


























































Os Professores dedicam uma vida 
inteira de atenção ao ensino de 
crianças, adolescentes, jovens 
e qualquer outra pessoa que 

queira aprender, mas é completamente injus-
to não receberem o benefício previdenciário 
no valor que tem direito ao longo dessas dé-
cadas de trabalho.

Assim, pensando em melhor esclarecer-
mos sobre como é a aposentadoria do pro-
fessor, apresentamos o tema por meio de per-
guntas e respostas.

No entanto, antes de adentrarmos no 
tema, é importante informarmos que as re-
gras aqui tratadas se referem aos professores 
que estão filiados ao Regime Geral da 

Previdência Social (RGPS), ou seja, que contri-
buem com o INSS, sendo que os professores 
municipais, estaduais ou da união que estão 
filiados a um Regime Próprio de Previdência 
Social (RPPS), as regras e vantagens tratadas 
nesse artigo podem não ser aplicadas, já que 
é necessário ver o teor da lei específica que 
regulamenta esse outro tipo de regime previ-
denciário. 

1. O QUE É?
A aposentadoria do professor nada mais é 

que uma modalidade alternativa de aposenta-
doria por tempo de contribuição, mas que, em 
face das peculiaridades inerentes às ativida-
des de docência, pedagogia e direção escolar, 
exige menor tempo de contribuição para a sua 
concessão.

2. QUAIS SÃO OS REQUISITOS?
Atualmente, os requisitos para 

a aposentadoria por tempo de 
contribuição do professor são:

a) Tempo de contribuição: 
30 anos para os professores e 
25 anos para as professoras;

b) Carência: 180 contri-
buições.

Nota-se que o tempo de 
contribuição deve ser exerci-

do exclusivamente em atividades de magisté-
rio no ensino infantil, fundamental e médio, 
incluídas, além do exercício da docência, as 
funções de direção de unidade escolar e as de 
coordenação e assessoramento pedagógico.

3. QUAL A RENDA MENSAL INICIAL?
A renda mensal inicial do benefício cor-

responderá a 100% do salário de benefício, 
que é obtido mediante a soma das 80% maio-
res contribuições desde julho de 1994, ou 
seja, os 80% maiores salários do professor, di-
vididas pelo número de contribuições (média 
aritmética). 

4. SOU PROFESSOR E TENHO 2 (DOIS) 
EMPREGADORES, O VALOR DA MINHA 
APOSENTADORIA SERÁ CALCULADO 
COMO?

A todos os trabalhadores que em um 
mesmo período exercer 2 (dois) ou mais em-
pregos, haverá a soma dos 2 (dois) ou mais 
salários, cujo valor obtido com a soma será 
considerado como um salário único para o 
mês, o qual servirá para o cálculo explicado na 
pergunta de número 3.

5. HÁ FATOR PREVIDENCIÁRIO NA MINHA 
APOSENTADORIA?

O fator previdenciário é um índice criado em 1999 
para reduzir o valor da aposentadoria quando o segu-
rado se aposenta muito jovem, pois considera a idade, 
o tempo de contribuição, e a expectativa de vida con-
forme os dados do IBGE.

Quando falamos que queremos uma aposentado-
ria integral será uma aposentadoria sem aplicação do 
fator previdenciário. 

Atualmente o professor consegue se aposentar 
diretamente no INSS, sem fator previdenciário, sempre 
na hipótese que atinge a regra dos pontos, sendo 81 
para as mulheres e 91 para os homens.

A regra dos pontos é somarmos o tempo de contri-
buição com a idade do segurado na ocasião do reque-
rimento de aposentadoria, sendo que a soma deverá 
atingir no mínimo 81 pontos para mulher e 91 para os 
homens, quando ocorrer isso não haverá fator previ-
denciário.

Por outro lado, o Poder Judiciário, inclusive em 
várias decisões, tem reconhecido que na aposentado-
ria do professor nunca haverá fator previdenciário, já 
que essa regra viola a nossa Constituição Federal, logo, 
desde que o professor atinja o tempo mínimo de con-
tribuições (25 anos ou 30 anos), pouco importando a 
sua idade, ele terá direito a uma aposentadoria integral, 
sem fator previdenciário, mas também existem deci-
sões desfavoráveis.

