
Cumprimento do reajuste anual do Piso Nacional dos Profissionais

do Magistério

Contexto:

● A Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, regulamenta o piso salarial profissional nacional para

os profissionais do magistério público da educação básica. Ela estabelece que o piso será

atualizado anualmente e no mês de janeiro.

● Essa atualização/reajuste é feita baseada no percentual de crescimento do do valor anual

mínimo por aluno, referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano.

● Neste ano, o MEC soltou a seguinte nota à imprensa:

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/nota-de-esclarecimento/nota-de-esclarecimento-piso-sal

arial-para-os-profissionais-do-magisterio-publico-da-educacao-basica

○ Quais os problemas alegados pelo MEC em sua Nota de Esclarecimento:

■ A Lei 11.738/2008 se refere a dispositivos constitucionais não condizentes

com as alterações feitas pela Emenda Constitucional nº 108/2020 (que criou

o novo Fundeb);

■ O índice de reajuste mencionado na Lei 11.738/2009 é baseado na antiga lei

do Fundeb, já revogada;

■ A complementação da União e a integralização do reajuste, nos casos em

que o ente federativo não tenha disponibilidade orçamentária para

cumprí-lo, está baseada no inciso VI do caput do art. 60 do ADTC, também

alterado pela EC 108/2020 (novo Fundeb);

■ É necessária nova regulamentação do piso por meio de lei específica, na

forma do disposto no Art. 212-A, inciso XII, da Constituição.

● Os/as parlamentares da bancada da educação (comissões e frentes que assinam o doc)

discordam da interpretação do MEC sobre a questão e resolveram publicar a nota de

posicionamento.

Resumo do Conteúdo da Nota de Posicionamento dos e das Parlamentares:

A nota traz três linhas argumentativas principais:

1. A Lei nº 11.738/2008 (Lei do Piso Salarial Nacional do Magistério) permanece compatível

com a Constituição Federal.
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● A promulgação da Emenda Constitucional (EC) nº 108, de 2020, que dispõe sobre o sobre o

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos

Profissionais da Educação (Fundeb), o transformou em mecanismo permanente.

● A fim de não retirar o suporte constitucional à Lei nº 11.738, de 2008 (Lei do Piso Salarial), a

EC 108/2020 incluiu a previsão constitucional de que “lei específica disporá sobre o piso

salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública”.

● O parágrafo único do art. 5º da Lei do Piso menciona a numeração da Lei nº 11.494/2007

porque essa era então a lei regulamentadora do Fundeb. Mas, o que importa é o conteúdo do

que dizia a lei, o critério por ela fixado, totalmente compatível com a nova Lei do Fundeb, que

mantém, no Valor Anual por Aluno (agora chamado de VAAF), o mecanismo do valor anual

mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano.

2. A revogação parcial da Lei nº 11.494/2007 (Lei do antigo FUNDEB e que é citada na Lei do

Piso) não altera a necessidade de atualização do piso nacional

● A revogação parcial efetuada pela legislação que regulamenta os fundos educacionais não é

novidade, todas as novas legislações revogaram parcialmente suas anteriores.

● Ressalta-se que a Lei nº 11.738/2008 (Lei do Piso Salarial), a qual preceitua que a atualização

do valor do piso salarial do magistério deve ser anual, não foi revogada pela nova Lei

regulamentadora do Fundeb. Ou seja, a ausência de atualização implica em violação à

legislação em pleno vigor.

● Isso foi reconhecido recentemente, em fevereiro de 2021, no julgamento da ADI nº 4.848,

movida por Governadores de Estados contra o critério de reajuste do piso do magistério,

quando o Plenário do STF julgou improcedente a Ação Direita de Inconstitucionalidade, com a

fixação da seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização

do piso nacional do magistério da educação básica”.

● Ao indicar o reajuste zero em 2021, o Governo Federal nada mais fez do que aplicar – e,

portanto, reconhecer – o critério estabelecido na Lei do Piso Salarial. Não questionou sua

legalidade. Ao contrário, nela se baseou para estabelecer o reajuste zero. Assim,

estranha-nos essa repentina mudança de entendimento do Governo Federal.

3. Relevância dos mecanismos de valorização da carreira de magistério

● Com o objetivo de aumentar a atratividade da carreira docente, o Plano Nacional de Educação

(Lei nº 13.005, de 2014) estabeleceu entre suas metas a 17, que visa "valorizar os/as



profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de forma a equiparar seu

rendimento médio ao dos (as) demais profissionais com escolaridade equivalente".

● Em 2020, o INEP publicou relatório de monitoramento das metas do PNE que demonstrou que

a diminuição da disparidade salarial ocorreu, em grande parte, devido à diminuição do

rendimento bruto médio mensal dos demais profissionais de nível superior (perda real de

13,3% do poder de compra).

● Estudo publicado pela OCDE em 2021 apontou que o Brasil possui a menor remuneração

inicial legal da carreira docente entre os países analisados, evidenciando a necessidade de

manter os mecanismos de valorização da carreira de magistério.


