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CARTILHA 
 

APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR E A 
LEI Nº11.301, DE 11 DE MAIO DE 2006 

 

NOVEMBRO DE 2009 
 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO           
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 
DIRETORIA CENTRAL DE CONTAGEM DE TEMPO E APOSENTADORIA 

 



 
O cidadão brasileiro, servidor público ou não, homem ou mulher, que se dedica 
à tarefa de ensinar, que assume a profissão de professor, carrega consigo a 
especial característica de saber doar ao próximo seu tempo, sua voz, seu 
amor... 
 
A Constituição da República de 1988, ao garantir ao servidor professor 
regras especiais de aposentadoria, traduziu em imposição normativa, a 
valorização desses profissionais. 
 

A Lei Federal nº11.301, de 2006, visou definir o entendimento e o alcance  
das regras especiais de aposentadoria do professor. Sua 
inconstitucionalidade foi argüida junto ao Supremo Tribunal Federal- STF, 
por meio da ADI nº3772. 
 
O STF, ao julgar a ação de inconstitucionalidade da referida lei federal, 
decidiu, em recente julgamento, que a aplicação das disposições 
infraconstitucionais deveria observar certos requisitos que a  harmonizariam 
com o texto constitucional. 
 
Diante de toda complexidade que envolve essa matéria, aposentadoria 
especial de professor e a Lei nº11.301, de 2006,  esta Diretoria Central de 
Contagem de Tempo e Aposentadoria elaborou, juntamente com a Secretaria 
de Estado de Educação, esta cartilha, em forma de perguntas e respostas, 
objetivando esclarecer e orientar a correta aplicação da Lei nº11.301, de 
2006. 
 
Os incontáveis questionamentos encaminhados à DCCTA por meio do 
endereço eletrônico apoprofessor@planejamento.mg.gov.br demonstraram a 
efetiva participação dos servidores na busca de seus direitos.  
 
 
Obrigada. Esta cartilha foi feita para vocês.  
 
 
Marilúcia Martins Calçado 
Diretora da DCCTA 
 
 
 
 

“Há uma lógica para esse tratamento favorecido ao professor. É dizer, a 
Constituição reconheceu que o professor está o tempo inteiro e em parte a cuidar 
de sua profissão e dos seus alunos, formando em o alunado um vínculo psico-
afetivo-profissional que perdura por toda vida. O professor não se descarta da 
sala de aula como que se despoja de uma vestimenta usada ou tranca atrás de si 
uma porta de trabalho. E foi precisamente por assim reconhecer as entranhadas 
particulares do labor docente que a Magna Carta Federal tratou de conferir aos 
professores regras tutelares em apartado para a respectiva aposentação.” Ministro 
Carlos Ayres Brito , relator da ADI3772. 



QUESTIONAMENTOS 

 
1. O que se entende por “estabelecimentos de ensino básico”, expressão citada no 

acórdão do STF no julgamento da Ação de Inconstitucionalidade nº3772? 
 

Resposta: Entende-se por estabelecimento de ensino básico o estabelecimento/unidade 
escolar pública ou privada de educação infantil, ensino fundamental e médio. 
Excluem-se dessa definição os estabelecimentos que oferecem cursos de línguas, 
cursinhos pré-vestibulares ou outros cursos livres; ainda se certificado pelo INSS como 
de professor, o tempo trabalhado nesses cursos não pode ser computado para 
aposentadoria especial. 
 

2. O servidor em ajustamento funcional que exerça atividades de apoio ao 

funcionamento da escola poderá ter esse tempo contado para aposentadoria especial? 

 
Resposta: O ocupante de cargo ou função de professor enquanto permanecer em 
ajustamento funcional, ou seja, afastado compulsoriamente das funções próprias do 
cargo de professor, por determinação médica, que comprove o exercício em unidade 
escolar, terá todo tempo nessa situação contado para fins de aplicação das regras 
especiais de aposentadoria, independentemente das funções exercidas na escola. 

 
3. O professor em ajustamento funcional que esteja atuando em Superintendência 

Regional de Ensino - SRE poderá ter esse tempo contado para aposentadoria especial? 