6. QUAIS OS EXEMPLOS DE PREJUDICIALIDA-
DE DO FATOR PREVIDENCIÁRIO NA MINHA APO-
SENTADORIA COMO PROFESSOR?

Um professor que tenha 30 anos de contribuição 
e 55 anos de idade, na data de hoje, seu fator previ-
denciário será de 0,690992 e caso seu salário de be-
nefício resulte em R$2.250,00, ao multiplicar pelo 
fator previdenciário, a renda mensal inicial será de R$ 
1.554,73, ou seja, nota-se que há um prejuízo inicial e 
mensal de R$ 695,27. 

Uma professora que tenha 25 anos de contribui-
ção e 53 anos de idade, na data de hoje, seu fator 
previdenciário será de 0,642486 e caso seu salário de 
benefício resulte em R$ 3.250,00, ao multiplicar pelo 
fator previdenciário, a renda mensal inicial será de R$ 
2.088,07, ou seja, nota-se que prejuízo inicial e mensal 
de R$ 1.161,93.

Portanto, é sempre bom planejar a sua a aposen-
tadoria e evitar que sofra prejuízos financeiros com a 
aplicação do fator previdenciário.

7. SOU APOSENTADO COMO PROFESSOR E NO 
CÁLCULO DA MINHA APOSENTADORIA FOI APLI-
CADO O FATOR PREVIDENCIÁRIO, POSSO FAZER 
ALGO?

Sim, é possível fazer uma ação judicial de revisão 
de benefício contra o INSS, para fins de afastar o fator 
previdenciário e receber uma aposentadoria com valor 
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integral, mas é necessário analisar o caso concre-
to, ou seja, procure um advogado de sua confian-
ça para melhores esclarecimentos.   

8. SOU PROFESSOR MUNICIPAL CONTRA-
TADO, EU POSSO CONTINUAR TRABALHAN-
DO NA MESMA FUNÇÃO E LOCAL APÓS APO-
SENTADO?

O professor municipal com contrato de tra-
balho sem concurso, e os celetistas estáveis, 
com vínculo empregatício com municípios, têm 
direito a continuar trabalhando após a aposen-
tadoria do INSS, pois o contrato de trabalho não 
se encerra, sendo que é permitida a acumulação 
do salário e da aposentadoria do professor sem 
qualquer restrição.

9. SOU PROFESSOR SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL, EU POSSO CONTINUAR TRABA-
LHANDO NA MESMA FUNÇÃO E LOCAL APÓS 
APOSENTADO? SEREI EXONERADO DO MEU 
CARGO?

O professor que é servidor público municipal, 
cujo município não possui um Regime Próprio de 
Previdência Social (RPPS), ou seja, as contribuições 
são realizadas para o INSS, que é o Regime Geral 
de Previdência Social (RGPS), após aposentado 
nesse regime pode permanecer no seu cargo pú-
blico, pois nesses casos a nossa Constituição Fede-
ral não veda. Diferente seria a orientação para os 
servidores de municípios que possuem um RPPS. 

Portanto, é ilegal o ato administrativo que 
exonera o servidor efetivo, em razão de haver se 
aposentado no RGPS, pois, como dito, nesses ca-
sos, a nossa Constituição Federal permite que o 
indivíduo acumule tais proventos e remuneração 
do cargo público.

10. SOU PROFESSOR SERVIDOR PÚBLI-
CO MUNICIPAL, MAS MEU MUNICÍPIO NÃO 
TEM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL, EU POSSO RECEBER UMA APOSEN-
TADORIA IGUAL A MINHA ÚLTIMA REMU-
NERAÇÃO NA ATIVA?

Sim, é possível, mas é necessário preencher 
alguns requisitos, sendo que caso se aposente 
no INSS com o teto máximo, mas referido valor 
não corresponda a sua última remuneração na 
ativa, o professor municipal concursado terá 
direito à complementação do benefício, o qual 
deverá ser pago pelo município. 

11. SOU PROFESSOR E TENHO VÍNCU-
LOS DE TRABALHO COM CONTRIBUIÇÕES 
PARA O REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA 
SOCIAL E PARA O REGIME PRÓPRIO DA PRE-
VIDÊNCIA SOCIAL, EU POSSO RECEBER 2 
(DUAS) APOSENTADORIAS?

Sim, é possível, desde que preencha todos 
os requisitos previstos em cada lei especifica, 
mas nem sempre é vantajoso, é necessário fazer 
um planejamento para verificar o valor da apo-
sentadoria e suas vantagens. 




























































