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Parecer 

Piso salarial nacional do magistério da educação básica em 2023 

 

 

I. Introdução 

Consulta-nos a Confederação dos (as) Trabalhadores (as) no Serviço Público Municipal acerca do 
piso salarial nacional dos professores do magistério da educação básica pública no ano de 2023.  

O piso salarial foi criado pela Lei nº 11.738/2008, conhecida como Lei do Piso, com objetivo de 
conferir proteção mínima aos profissionais do magistério público da educação básica, além de 
ser mecanismo de fomento ao sistema educacional. 

Em seu art. 5º, a lei determina que o piso salarial profissional nacional do magistério público da 
educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, e que a atualização 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. 

Na época, estava vigente a Lei do Fundeb – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Lei  nº 11.494, de 20 de junho 
de 2007, que fazia previsão da criação do piso salarial nacional para os professores, 
posteriormente regulamentado pela Lei nº 11.738/2008.  

Após a publicação da EC nº 108/2020, editou-se nova legislação regulamentadora para o 
Fundeb, a Lei nº 14.113/2020, que, em seu art. 53, revogou parcialmente a lei anterior.  

Contudo, a nova regulamentação não revogou o piso salarial nacional dos profissionais do 
magistério da educação básica pública, de forma que permanece a obrigação do cumprimento, 
pois a Lei nº 11.738/2008 (Lei do Piso Salarial) não foi revogada pela nova lei regulamentadora 
do Fundeb. 

É importante lembrar que, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.848, o Supremo Tribunal 
Federal reconheceu ser constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso 
nacional do magistério da educação básica, também entendendo que previsão de mecanismos 
de atualização é consequência direta da existência do próprio piso. 

Feitas essas considerações, a seguir, um breve histórico.  

 

II. Histórico 

Como mencionado, a Lei do Piso faz previsão de forma de cálculo de atualização do piso com 
base na legislação revogada do antigo Fundeb.   

Outra mudança de legislação foi trazida pela EC nº 108/2020, que tornou o Fundeb permanente 
e inseriu na Constituição federal o art. 212-A, que trata sobre a destinação de recursos para 
manutenção e desenvolvimento do ensino na educação básica e a remuneração condigna de 
seus profissionais. No inciso XII desse artigo, há previsão de necessidade de lei específica para 
dispor sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação 
básica pública.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.494-2007?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.494-2007?OpenDocument
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Em primeiro momento, surgiram dúvidas sobre qual deveria ser o critério de atualização, em 
razão de tantas mudanças e ausência dessa lei específica exigida pela Constituição.  

Assim, em 2022, no Parecer n° 00067/2022/CONJUR-MEC/CGU/AGU, a Advocacia Geral da 
União entendeu "pela viabilidade jurídica de uma interpretação no sentido de utilizar, para 
2022, o tratamento dado até então baseado na Lei nº 11.738/2008, diante da inexistência, até 
o momento, de normativo que a substitua”, como medida excepcional, com vistas ao 
cumprimento do mandamento constitucional de valorização do profissional do magistério 
público e evitar prejuízos à carreira.  

A exceção foi justificada em razão da ausência de aprovação de nova lei em sentido formal por 
parte do Congresso Nacional, para dispor sobre a matéria, considerando a superveniência do 
novo marco regulatório do financiamento da educação básica brasileira introduzido pela EC nº 
108/2020.  

Como ainda não houve promulgação de dispositivo legal que substitua a Lei nº 11.738/2008, há 
lacuna legislativa sobre o cálculo do reajuste do piso, de forma que até que a referida exista, 
será aplicado o tratamento baseado na Lei nº 11.738/2008. 

Os reajustes estão associados ao valor por aluno do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), e de Valorização 
dos Profissionais da Educação (Fundeb) dos dois últimos anos, definido pelo Ministério da 
Educação. 

 

III. Previsão de reajuste de 14,9% no piso salarial dos professores, que passará de R$ 
3.845,63 para R$ 4.420,55 

A atualização do piso ocorre anualmente, pelo crescimento percentual das estimativas do VAAF-
Fundeb de dois anos anteriores.  

Para 2023, aplicam-se as seguintes portarias:  

• Portaria Interministerial nº 10, de 20/12/21, que estimou o VAAF 2021 em R$ 4.462,83; e 
• Portaria Interministerial nº 6, de 28/12/22, que estimou o VAAF 2022 em R$ 5.129,80. 

A diferença percentual dos valores supracitados (14,945%) é aplicada ao piso do magistério do 
ano subsequente (2023), passando este à quantia de R$ 4.420,36, a partir de 1º de janeiro de 
2023. 