  
Resposta: O professor em ajustamento funcional lotado em escola atuando em órgão ou 
entidade diverso de escola/unidade de ensino poderá ter esse tempo contado para 
aposentadoria especial se o exercício se deu mediante publicação de ato autorizativo  
para participar temporariamente a título de treinamento, da execução de atividades 
necessárias ao funcionamento da escola.  
Cópia do ato autorizativo deverá compor o processo de aposentadoria.   

 
4. O professor em ajustamento funcional ocupando cargo em comissão de Secretário de 

Escola poderá ter esse tempo  contado para aposentadoria especial? 

 
Resposta: O cargo em comissão de Secretário de Escola, criado pela Lei nº 9.381, de 
1986, apesar de integrar o Quadro de Pessoal das unidades estaduais de ensino, tem  
atribuições não alcançadas pela definição de “funções de magistério” nos termos 
definidos pelo STF na ADI 3772. 
Portanto, o tempo de serviço do professor, em ajustamento funcional ou não, enquanto 
no exercício do cargo em comissão de Secretário de Escola não poderá ser contado para 
aposentadoria especial. 

 
5. O professor, excedente ou não, atuando em Núcleo de Tecnologia – NTE poderá ter 

esse tempo considerado para aposentadoria especial? 

 

Resposta: O tempo de serviço do professor, excedente ou não, enquanto no exercício de 
funções em NTE não poderá ser computado para aposentadoria especial já que o seu 
exercício permanente se dá em unidade administrativa que não pode ser classificada 
como unidade regular de ensino básico. 
 

6. O professor na situação de excedente tem que comprovar número mínimo de aulas 

para que o tempo seja contado para aposentadoria especial? 

 
Resposta: O professor “excedente” terá todo o seu tempo computado para 
aposentadoria especial, independentemente de atribuição de aulas, desde que tenha 
atuado em escola durante todo o tempo de excedência e que não tenha assumido cargo 
em comissão, excetuando o cargo de Diretor de Escola. 



7. O professor excedente que tenha sido aproveitado nas funções de supervisão ou 

orientação pedagógica terá o tempo nessas funções contado para aposentadoria 

especial? 

 
Resposta: A decisão do STF, na ADI 3772, excluiu expressamente a possibilidade de 
aposentadoria especial ao servidor ocupante de cargo efetivo de especialista em 
educação.  
Por outro lado, o servidor ocupante de cargo efetivo de professor que, na condição de  
excedente, foi aproveitado, excepcionalmente, em atividades correlatas à supervisão ou 
orientação, com exercício exclusivamente em unidade escolar, comprova efetivo 
exercício em estabelecimento escolar exercendo funções de apoio pedagógico, situação 
claramente alcançada pela decisão do STF. 
Assim, o professor excedente aproveitado nas funções de apoio pedagógico - supervisão 
ou orientação, que tenha exercido tais funções em escola, terá o tempo contado para 
aposentadoria especial. 

 
8. O professor “itinerante” terá seu tempo computado para aposentadoria especial? 

 
Resposta: O professor que atua de forma “itinerante” em sala de recursos, oficina 
pedagógica ou desempenhando em estabelecimento de ensino funções de apoio 
pedagógico necessárias aos programas de inclusão social, encontra-se em  situação 
abrangida pela decisão do STF, podendo esse tempo ser computado para aposentadoria 
especial. 
 
 

9. O professor que exerce exclusivamente as atribuições do “módulo 2” conforme dispõe 
o art.152 da Lei nº7.109, de 1977, poderá ter o tempo contado para aposentadoria 
especial? 
 
Resposta: O professor que exerce exclusivamente as atribuições do “módulo 2” 
conforme dispõe os artigos 152  e 13, inciso I, da Lei nº7.109, de 1977, desempenha em 
estabelecimento de ensino funções pedagógicas necessárias ao aprimoramento do 
processo ensino aprendizagem,situação abrangida pela decisão do STF, podendo esse 
tempo ser computado para aposentadoria especial. 
 

10. O período posterior a 10.05.1990, data da liminar que suspendeu a eficácia do art.286 

da CE/89, em que o professor efetivo esteve em regime de opção pelo afastamento do 

cargo efetivo para ser designado na função pública de Inspetor Escolar, (designação 

em opção), poderá ser computado para aposentadoria especial? 

