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Bruno Sá Freire Martins, servidor público efetivo do Estado de Mato Grosso; advogado; pós-graduado em Direito Público e em Direito Previdenciário; 
professor da LacConcursos e de pós-graduação na Universidade Federal de Mato Grosso, no ICAP – Instituto de Capacitação e Pós-graduação (Mato Grosso), 
no Instituto Infoc - Instituto Nacional de Formação Continuada (São Paulo), no Complexo Educacional Damásio de Jesus - curso de Regime Próprio de Previdência 
Social (São Paulo); fundador do site Previdência do Servidor (www.previdenciadoservidor.com.br); Presidente da Comissão de Regime Próprio de Previdência 
Social do Instituto dos Advogados Previdenciários – Conselho Federal (IAPE); membro do Cômite Técnico da Revista SÍNTESE Administração de Pessoal e 
Previdência do Agente Público, publicação do Grupo IOB e do Conselho de Pareceristas ad hoc do Juris Plenun Ouro ISSN n.º 1983-2097 da Editora Plenum; 
escreve todas as terças-feiras para a Coluna Previdência do Servidor no Jornal Jurid Digital (ISSN 1980-4288) endereço www.jornaljurid.com.br/colunas/previdencia-
do-servidor, autor dos livros DIREITO CONSTITUCIONAL PREVIDENCIÁRIO DO SERVIDOR PÚBLICO, A PENSÃO POR MORTE e REGIME PRÓPRIO – IMPACTOS 
DA MP n.º 664/14 ASPECTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS, todos da editora LTr e do livro MANUAL PRÁTICO DAS APOSENTADORIAS DO SERVIDOR PÚBLICO da editora 
Rede Previdência/Clube dos Autores e de diversos artigos nas áreas de Direito Previdenciário e Direito Administrativo. Colunista da Revista RPPS do Brasil.

Hipóteses de concessão de aposentadoria
no exercício do magistério

A regra constitucional que autoriza a 
aposentadoria diferenciada do profes-
sor prevê a possibilidade de  redução 
do tempo de contribuição e da idade do 
professor quando ele atuar no exercício 
do magistério no âmbito das unidades 
escolares.

A Lei n.° 11.301/06, ao regular o disposi-
tivo, airma que o benefício será concedi-
do ao professor que atue na docência, na 
direção e na coordenação e no assesso-
ramento pedagógico.

Então, ao se analisar a norma constitucio-
nal em conjunto  com a norma ordinária 
é possível airmar que a aposentadoria 
destina-se ao ocupante do cargo efetivo 
de professor que esteja ministrando aula 
ou exercendo qualquer das ditas atribui-
ções desde que o faça dentro das escolas.

Tanto que o STF ao julgar a ADIN 3.772 
afastou a possibilidade de o benefício 
ser concedido aos especialistas em edu-
cação, por não serem eles ocupantes de 
cargos efetivos de professor.

Maiores controvérsias não existem quan-
to ao signiicado da docência e da direção 
escolar, situação que não se repete quan-
to à coordenação e ao assessoramento 
pedagógico.

Daí airmarmos in MANUAL PRÁTICO DAS 
APOSENTADORIAS DO SERVIDOR PÚBLI-
CO, livro publicado em co-autoria com 
Theodoro Vicente Agostinho, 2ª edição, 
editora Ltr, página 163:

E longe de querer deinir ou mesmo con-
ceituá-las, é possível airmar que coorde-
nador é o executivo responsável por to-
dos os aspectos pedagógicos da unidade 
escolar, englobando desde a elaboração 
da política pedagógica até o acompanha-
mento e avaliação de sua execução. 

RPPS | ARTIGO

Andressa Frizzo

Gestora do Instituto de Lucas do Rio Verde/MT

Quais são as hipóteses de concessão da
aposentadoria no exercício do magistério?

VOCÊ também pode participar. 
Envie sua dúvida, NÓS esclarecemos!

Sua participação, que pode ser identiicada ou anônima, deverá ser feita 
através do e-mail: contato@revistarppsdobrasil.com.br

Já o assessor pedagógico deve dar apoio 
a todas as ações pedagógicas da escola, 
podendo-se citar como exemplo de atri-
buições as atividades relacionadas ao 
controle de frequência dos alunos e a 
elaboração do curriculum escolar, dentre 
outras.

Nunca é demais lembrar que as ativida-
des de direção, coordenação e assessora-
mento pedagógicos devem ser exercidas 
no âmbito da unidade escolar podendo 
ter a natureza de função pública ou de 
cargo, sendo que no caso deste não se 
admite, para efeitos de concessão do be-
nefício, que o mesmo seja de provimento 
efetivo, já que a investidura prévia deve 
ser em cargo efetivo de professor.

Nesse sentido foi o pronunciamento do 
Ministro Luís Roberto Barroso em deci-
são proferida em 04 de Maio de 2016, 
nos autos da Reclamação n. 17.426/ DF 
onde airmou: 

Na linha do decidido na apreciação da 
liminar, atividades meramente adminis-

trativas não podem ser consideradas 
como magistério, sob pena de ofensa à 
autoridade da decisão proferida na ADI 
3.772/DF. Não é o fato de ser professor 
ou de trabalhar na escola que garante 
o direito à aposentadoria especial, mas 
o desempenho de funções especíicas, 
associadas ao magistério de forma di-
reta. Ao lado do professor que atua em 
sala de aula, aqueles encarregados das 
atividades de direção, coordenação e 
assessoramento pedagógico se inserem 
na condução da atividade-im da escola, 
na medida em que acompanham os pró-
prios processos educacionais. Os demais 
funcionários, embora relevantes, enqua-
dram-se neste contexto de forma menos 
íntima e, por isso mesmo, foram excluí-
dos da aposentadoria especial pela men-
cionada ADI 3.772/DF.

