se o servidor for cedido para outro órgão público, poderá haver essa contagem 

de tempo especial (para fins de aposentadoria), mesmo não estando vinculado diretamente ao 

órgão empregador? ” 

a)  Parecer jurídico do Consulente  

26. O parecerista da Autoridade Consulente observa que a função de inspetor 

não autoriza a percepção de aposentadoria especial do professor, mesmo que exercida 

dentro de estabelecimento de ensino, por se tratar de função de cunho meramente 

administrativo. Em que pese o servidor estar ou não cedido a outro órgão, a análise deve 

ser feita em relação à função desempenhada. 

b) Posição da Secretaria de Atos de Pessoal 

27. A Secretaria de Atos de Pessoal conclui que: 

(...) 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Nesse caso, na perspectiva jurisprudencial apresentada, dever-se-á observar se a cessão a 
outro órgão público transmudará a natureza das funções prestadoras pelo profissional do 
magistério cedido.  

No caso de o servidor púbico cedido (professor ou especialista em educação) 
desempenhar efetivamente no órgão cessionário atividades educativas do magistério 
consideradas as de docência; direção de unidade escolar; coordenação e assessoramento 
pedagógico em estabelecimento de educação básica formada pela educação infantil, 
ensino fundamental e médio, deverá ser beneficiado com a contagem de tempo especial, 
para fins de aposentadoria, com a redução constante do §5° do art. 40 da CF/1988. 

Por outro lado, caso a cessão do profissional do magistério ser der com vistas a atender o 
órgão cessionário em atividades que não sejam àquelas discriminadas no art. 67 da Lei 
Federal n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB) e fora do 
estabelecimento de educação básica, não poderá o servidor público cedido se beneficiar 
da contagem de tempo especial, para fins de aposentadoria. 

c) Posição do Ministério Público de Contas 

28. O Ministério Público de Contas conclui que: 

(...) 

“o professor que esteja cedido a outro órgão ou entidade poderá se aposentar com base na 
regra especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição Federal, desde que os serviços 
prestados no âmbito do órgão cessionário preencham os demais requisitos, quais sejam, o 
exercício da docência em sala de aula, ou de funções de direção, coordenação e 
assessoramento pedagógico, quando desempenhadas por professor de carreira, em 
estabelecimentos de educação básica na educação infantil, no ensino fundamental e médio. 

d) Conclusão do Relator 

29. Esta Relatoria adota a manifestação da Secretaria de Atos de Pessoal, 

acrescida das ponderações do Ministério Público de Contas, uma vez que os critérios da 

LDB, art. 67, não comportam interpretação extensiva. 

III – DA PROPOSTA 

30. Em face do exposto, no uso das atribuições conferidas a este Relator 

conferidas pelo art. 85, § 1º da Lei Estadual nº 15.958/2007, c/c art. 83 do Regimento 

Interno deste Tribunal, propõe-se que este Colegiado Pleno adote a minuta de decisão 

submetida à sua apreciação para: 

I - CONHECER DA CONSULTA formulada pela Gestora do Fundo 

Municipal de Previdência Social de Edealina – FUNPREDEALINA, senhora Gláucia 

http://www.tcm.go.gov.br/
file:///C:/TCM/SECRETARIA/RESULTADO/AC-PD%200160-2019%20-00477-2019%20-%20Edealina%20-%20FMP%20-%20Consulta%20-%20jms%20-%20resposta.doc
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Aparecida Ferreira de Souza, sobre a possibilidade de inclusão do exercício da função 

gratificada de “Inspetor” no rol de funções do magistério que garantem o direito a 

aposentadoria especial de professor, com a redução constante no § 5º, do art. 40 da 

Constituição Federal, por atender aos requisitos de admissibilidade; 

II –  RESPONDER À CONSULENTE que: 

 

a) Q1 - A função de “inspetor”, quando exercida por profissional do magistério, pode ser 

considerada função de magistério, se exercida dentro do estabelecimento de ensino, para fins de redução de 

tempo contributivo/idade mínima, para concessão de aposentadoria especial de professor (nos moldes da 

Lei 11.301/06 c/c § 5º, do art. 40 da CF/1988)? 

Resposta: o tempo de serviço exercido por profissional de educação na 

função de “inspetor”, desempenhando atividades não incluídas no art. 67, § 2º da Lei 

federal nº 9.394/1996, a exemplo da vistoria, da inspeção, da fiscalização, não pode ser 

considerado como de efetivo exercício nas funções do magistério, independentemente do 

local onde foi prestado, para fins de redução de tempo contributivo/idade mínima na 

concessão de aposentadoria especial de professor, sob os moldes da Lei 11.301/2006 c/c 

§ 5º do art. 40 da CF/1988, dado o seu caráter não pedagógico; 

b) Q2 - Caso a função de “inspetor” for exercida junto a Secretaria de Educação, o 

professor continua possuindo direito a redução do tempo contributivo/idade para fins de concessão da 

referida aposentadoria? 

Resposta: o profissional do magistério que, no exercício da função de 

“inspetor”, realizar ou executar atividades de caráter administrativo, perante a Secretaria 

de Educação, não poderá se beneficiar da contagem especial de tempo de efetivo no 

magistério, disposta no § 5º do art. 40, da CF/1988, por não desempenhá-las em 

estabelecimento de educação básica como requer o § 2º do art. 67 da Lei Federal nº 

9.394/1996; 

c) Q3 - E se o servidor for cedido para outro órgão público, poderá haver essa contagem 

de tempo especial (para fins de aposentadoria), mesmo não estando vinculado diretamente ao órgão 

empregador? 

Resposta: o profissional de educação cedido a outro órgão ou entidade só 

poderá se aposentar com base na regra especial do art. 40, § 5º da Constituição Federal, se 

os serviços executados preencherem os requisitos do art. 67, § 2º da Lei Federal nº 

9.394/1996. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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 É a proposta. 

 Gabinete do Conselheiro Substituto Irany Júnior, 19 de agosto de 2019. 

Irany de Carvalho Júnior 
Conselheiro Substituto 

Relator 
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