 

Resposta: O professor nessa condição não está amparado pela decisão do STF, uma vez 
que ao se afastar, por opção, do cargo de professor, para ser formalmente designado na 
função pública de especialista em educação, fica caracterizado o exclusivo exercício de 
atribuições próprias do cargo de especialista em educação após a suspensão da eficácia 
do art.286 da CE/89. 
Tal entendimento, vedação de aproveitamento de tempo de serviço  em função ou 
cargo de especialista prestado posteriormente a 10.05.1990 para fins de aposentadoria 
especial de professor, aplica-se aos períodos de : 

a) designação em opção pelo afastamento do cargo efetivo para as  funções de 
especialista (inspeção escolar, supervisão pedagógica e orientação educacional); 

b) designação para função pública de especialista; 
c) exercício de cargo efetivo de especialista. 
 

 

 

 



11. O tempo do professor em adjunção ou à disposição pode ser computado para 

aposentadoria especial? 

 

Resposta: O quadro abaixo resume informações básicas referentes à situação do 
professor em adjunção ou à disposição. 
 

Com ônus para o Estado Sem ônus para o Estado Com ônus para o Estado Sem ônus para o Estado

Qual é o órgão responsável

pela análise e deferimento

do pedido?
SEE SEE SEGOV SEGOV

Quais as funções podem ser

exercidas durante a cessão?

• Específicas do cargo de 

Professor.                                      

• Diretor de Escola, se 

constar no convênio.

• Específicas do cargo de 

Professor.                                      

• Diretor de Escola, se 

constar no convênio.

Qualquer função.
Qualquer função ou cargo 

em comissão

O tempo pode ser

computado para

aposentadoria de professor?

Sim, se as funções de

magistério forem exercidas

em estabelecimento regular

de ensino.

Sim, se as funções de

magistério forem exercidas

em estabelecimento regular

de ensino.

Sim, se as funções se

enquadrarem na definição

da Lei nº11. 301/2006 e

forem exercidas em

estabelecimento regular de

ensino.

Sim, se as funções se

enquadrarem na definição

da Lei nº11. 301/2006 e

forem exercidas em

estabelecimento regular de

ensino.

Declaração informando: Certidão informando: Declaração informando: Certidão informando:

•         períodos, •         períodos, •         períodos, •         períodos,

•         funções de magistério e •         funções de magistério, •         funções de magistério e •         funções de magistério,

•         estabelecimento de 

ensino onde se deu o 

exercício.

•         estabelecimento de 

ensino onde se deu o 

exercício;

•         estabelecimento de 

ensino onde se deu o 

exercício.

•         estabelecimento de 

ensino onde se deu o 

exercício;

•vinculação previdenciária. •vinculação previdenciária.

Declaração informando: Certidão informando: Declaração informando: Certidão informando:

•         períodos, •         períodos, •         períodos, •         períodos,

•         funções de magistério e •         funções de magistério; •         funções de magistério e •         funções de magistério;

•        estabelecimento de

ensino onde se deu o

exercício.

•        estabelecimento de

ensino onde se deu o

exercício;

•        estabelecimento de

ensino onde se deu o

exercício.

•        estabelecimento de

ensino onde se deu o

exercício;

•        comprovação do

recolhimento previdenciário

junto ao RPPS/MG por meio

quitação de Documento de

Arrecadação Estadual - DAE.

•        comprovação do

recolhimento previdenciário

junto ao RPPS/MG por meio

quitação de Documento de

Arrecadação Estadual - DAE.

Aproveitamento do tempo

de contribuição por meio de

DAE, após 07/2002
Não gera pagamento de DAE Somente para aposentadoria Não gera pagamento de DAE Somente para aposentadoria

ADJUNÇÃO DE PROFESSOR DISPOSIÇÃO DE PROFESSOR

Documento hábil a

comprovar o tempo especial

de cessão anterior a

07/2002.

Documento hábil a

comprovar o tempo especial

de cessão posterior a

07/2002.

