
 
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 08/2008

  
Altera  o  artigo  39  da  Constituição  Estadual,  estendendo  aos  diretores,
coordenadores  e  assessores  pedagógicos,  o  mesmo benefício  previdenciário
concedido  aos  professores,  para  fins  de  aposentadoria,  conforme  legislação
federal.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 

DECRETA
 

Art.  1°  Inclui  no  art.  39  da  Constituição  Estadual  o  parágrafo  14,  que  passa  a  vigorar  com  a
seguinte redação:

Art. 39 (....)
 
§  14.  Para  os  efeitos  do  disposto  no  §  5°  deste  artigo,  são  consideradas  funções  de
magistério as exercidas por professores, quando exercidas em estabelecimento de educação
básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as
de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.

 
Art. 2 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 
Sala das Sessões, em 24 de novembro de 2008.

 

                         
                      VANDINHO LEITE                                                                      CLAUDIO VEREZA

Deputado Presidente da Comissão de Educação                                                              Deputado

                  
JUSTIFICATIVA

 
A presente  proposta  de  Emenda  à  Constituição  Estadual  vem  adequar  a  Constituição  Estadual  a

alteração  trazida  pela  Lei  Federal  n°  11.301  de  2006,  que  alterou  o  artigo  67  da  Lei  n°  9.394  de  1996,
incluindo, para os efeitos do disposto no § 5° do art. 40 e no § 8° do art. 201 da Constituição Federal, a
definição do que é considerado “funções de magistério”.

A  referida  Lei  11.301/06,  ampliou  o  conceito  de  função  de  magistério  para  abarcar  também  as
atividades de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. Essa alteração
legislativa  permitiu  a  esses  profissionais  se  aposentarem  com  5  (cinco)  anos  a  menos  em  face  dos
requisitos de idade e tempo de contribuição, de acordo com o artigo 40, § 5º da Constituição Federal:



“Art.  40.  Aos  servidores  titulares  de  cargos  efetivos  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito
Federal  e  dos  Municípios,  incluídas  suas  autarquias  e  fundações,  é  assegurado  regime  de
previdência  de  caráter  contributivo  e  solidário,  mediante  contribuição  do  respectivo  ente
público,  dos  servidores  ativos  e  inativos  e  dos  pensionistas,  observados  critérios  que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 

(...)

§ 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”. 

E do art. 201 § 8º da Constituição Federal:

“Art.  201.  A  previdência  social  será  organizada  sob  a  forma  de  regime  geral,  de  caráter
contributivo  e  de  filiação  obrigatória,  observados  critérios  que  preservem  o  equilíbrio
financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: 

(...)

§ 8º Os requisitos a que se refere o inciso I do parágrafo anterior serão reduzidos em cinco
anos,  para  o  professor  que  comprove  exclusivamente  tempo  de  efetivo  exercício  das
funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

           Assim, abaixo a nova redação do art.  67,  §  2º  da Lei  9.394/96,  introduzida pela  Lei  Federal  n°
11.301 de 2006, que ampliou o conceito de funções de magistério: 

                     “Art. 67.
 
§  2°  Para  os  efeitos  do  disposto  no  §  5°  do  art.  40  e  no  §  8º  do  art.  201  da  Constituição
Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas
em  educação  no  desempenho  de  atividades  educativas,  quando  exercidas  em
estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além
do  exercício  da  docência,  as  de  direção  de  unidade  escolar  e  as  de  coordenação  e
assessoramento pedagógico” (grifo nosso).

              
              Dessa forma, é cristalino a necessidade de adequação da Constituição Estadual a fim de estender o
benefício  a  todos  os  professores  capixabas  que  atuam  nas  funções  de  direção,  coordenação  e
assessoramento  pedagógico,  vez  que  a  Lei  9.394/96  que  estabelece  as  diretrizes  e  bases  da  educação
nacional, prevê desde 2006 tal situação.

               Vale salientar,  que o Supremo Tribunal  Federal,  julgou a  ação direta  nº  3772 proposta  pelo
Procurador  Geral  da  República  em  que  se  objetivava  a  declaração  de  inconstitucionalidade  da  Lei
11.301/06. Por conseguinte, o Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação, no sentido de
excluir  do  direito  a  aposentadoria  especial  os  especialistas  em  educação  no  desempenho  de  atividades
educativas,  ficando,  portanto  garantido  aos  professores  que  exercem  atividades  de  direção  de  unidade
escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico o direito a aposentadoria especial.

           Ressalta-se,  que  a  aposentadoria  especial  para  especialistas  em educação  no  desempenho  de
atividades educativas que também consta do art. 67 § 2º da lei 9.394/96 foi considerada inconstitucional
pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  razão  pela  qual  já  retiramos  a  expressão  do  texto  a  ser  incluído  na



legislação estadual. 

Diante  dessa  importante  inovação  legislativa  federal,  e  sua  confirmação  pelo  Supremo  Tribunal
Federal (STF), solicitamos o apoio à proposta que ora apresentamos para discussão, votação e aprovação.
 

 


