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CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 
NOTA TÉCNICA Nº 01/2009 

 

Entenda a lei 11.738/2008 
A Lei nº 11.738/2008 que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do 
magistério público da educação básica foi publicada no Diário Oficial da União no dia 17/7/2008. Com 
ela ficou estabelecido: 
- Piso salarial de R$ 950,00 para professores com jornada de 40h semanais e formação em nível 

médio; 
 Os valores do piso serão proporcionais às demais cargas horárias existentes, observando-se os 

percentuais definidos para diferenciação salarial de professores com formação em nível superior. 
- A partir de 1º de janeiro de 2009 deverão ser pagos dois terços (2/3) da diferença entre o valor do 

piso e o vencimento inicial de carreira praticado nos Entes Federados; 
 Serão admitidas no cálculo do piso às vantagens pecuniárias, pagas a qualquer título, até 31 de 

dezembro de 2009. 
- Integralização do piso a partir de 1º de janeiro de 2010; 

 Na integralização do piso deverá ser pago o salário-base estabelecido em lei e as vantagens e 
gratificações serão calculadas sobre o vencimento inicial praticado em cada jornada e nível de formação.  

- Atualização anual do valor do piso, no mês de janeiro, a partir de 2009, com base no crescimento do 
valor mínimo nacional por aluno/ano do ensino fundamental definido no Fundeb.  

- Extensão do valor do piso a todos os profissionais do magistério público, inativos e pensionistas; 
 O reajustamento de benefícios pela paridade somente está contemplado em regras específicas de 

transição e pela norma que garante o direito adquirido àqueles que implementaram os requisitos para 
obtenção da aposentadoria pelas regras anteriores que previam o reajustamento pela paridade 
(Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005). 

- Limite máximo de 2/3 da carga horária do professor para trabalho efetivo com os alunos, o que 
significa que o mínimo de 1/3 (33,33%) da jornada de trabalho será destinado às atividades de 
planejamento, coordenação e avaliação do trabalho didático; 

- Complementação da União para a integralização do valor do piso a estados e municípios, nos casos 
em que esses entes não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir o valor estipulado; 

 A complementação se dará com recursos dos 10% da complementação da União ao Fundeb. 
- Prazo até 31 de dezembro de 2009 para elaboração ou adequação dos Planos de Carreira e 

Remuneração do Magistério. 
 

Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 4167 
Em 29 de outubro de 2008 foi ajuizada a ADI 4167 contra a Lei do piso pelos governadores do Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e Ceará, questionando alguns dispositivos 
da lei. São eles: 
- § 1º do artigo 2º que define o piso salarial nacional como vencimento inicial das carreiras do 

magistério público da educação básica; 
- § 4º do artigo 2º que obriga o cumprimento máximo de 2/3 da jornada de trabalho do professor com 

atividades de interação com o educando; 
- Artigo 3º, caput, e incisos II e III que dispõem sobre o acréscimo de 2/3 da diferença entre o valor 

do piso e o vencimento inicial a partir de janeiro de 2009 e determina a integralização do piso, como 
vencimento inicial, a partir de janeiro de 2010; 

- Artigo 8º que determina a vigência da lei a partir de sua data de publicação; 
A justificativa para ação foi, principalmente, o fato de a lei federal transformar o piso salarial em 
vencimento básico e de diminuir a jornada de trabalho dos professores dentro das salas de aula, 
extrapolando a idéia inicial de fixação do piso salarial da carreira, conforme determina a Emenda 
Constitucional nº 53/2007.  
Assim, para os requerentes da ADI, a lei na forma como foi sancionada, além de não ser clara no que 
se refere ao amparo orçamentário suficiente para os entes federados, causará despesas com as quais 
muitos estados e municípios não conseguirão arcar. 
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A lei 11.738/2008 após decisão do STF 
O STF concluiu em 17/12/08, o julgamento da ADI contra a lei do piso. Os pedidos da Ação foram 
atendidos parcialmente via liminar e as mudanças na lei 11.738/2008 são as seguintes: 
Mudança no conceito do Piso Salarial 
A decisão altera a interpretação do art. 3º da lei 11.738/2008, assim o piso passa a ser considerado 
como a remuneração mínima devida aos profissionais do magistério. Isso representa que o valor 
estabelecido em lei, R$ 950,00, passa a ser composto pelo vencimento básico (salário) e as 
gratificações e/ou vantagens pagas aos professores. Portanto, para a integralização do piso, em 2010, 
será utilizada para cálculo essa remuneração e não mais o salário-base.  
Suspensão das horas atividades 
Foi suspenso o §4 do art. 2º da lei do piso, que determina o máximo de 2/3 da jornada de trabalho dos 
professores para atividades com os alunos. Com isso, os entes federados passam a ter autonomia para 
definir o tempo de permanência do professor em sala de aula. 
Contudo, o artigo 8º foi mantido e o cumprimento da lei dar-se-á a partir de 1º de janeiro de 2009, 
observando-se os demais dispositivos. 
A decisão liminar é válida até o julgamento definitivo da ação, que não tem previsão para ocorrer. 
 
Posição da CNM em relação à decisão do STF 
A CNM sempre reconheceu a necessidade de melhorar a remuneração dos professores. Porém, se 
mostrou, durante o processo de tramitação da lei 11.738/08 no Congresso Nacional e após a aprovação 
da mesma, preocupada com os impactos que a implementação da lei poderia ocasionar para a gestão 
municipal. 
Para a CNM, a decisão do STF é uma conquista para os municípios. Pois, ao incorporar as vantagens e 
gratificações recebidas pelos professores no cálculo do piso salarial o impacto financeiro que os 
municípios teriam com a implementação do piso é reduzido.  
Além disso, a suspensão do tempo máximo de permanência do professor em atividades com os alunos 
evita a necessidade de contratação de mais profissionais para complementar a carga horária que 
assegure o direito do aluno do ensino fundamental a uma jornada escolar de pelo menos quatro horas 
diárias de trabalho efetivo em sala de aula (art. 34, LDB). 
No entanto, por ser uma decisão temporária, isso gera uma incerteza para os municípios quanto à 
duração e benefícios da decisão, pois o STF não estabeleceu prazo para julgar o mérito da ação, e 
durante o julgamento definitivo, essa posição pode mudar.  
Caso isso ocorra, os ministros do STF podem entender o piso como constitucional, e o que é mais 
prejudicial, determinar o pagamento retroativo das diferenças. Dessa forma, os municípios terão de 
pagar os atrasados, o que poderá prejudicar o planejamento orçamentário municipal, além de gerar 
dívidas. 
Assim, na luta a favor dos municípios e visando garantir um piso salarial para os profissionais do 
magistério público da educação básica, a CNM espera que no julgamento definitivo, o entendimento 
manifestado na liminar do STF, seja mantido.  
 
Procedimentos para 2009 
Diante do que estabelece a lei do piso e de acordo com as mudanças ocorridas com o julgamento da 
ADI 4167, para implementação da lei é importante: 

- Proceder à análise da situação orçamentária e financeira do município, para verificar a possível 
necessidade de aumento da folha de pagamento; 

- Elaborar ou adequar os Planos de Carreira e Remuneração do Magistério com definição da 
matriz salarial a ser praticada em cada município em conformidade com a lei do piso, até 
31/12/09; 

- Prever na Lei Orçamentária Anual (LOA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e em 
legislação específica municipal o aumento salarial aos professores, caso seja necessário; 

- Dar cumprimento à Lei 11.738/2008, respeitando as mudanças ocorridas com a decisão do STF, 
até que ocorra o julgamento final da ADI. 