 
 

 
Atenção: A legislação estadual permite que os professores estaduais, por intermédio de 
convênio, sejam cedidos em adjunção, com ônus para o Estado, para exercício das 
atribuições próprias de seu cargo em escola ou entidade de ensino ou educação, não 
integrante do Sistema Estadual de Ensino. Assim sendo, todos os períodos de adjunção 
com ônus para o Estado  em cujos atos autorizativos constem expressamente que o 
professor não terá prejuízo de vencimento e vantagens do cargo, poderão ser 
computados para aposentadoria especial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. A Lei nº11. 301, de 2006, pode ser aplicada para quais tipos de regras de 

aposentadoria?  

 
 
As regras de aposentadoria alcançadas pelas disposições da Lei nº11. 301, de 2006, são: 
 

REGRAS ESPECIAIS  DE APOSENTADORIA DE PROFESSOR VIGENTES  E ALCANÇADAS PELA LEI 

Regra Permanente 

PROFESSOR COM INGRESSO EM CARGO EFETIVO APÓS 31.12.2003 

Art.40, inciso III, alínea "a" , §5º da CR/88, com redação dada pela EC nº41, de 2003 

 Professor Professora 

Idade mínima: 55 ANOS 50 ANOS 

Tempo mínimo de contribuição/serviço 
nas funções de magistério 

30 anos 25 anos 

Tempo mínimo de serviço público 10 anos 10 anos 

Tempo mínimo de contribuição no 
cargo da aposentadoria 

5 anos 5 anos 

Cálculo do provento Integral Integral 

Base de cálculo do provento Média Média 

Forma de atualização dos proventos 
Mesma data e índice utilizados 

pelo INSS 
Mesma data e índice 
utilizados pelo INSS 

Regra de Transição I 

PROFESSOR COM INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ATÉ  31.12.2003 

Art.6º da EC nº41 de 2003 c/c §5º da alínea "a" do inciso III do art.40 da CR/88 

 Professor Professora 

Idade mínima: 55 ANOS 50 ANOS 

Tempo mínimo de contribuição/serviço 
nas funções de magistério 

30 anos 25 anos 

Tempo mínimo de serviço público 20 anos 20 anos 

Tempo mínimo de carreira 10 anos 10 anos 

Tempo mínimo de contribuição no 
cargo da aposentadoria 

5 anos 5 anos 

Cálculo do provento Integral Integral 

Base de cálculo do provento Última remuneração Última remuneração 

Forma de atualização dos proventos Paridade Paridade 

Regra de Transição II 

PROFESSOR COM INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ATÉ  16.12.1998 

Art. 2º,§4º da EC nº41, de 2003 

 Professor Professora 

Idade mínima: 53 ANOS 48 ANOS 

Tempo mínimo de contribuição/serviço 
nas funções de magistério 

35 anos + Pedágio 30 anos + Pedágio 

Tempo mínimo de contribuição no 
cargo da aposentadoria 

5 anos 5 anos 

Cálculo do provento 
Aplicação do redutor de 5% a 

cada ano que faltar para 
completar 60 anos de idade. 

Aplicação do redutor de 5% a 
cada ano que faltar para 

completar 55 anos de idade. 

Base de cálculo do provento Média Média 

Forma de atualização dos proventos 
Mesma data e índice utilizados 

pelo INSS 
Mesma data e índice 
utilizados pelo INSS 

 
 

Na Instrução Normativa SCAP/DCCTA nº01/2009, nos itens 2, 13 e 16 constou a aplicação da 
Lei nº11.301 nas aposentadorias com vigência a partir de 10 de maio de 2006; porém a data 
correta a ser observada é 11 de maio de 2006, data de publicação da referida lei. 

 
 
 



 
13. Os períodos de afastamento do professor para campanha eleitoral ou mandato eletivo 

podem ser contados para aposentadoria especial nos termos da Lei nº11.301, de 

2006? 

  

Resposta: O período de afastamento do professor para candidatar-se a cargo eletivo 
(campanha eleitoral) não poderá ser computado para fins de obtenção de 
aposentadoria especial. 
 
Contudo, o período de afastamento para exercício de mandato eletivo poderá ser 
contado para aposentadoria especial de professor,  por expressa previsão 
constitucional, art.38, IV e V da CR/88, que determina a contagem desse tempo para 
todos os efeitos, “como se no exercício estivesse”. 
 

