
 

 

NOTA TÉCNICA Nº 04/2009 

 

Brasília, 31 de março de 2009. 

 

 

ÁREA:  Educação  

TÍTULO:  A Lei do Piso após julgamento da ADI 4167 

REFERÊNCIA(S):  Lei nº 11.738, de 16 julho de 2008. 

 

1. A LEI DO PISO APÓS JULGAMENTO DA ADI 4167 

1.1. Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 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. 

 
1.2. Decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) 

O STF concluiu em 17/12/08, o julgamento da ADI contra a lei do piso. Os pedidos da 
Ação foram atendidos parcialmente por meio de Medida Cautelar e as alterações na 
Lei 11.738/08 são: 

 Mudança no conceito do Piso Salarial 
A decisão altera a interpretação do art. 3º da lei 11.738/08, assim o piso passa 
a ser considerado como a remuneração devida aos profissionais do magistério. 
Isso representa que o valor estabelecido em lei, R$ 950,00, passa a ser 
composto pelo vencimento básico (salário) acrescido das vantagens pecuniárias 
estabelecidas em lei. Portanto, para a integralização do piso, em 2010, será 
utilizada para cálculo essa remuneração e não mais o vencimento inicial da 
carreira.  



 
 

 

 Suspensão das horas atividades 
Foi suspenso o §4º 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. 

 
A decisão do STF, publicada em fevereiro de 2009, é válida até o julgamento final 
da ação, que não tem previsão para ocorrer. 
 

1.3. 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 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 pecuniárias recebidas no cálculo do valor piso o impacto financeiro que 
os municípios teriam com a implementação do piso salarial 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 vencimento inicial 
de carreira, 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 medida cautelar do STF, seja 
mantido.  

 
1.4. 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 as remunerações praticadas nos municípios; 

 Encaminhar projeto de lei ao Poder Legislativo, buscando a autorização para 
conceder complemento ao piso. O projeto de lei em questão deve estabelecer 
retroatividade a 1º de janeiro do corrente ano. 

 Caso seja necessário, realizar adaptações na Lei Orçamentária Anual (LOA) e na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) com as previsões sobre aumento na folha 
de pagamento; 



 
 

 

 Elaborar ou adequar os Planos de Carreira e Remuneração do Magistério até 
31/12/09; 

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

 
1.5. Lei 11.738/08: como ficam as regras do piso após decisão do STF  

Art. 1  Esta Lei regulamenta o piso salarial profissional nacional para os 
profissionais do magistério público da educação básica a que se refere a alínea “e” do 
inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

Art. 2  O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério 
público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) 
mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. 

§ 1  O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das 
Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 
(quarenta) horas semanais. (No julgamento do STF da ADI 4167, a referência 
do piso salarial passa a ser remuneração e não mais vencimento inicial). 

§ 2  Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se 
aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à 
docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, 
orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares 
de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima 
determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.  

§ 3  Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no 
mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo. (Vencimento 
inicial substituído por remuneração, conforme medida cautelar do STF no 
julgamento da ADI 4167). 

§ 4  Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 
(dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os 
educandos. (Parágrafo suspenso pela medida cautelar do STF no julgamento 
da ADI 4167). 

§ 5  As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão aplicadas 
a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da 
educação básica alcançadas pelo art. 7  da Emenda Constitucional no 41, de 19 de 
dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005. 

Art. 3  O valor de que trata o art. 2  desta Lei passará a vigorar a partir de 1  de 
janeiro de 2008, e sua integralização, como vencimento inicial das Carreiras dos 
profissionais da educação básica pública, pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios será feita de forma progressiva e proporcional, observado o seguinte: 
(Vencimento inicial substituído por remuneração, e data de vigência do piso a 
partir de 1º de janeiro de 2009, conforme medida cautelar do STF no 
julgamento da ADI 4167). 

I – (VETADO); 

II – a partir de 1o  de janeiro de 2009, acréscimo de 2/3 (dois terços) da diferença 
entre o valor referido no art. 2o desta Lei, atualizado na forma do art. 5o desta Lei, e o 



 
 

 

vencimento inicial da Carreira vigente; (Vencimento inicial substituído por 
remuneração, conforme medida cautelar do STF no julgamento da ADI 4167). 

III – a integralização do valor de que trata o art. 2  desta Lei, atualizado na forma 
do art. 5  desta Lei, dar-se-á a partir de 1o de janeiro de 2010, com o acréscimo da 
diferença remanescente. (Cálculo com base na remuneração e não no 
vencimento inicial, conforme medida cautelar do STF no julgamento da ADI 
4167). 

§ 1  A integralização de que trata o caput deste artigo poderá ser antecipada a 
qualquer tempo pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

§ 2  Até 31 de dezembro de 2009, admitir-se-á que o piso salarial profissional 
nacional compreenda vantagens pecuniárias, pagas a qualquer título, nos casos em 
que a aplicação do disposto neste artigo resulte em valor inferior ao de que trata o 
art. 2o desta Lei, sendo resguardadas as vantagens daqueles que percebam valores 
acima do referido nesta Lei. (Até julgamento final da ADI 4167, serão admitidas 
no cálculo do valor do piso as vantagens pecuniárias). 

Art. 4  A União deverá complementar, na forma e no limite do disposto no inciso 
VI do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e em 
regulamento, a integralização de que trata o art. 3o desta Lei, nos casos em que o 
ente federativo, a partir da consideração dos recursos constitucionalmente vinculados 
à educação, não tenha disponibilidade orçamentária para cumprir o valor fixado.  

§ 1  O ente federativo deverá justificar sua necessidade e incapacidade, enviando 
ao Ministério da Educação solicitação fundamentada, acompanhada de planilha de 
custos comprovando a necessidade da complementação de que trata o caput deste 
artigo. 

§ 2  A União será responsável por cooperar tecnicamente com o ente federativo 
que não conseguir assegurar o pagamento do piso, de forma a assessorá-lo no 
planejamento e aperfeiçoamento da aplicação de seus recursos. 

Art. 5  O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação 
básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009. 

Parágrafo único.  A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada 
utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno 
referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos 
termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007. 

Art. 6  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar ou 
adequar seus Planos de Carreira e Remuneração do Magistério até 31 de dezembro de 
2009, tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional nacional para os 
profissionais do magistério público da educação básica, conforme disposto no 
parágrafo único do art. 206 da Constituição Federal. 

Art. 7  (VETADO) 

Art. 8  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 16 de julho de 2008; 187o da Independência e 120o da República. 
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