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EMENDA SUBSTITUTIVA  Nº             À PEC Nº    27  /2019 

 

 

Substitui os requisitos de idade e tempo 

de serviço, permitindo aposentadoria 

voluntária dos professores da rede 

estadual aos 55 (cinquenta e cinco) anos 

se homem e 50 (cinquenta) anos de idade 

se mulher, dispostos na proposta de 

emenda à Constituição do Estado do 

Espírito Santo n.º 27/2019. 

 

 

O § 5º, do art. 39 da Constituição do Estado do Espírito Santo, disposto no Art. 1.º da 

proposta a Emenda à Constituição nº 27 /2019 (reforma da previdência), passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

Art. 1º Altera o § 5º do artigo 39, da Constituição do Estado do Espírito Santo, 

com a seguinte redação: 

 

§ 5º - Os requisitos de idade e tempo de contribuição serão reduzidos em 

12 (doze) anos se mulher e em 10 (dez) dez anos, se homem, em relação 

ao disposto no § 1º, inciso III, alínea a, para o professor que comprove 

exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na 

educação infantil e no ensino fundamental e médio. 

Art. 2º Esta emenda constitucional entra em vigor e produz efeitos a partir 

da sua publicação, alcançando o tempo de serviço anterior à sua 

vigência, bem como os inativos e pensionistas. 

  

Sala da Sessões, 13 de novembro de 2019. 

 

VANDINHO LEITE 

DEPUTADO ESTADUAL - PSDB 

 

JUSTIFICATIVA 
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Mesmo sendo sabedor das dificuldades que os sistemas previdenciários são 

acometidos e muito decorrentes de modelos equivocados de desde os primórdios 

dos embrionários sistemas previdenciários, cito Eloy Miranda Chaves, que instituiu 

no País o primeiro modelo Previdenciário mesmo que restrita a uma categoria, in 

casu, os Ferroviários, urge o momento em que se torna imperiosa a revisão de novo 

modelo a colmatar possibilidades e necessidades dos servidores do Estado do 

Espírito Santo. 

 

Entretanto, referida reforma não  pode espiolhar a produzir injustiça, sobretudo 

relativamente a determinadas categorias que historicamente são vilipendiadas, 

como in casu, os professores. 

 

Os direitos relativos à aposentadoria especial dos professores detêm diversas 

razões históricas que justificam tal diferenciação. 

 

Primeiramente poderia se aduzir a importância de tal categoria para a formação do 

próprio Estado e a sociedade. 

 

Também deve se salientar a dificuldade não só da árdua tarefa por si, amplificada 

em muito pela já conhecida falta de estrutura, baixa remuneração, mazelas a saúde 

decorrentes da própria atividade laboral. A desvalorização da profissão docente 

notada a princípio, pelo desrespeito por parte dos estudantes e que resulta em um 

desinteresse que fere a dignidade de quem ensina, conforme preceitua Valle1: 

 

[...] “a carreira docente se torna pouco atrativa, pois, apesar de 

exigir um enorme investimento pessoal e familiar (diplomas e 

aprovação em concursos), oferece um futuro profissional 

bastante incerto, baixos salários, limitadas possibilidades de 

ascensão pessoal, condições precárias de trabalho, além de 

requerer uma grande versatilidade; o que acredita-se contribuir 

                                                
1
 VALLE, Ione Ribeiro. Carreira do magistério: uma escolha profissional deliberada? In. Revista Bras. 

Est. Pedagógicos, Brasília, v. 87, n. 216, p. 178-187, maio/ago. 2006.   
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de forma direta ou indireta para a evasão dos cursos de 

licenciatura.” 

 

Percebe-se que, nos dias atuais, os Professores da Rede Estadual de Ensino 

recebem a título de Proventos valor menor que o pago à título de tíquete 

alimentação para os Magistrados do Estado do Espírito Santo, Membros do 

Ministério Público e Tribunal de Contas, ou seja, não há qualquer valorização da 

carreira e daqueles que detêm a responsabilidade pelo futuro educacional de 

nossas crianças. 

 

 

Os professores têm regras diferentes de aposentadoria desde quando foi instituída a 

Lei Orgânica da Previdência Social, na década de 1960. Ela criou a aposentadoria 

especial para trabalhadores expostos a agentes nocivos, que fazem mal à saúde, 

como ruído ou calor em excesso. Em 1964, um decreto incluiu a atividade dos 

professores nessa categoria, garantindo a eles o direito de se aposentar com 25 

anos de serviço, tanto homens quanto mulheres.  

 

Em nota técnica da Câmara, a consultora legislativa Renata Baars cita o giz como 

uma das explicações para a atividade dos professores ser considerada penosa, 

ainda que isso não seja um consenso.  

 

Em 1998, uma emenda à Constituição modificou novamente a aposentadoria, 

tirando os professores do ensino superior das regras especiais. Desde então, 

apenas professores de educação infantil, ensino fundamental e médio podem se 

aposentar antes dos demais trabalhadores. 

 

Logo, e até porque é sabido que em razão das inúmeras dificuldades encontradas 

pelos Professores pela falta de Estado e pela falta de motivação e desinteresse dos 

alunos, tais questões refletem nos docentes, que se sentem impotentes e 

frustrados, acabando por eclodir diversas patologias, como stress, depressões, 

transtornos mentais, síndrome do pânico, etc. 
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Assim, é fácil concluir que os elementos deletérios que agravam a saúde do 

professor, no comum dos casos, são os físicos, os químicos e os biológicos.    Mas 

a saúde do professor também pode ser ofendida pelos agentes ergométricos e 

também pelos psicológicos. 

Desse modo, com a aprovação da emenda, pleiteamos que os professores, 

voluntariamente, por tempo de contribuição, possam aposentar-se, se mulher com 

50 (cinquenta) anos e se homem com 55 (cinquenta e cinco) anos.  

Para tanto, contamos com o apoio dos nobres pares. 
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