14. Como definir a data de concessão do adicional de 10% ao servidor professor que 

complete os requisitos para aposentadoria pelas regras especiais com a aplicação da 

Lei nº11.301, de 2006? 

 

Resposta: A concessão do adicional de 10% se dá, em regra, quando o servidor, homem 
ou mulher, professor ou a professora, completa 30 anos de serviço, independentemente 
do cumprimento de regras de aposentadoria. 
 
A concessão do adicional de 10% antes do implemento  dos 30 anos de serviço depende 
da comprovação do cumprimento da regra de aposentadoria voluntária integral, 
conforme dispõe o artigo 113 do ADCT da CE/89. 
 
As duas hipóteses de regras de aposentadorias voluntárias e integrais alcançadas pela 
Lei nº 11.301, de 2006, que exigem tempo menor que 30 anos, são destinadas, 
exclusivamente, à professora - art.40, III, “a” c/c §5º da CR/88 ou art.6º da EC nº41, de 
2003 c/c §5º do art.40 da CR/88. 
 
O cumprimento dos requisitos do art.2º, §4º da EC nº41, de 2003, por não constituir 
regra de aposentadoria voluntária integral, não dá direito à concessão do adicional de 
10%, antes de completados 30 anos de serviço.  
 
Assim, a vigência da concessão do adicional de 10% à professora que cumpra os 
requisitos das citadas regras com a aplicação da Lei nº11. 301, de 2006, será: 
 

• em 11.05.2006, se comprovar, nessa data: o cumprimento dos requisitos e 
situação que configure efetivo exercício; 
 

• do cumprimento dos requisitos das regras especiais, desde que seja a partir de 
11.05.2006. 

 

 

15. O abono permanência poderá ser concedido ao servidor professor que comprove todos 

os requisitos para obtenção de aposentadoria especial? 

 

Resposta: O servidor professor que comprove, a partir de 11.05.2006, o cumprimento 
de todos os requisitos para aposentadoria especial pelas regras descritas no item 12, 
terá direito ao abono permanência, que deverá ser requerido junto a Superintendência 
Regional de Ensino, a qual se vincula a escola onde tem lotação. 
 
De acordo com a Resolução  SEPLAG nº60, de 2004, a vigência do abono permanência 
recairá, após deferimento nos moldes da Instrução Normativa SCAP/DCCTA nº01/2009, 
no mês de protocolo do requerimento. 
 



 

16. O que fazer com as férias-prêmio já contadas em dobro se o professor afastado ou 

aposentado implementa, sem esse tempo, os requisitos para aposentadoria nos 

moldes da Lei nº11.301, de 2006? 

 

Resposta : O professor afastado preliminarmente ou aposentado pelas regras de 
aposentadoria voluntária integral ou proporcional, com vigência a partir de 11.05.2006, 
que tenha computado férias-prêmio em dobro adquiridas até 16.12.1998 para 
completar o tempo mínimo exigido poderá, caso cumpra os requisitos para aplicação 
das regras especiais nos termos da Lei 11.301, de 2006, apresentar novo requerimento 
e, consequentemente, receber em espécie as férias-prêmio cujo cômputo em dobro 
tornou-se desnecessário. 
Procedimentos para a revisão da contagem de férias-prêmio em dobro: 

 

1. Se professor em afastamento preliminar com vigência a partir de 11.05.2006: 
a. Processo em tramitação na SRE: Caberá ao órgão regional, após 

recebimento do novo requerimento de aposentadoria, revogar, no caso de 
total desnecessidade, ou retificar , se ainda for necessário o cômputo em 
dobro de férias –prêmio adquiridas até 16.12.1998, o ato administrativo 
próprio. 

 
b. Processo em tramitação na DCCTA (ato aposentatório não publicado): 

Caberá ao órgão regional, após recebimento do novo requerimento de 
aposentadoria, solicitar a devolução do processo e, após os procedimentos 
do item anterior, instruir novamente o processo de aposentadoria  
reencaminhá-lo à DCCTA utilizando o mesmo número de SIPRO. 

