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Reunião com Especialistas em
Educação e encaminhamentos
A reunião aconteceu no dia 22 de agosto, e estavam presentes, além da direção do SINTRASEM,
vários Especialistas (Administradores Escolares,
Orientadores Educacionais e Supervisores Escolares), e também o Assessor Jurídico do Sintrasem
Dr. Marcos Palmeira.
O Dr. Marcos inicialmente abordou a questão
bastante polêmica da Aposentadoria Especial no
Quadro do Magistério, pois a lei aprovada pelo
STF não estendeu o benefício ao Especialista em
Educação, foi concedido somente aos professores.
Também apresentou as diversas regras de aposentadoria vigentes. Falou sobre o Abono Permanência (valor equivalente ao valor da contribuição
previdenciária) e os critérios exigidos na lei para

seu recebimento. Muitos questionamentos foram
feitos ao Dr. Marcos, relatados abaixo.
Como encaminhamento, propomos a formação
de uma comissão, que ficou composta por alguns
especialistas presentes, com o objetivo de elaborar um documento e entregar à Ministra Ideli
Salvati, buscando com isso pressionar o trabalho da Câmara dos Deputados Federais, onde
tramita já um PROJETO LEI DE Nº 1882/2011
que “Estende ao Especialista em Educação a
aposentadoria especial”, precisamos que a PL
seja aprovada, e sancionada pela Presidenta Dilma. Ainda assim o Supremo Tribunal Federal-STF pode entrar como uma ADIN alegando sua
inconstitucionalidade.

Questões apresentadas ao Dr. Marcos Palmeira:
Por que somente o STF pode reverter a aposentadoria especial para os Especialistas
em Educação?
RESPOSTA: O STF já se pronunciou sobre a questão relativa ao direito da aposentadoria especial. No julgamento da ADIN nº 3772 ficou decidido expressamente 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. Portanto, os especialistas foram excluídos da vantagem concedida
pelo art. 40, § 4º da Constituição. Examinando situações anteriores que o entendimento sobre uma determinada questão se estabeleceu a partir do julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade, o STF somente
poderá voltar a abordá-la caso ocorra uma mudança na lei. Todavia está em curso na Câmara dos Deputados
o Projeto de Lei nº 1882/2011, cuja pretensão é estender aos especialistas em educação o direito à aposentadoria especial. Se vier a ser convertido em Lei, em princípio, poderá provocar a alteração do entendimento
do STF sobre a matéria.
Temos conhecimento que alguns municípios estão concedendo este benefício (aposentadoria especial) aos Especialistas em Educação, isso pode gerar algum problema futuramente para os beneficiados?
RESPOSTA: Algumas situações fogem à regra geral definida pelo STF. Exemplo disso é o caso da carreira
do magistério do Estado de São Paulo. Naquela hipótese, de forma muito específica, a Lei Complementar nº 836/97 determina que o provimento dos cargos de Diretor de Escola, Supervisor de Ensino

e Dirigente Regional de Ensino são privativos de professor. Por isso, restou decidido que todos os integrantes do Quadro do Magistério Estadual têm direito a aposentadoria especial. Importante lembrar
que todas as aposentadorias concedidas pelos entes políticos da Federação devem ser submetidas à
homologação do Tribunal de Contas. Caso não sejam aceitas, quanto ficar demonstrada alguma irregularidade, poderão se revertidas com a obrigação do servidor retornar ao cargo público que ocupava.
Alguém que por anos atuou como professor e depois como especialista em educação pode
se beneficiar com a aposentadoria especial?
RESPOSTA: Não há esta possibilidade na legislação, porque a Constituição assegura a aposentadoria especial quando o servidor tiver exercido as funções do magistério. A hipótese de contagem proporcional do
período de atividade de professor regente de classe deve ser examinada a partir dos documentos funcionais
apresentados pelo servidor público.
Quem tem direito ao Abono permanência? Como solicitar?
RESPOSTA: O direito do abono de permanência é estendido a todo servidor público que completou os requisitos para aposentadoria, mas permanece na atividade. Diz o art. 40 da Constituição:
§ 19. O SERVIDOR DE QUE TRATA ESTE ARTIGO QUE TENHA COMPLETADO AS EXIGÊNCIAS
PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESTABELECIDAS NO § 1º, III, A, E QUE OPTE POR
PERMANECER EM ATIVIDADE FARÁ JUS A UM ABONO DE PERMANÊNCIA EQUIVALENTE
AO VALOR DA SUA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ATÉ COMPLETAR AS EXIGÊNCIAS
PARA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA CONTIDAS NO § 1º, II.
Tais exigências são as seguintes:
§ 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 CINQUENTA E CINCO ANOS DE IDADE E TRINTA DE CONTRIBUIÇÃO, SE MULHER; (REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20, DE 1998) (VIDE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20, DE 1998)
Mas para os membros do magistério há o direito a redução de cinco anos nos requisitos da idade mínima e
tempo de contribuição:
§ 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.
Entendemos que o Abono de Permanência deve ser pago pelo Município independentemente de requerimento do servidor público interessado, porquanto é devido em face da continuidade do exercício das atividades
funcionais.

Qualquer dúvida sobre as questões levantadas neste boletim deverá ser retirada em reunião específica com o advogado, para tanto devem ligar para
assessor Tom Machado (3223-4149) para marcar hora com o Jurídico.