Portanto, a aposentadoria pelas regras 
do magistério destinam-se aos ocupan-
tes de cargos efetivos de professor que 
atuem, dentro da escola, na docência, na 
direção, na coordenação ou assessora-
mento pedagógicos.
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Lucas do
Rio Verde 

BOAS PRÁTICAS

A seriedade na gestão gera 
resultado positivo para o 

município motogrossense
Andressa com a turma, celebrando a conquista

O instituto Municipal de Previdência So-
cial e dos Servidores do município de Lu-
cas do Rio Verde - MT “PREVILUCAS”, con-
quistou o 2º lugar na categoria pequeno 
porte, no 7º Prêmio de Boas Práticas de 
Gestão Previdenciária do Brasil, promovi-
do pela Associação Nacional de Entidades 
de Previdência dos Estados e Municípios 
- Aneprem, com apoio da Secretaria de 
Previdência e das revistas Investidor Ins-
titucional e RPPS do Brasil. O prêmio tem 
como inalidade estimular as instituições 
públicas previdenciárias a desenvolverem 
boas práticas de gestão, para que passem 
a otimizar o desempenho e garantir a 
coniabilidade junto aos segurados ativos 
e inativos. Para participar do prêmio é ne-
cessário atender mais de 30 critérios cor-
respondentes aos eixos: transparência, 
ética, equidade e responsabilidade corpo-
rativa e social. O prêmio é dividido em três 
categorias: instituição de Pequeno Porte 
com até 2.000 (dois mil) segurados, Médio 
Porte de 2.000 a 5.000 (de dois mil a cinco 
mil) segurados e Grande Porte com mais 
de 5.000 (cinco mil) segurados.

Foram inscritos este ano para concorrer a 
premiação do 7º Prêmio de Boas Práticas 
de Gestão Previdenciária um total de 44 
institutos, onde os classiicados recebe-
ram troféus e os primeiros colocados de 
cada categoria receberam homenagem 
também aos prefeitos dos municípios.

O prêmio foi entregue na noite de 08 de 
novembro de 2016 durante o 16º Con-
gresso Nacional da Aneprem, na cidade 

de Vitória - Estado do Espírito Santo. A Di-
retora Executiva do Previlucas, Andressa 
Luciana Frizzo e a Gerente Administrativo 
e Previdenciário, Celi Maria Golombiewski 
foram receber o prêmio. 

Para Andressa Frizzo “é uma satisfação 
participar e receber o prêmio mais uma 
vez. No ano passado Lucas do Rio Verde 
participou e icou em 3º lugar e neste ano 
em 2º lugar, estamos trabalhando forte-
mente para que possamos ano que vem 

conquistarmos o primeiro lugar, toda a 
equipe está muito feliz” e completa dizen-
do “é o resultado de nosso trabalho e es-
forço, reconhecimento para o município e 
para o Tribunal de Contas de Mato Grosso, 
pois sabemos que eles também cobram 
muito uma gestão eicaz . A gestora pensa 
no sucesso desta conquista não somente 
para si, mas airma que trabalha em par-
ceria com os Institutos próximos ao seu 
para que também possam alcançar estes 
resultados, levando conhecimento e infor-

Comitê de Investimentos  planejando 2017

Texto e fotos: Assessoria PREVILUCAS / Foto do prêmio: Revista RPPS do Brasil
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BOAS PRÁTICAS

Andressa Luciana Frizzo é Assisten-
te Social com duas pós-graduações na 
área e Bacharel em Direito, atua há 9 
anos no PREVILUCAS sendo 4 anos como 
diretora executiva. 

mação. “O bom é que a gente cresça jun-
to, que todos os outros municípios sejam 
destaques também”, completa Andressa. 

Em termos numéricos, Previlucas está 
com valores próximos a R$ 100 milhões 
de reais de investimentos em instituições 
inanceiras como Banco do Brasil, CAIXA 
e Sicredi, além de instituições parceiras. 
A autarquia conta com 98 aposentados, 
27 pensionistas e 1.398 servidores ativos. 
Previlucas existe há 26 anos, surgiu dois 
anos após a emancipação do Município, 
hoje com 28 anos.  Quando o assunto é 
ação para os servidores, Previlucas tam-
bém se destaca com projetos de prepara-
ção para aposentadoria e capacitação dos 
servidores tanto ativos quanto inativos. 
“O servidor precisa entender para onde 
vai a contribuição deles, quais são as re-
gras para aposentadoria, como conseguir 
um benefício de auxílio doença ou salário 
maternidade , airma Andressa. 

Segundo a gestora, isso garante ao ser-
vidor uma maior seguridade quanto aos 
benefícios futuros, além do entendimento 
de como o dinheiro é investido para bene-
fício próprio e de toda a família. 

Com todos estes resultados Andressa não 

poderia deixar de agradecer. 

“Quero agradecer a minha equipe, pois 
são pessoas maravilhosas e que traba-
lharam incansavelmente, não só para a 
busca deste prêmio, mas também no dia 
a dia com a “mão na massa”, pois sabe-
mos o quão é importante essa valorização 
e capacitação, juntamente com os conse-
lhos iscal, conselho curador e comitê de 
investimentos que nos ampara legalmen-
te para que possamos sempre fazer um 
bom trabalho”, conclui. 

Previlucas investe em 
informações para 
seus segurados

Andressa conta 
com uma equipe 
comprometida
com o resultado