 
2. Se professor aposentado (ato aposentatório com vigência a partir de 11.05.2006 

devidamente publicado): 
a. Processo em tramitação na DCCTA: Caberá ao órgão regional, após 

recebimento do pedido de revisão de proventos, solicitar a devolução do 
processo e: 

I.  elaborar parecer prévio sobre a possibilidade de revisão das férias-
prêmio e a necessidade de retificação da regra de aposentadoria; 

II. reencaminhar o processo à DCCTA,  juntando o parecer prévio e 
novas FIPA´s, mantendo, sem qualquer alteração, a documentação 
anterior; 

Após a publicação do deferimento do pedido de revisão de proventos, a DCCTA 
encaminhará o processo para as devidas providências. 

 
b. Processo em tramitação no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - 

TCEMG: A DCCTA somente analisará  pedidos de revisão de proventos, se  
acompanhados de cópia do processo de aposentadoria obtida, 
necessariamente, junto ao TCEMG pelo interessado e instruídos na forma do 
item 2.a.  

 

17. O tempo de magistério considerado para aposentadoria especial nos termos da Lei 

nº11.301, de 2006, será informado na FIPA como M (magistério) ou MD (magistério 

docência)? 

 
Resposta: No caso de instrução de processo com a aplicação das regras especiais de 
aposentadoria nos moldes da Lei nº11. 301, de2006, cuja vigência seja posterior a 
11.05.2006, todo tempo de magistério computável para a aposentadoria deverá constar 
na FIPA como MD. Vale ressaltar que a referida lei não alterou a natureza das funções 
exercidas, somente permitiu seu cômputo como tempo especial; porém para efeito de 
processo de aposentadoria, a alteração da referência de M para MD na FIPA é 
necessária para melhor visualização do direito. 



 
 

18. A partir de que data deve se considerar o tempo de magistério para aposentadoria 

especial nos moldes da Lei nº11.301, de 2006? 

 
Resposta: A data de 11.05.2006, data de publicação da Lei nº11.301, de 2006 define a 
vigência de sua aplicação e não a data inicial de análise da natureza do tempo a ser 
utilizado, ou seja,  a vigência da aposentadoria deve, necessariamente, ser a partir de 
11.05.2006, porém, o tempo a ser considerado como especial poderá ter sido exercido 
em data anterior. 
 
 
 
 

19. Os períodos de afastamento do professor para freqüentar cursos poderão ser 

computados para aposentadoria especial? 

 

Resposta: A Lei nº869, de 1952, traz em seu artigo 88, algumas hipóteses de 
afastamentos que são consideradas como efetivo exercício. Considerando a decisão do 
STF, a leitura desse artigo deve ser feita à luz do teor normativo da referida decisão. 
Desse modo, serão considerados de efetivo exercício, para os efeitos de aposentadoria  
especial, os dias em que o servidor professor estiver afastado em virtude dos seguintes 
afastamentos, dentre outros: 

1. férias e férias-prêmio; 
2. casamento; 
3. luto; 
4. júri e outros serviços obrigatórios por lei; 
5. licença para tratamento de saúde; 
6. licença maternidade; 
7. licença paternidade; 
8. missão ou estudo de interesse da administração, quando o afastamento houver 

sido autorizado pelo Governador do Estado. 
9. período de trânsito; 
10. seminários, treinamentos, congressos autorizados pela administração, etc. 

 
20. Possibilidade de revisão de aposentadoria por invalidez anteriormente à publicação do 

ato de aposentadoria  
 

De acordo com orientações do Ministério da Previdência, o servidor que tenha Laudo 
Médico atestando a invalidez poderá, caso cumpra os requisitos para aposentadoria 
voluntária, optar pela regra que lhe for mais benéfica, desde que o ato de 
aposentadoria não tenha sido publicado. O laudo deverá compor o Processo Funcional 
do servidor. 
No caso de opção pelas regras de aposentadoria voluntária, não haverá anulação do 
laudo de invalidez, pois o servidor continuará incapacitado definitivamente; porém o 
motivo da aposentadoria não será a invalidez atestada.  
Desconsiderado o laudo como fato gerador da aposentadoria, por escolha do servidor, o 
pagamento das férias prêmio em espécie somente se dará após a publicação do ato 
aposentatório.  
Atenção: somente o servidor poderá exercer a faculdade de escolha, não cabendo à 
administração pública, de ofício, escolher por ele. 
Essa orientação se aplica a todos os servidores, professores ou não. 

 