Em 2023, a previsão da Portaria foi confirmada no Parecer nº 1/2023/CGVAL/DIFOR/SEB/SEB, 
no qual a Secretária de Educação Básica conclui pela necessidade de atualização do piso 
nacional, e estabeleceu como critério de valor do piso a metodologia de cálculo definida pela 
AGU/CGU na Nota Técnica nº 36/2009, responsável por definir que esse percentual será 
calculado utilizando-se o crescimento apurado entre os dois exercícios consecutivos mais 
recentes.  

Conforme o Parecer, com base no critério estabelecido, o valor do piso para o exercício de 2023 
será calculado da seguinte forma:  
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Observa-se que na metodologia de cálculo apresentada houve manutenção da parametrização já 
existente, prevista na Lei nº 11.738/2008, em razão da inexistência de legislação específica até o 
momento.  

Posteriormente, em 17 de janeiro de 2023 foi publicada a Portaria nº 17, de 16 de janeiro de 
20231, que estabelece o reajuste de 14,9% no piso salarial dos professores, que passará de R$ 
3.845,63 para R$ 4.420,55, conforme o que já havia sido previsto na Portaria Interministerial 
nº 6, de 28/12/22, em homologação ao Parecer nº 1/2023/CGVAL/DIFOR/SEB/SEB, 
da Secretaria de Educação Básica – SEB.  

 

IV. Projetos de Lei em tramitação 

No Parecer nº 1/2023/CGVAL/DIFOR/SEB/SEB, a AGU aborda sobre a necessidade de atualização 
da legislação vigente a fim de solucionar as lacunas legislativas surgidas com o novo marco do 
financiamento da educação básica brasileira, instituído a partir da EC nº 108/2020 e da Lei nº 
14.113/2020. 

Atualmente, tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 138, de 2022, que altera a 
Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, para estabelecer novo piso salarial profissional nacional 
para os profissionais do magistério público da educação básica e imputar à União o pagamento 
de parcela desse piso. Esse PL aguarda designação de relator na Comissão de Assuntos Sociais.  

Outro projeto em trâmite é o PL nº 5.458/2020, que regulamenta o inciso XII do art. 212-A da 
Constituição federal, que dispõe sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais 
do magistério público da educação básica e foi apensado ao PL nº 698/2011. Ambos os projetos 
aguardam Parecer do Relator na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público 
(CTASP).  

Apesar da ausência de legislação específica para sanar as lacunas deixadas pelas mudanças de 
legislação do Fundeb, o Judiciário tem reconhecido a obrigação da aplicação do piso nacional 
pelos Estados e Municípios, conforme os índices e datas estabelecidos anualmente pelo 
Ministério da Educação (MEC), especialmente após as decisões do STF que confirmaram a 

 
1 Portaria nº 17, de 16 de janeiro de 2023 disponível em: <https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-
17-de-16-de-janeiro-de-2023-458228873>  

Piso Magistério 2023 — Piso de 2022 (R$ 3.845,63) x 1,1495 — R$ 4.420,55 

14,95% — Percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno (VAAF-

MIN) do Fundeb de 2022 (R$ 5.129,80) em relação ao valor anual mínimo por 

aluno (VMNAA) do Fundeb de 2021 (R$ 4.462,83).  

• Publicado pela Port. Interm. MEC/ME nº 6, de 28 de dezembro de 2022. 

• Publicado pela Port. Interm. MEC/ME nº 10, de 20 de dezembro de 

2021. 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-17-de-16-de-janeiro-de-2023-458228873
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-17-de-16-de-janeiro-de-2023-458228873
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obrigatoriedade da observância do piso nacional e constitucionalidade da exigência por lei 
federal.  

 

V. Professores e professoras estão tendo seus direitos de reajustes negados. O que fazer? 

Há casos de professores e professoras de educação básica que estão tendo o reajuste de 14,95% 
negados pelos Estados e Municípios, mesmo após a publicação da Portaria nº 17, de 16 de 
janeiro de 2023, condicionando os pagamentos às análises orçamentárias.  

É importante destacar que condições orçamentárias não podem ser usadas pelos governantes 
para negar a observância do piso nacional e seus reajustes, pois a Lei nº 11.738/2008 prevê 
complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade 
orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional, o que revela não haver 
incompatibilidade entre a atualização do piso nacional com os princípios orçamentários.  

Nestes casos, apesar de o Judiciário não ser o responsável pela definição de índices, tem-se 
utilizado das decisões do STF para casos semelhantes e assim conceder os reajustes a partir do 
que já foi determinado nas Portarias do MEC.  

Há situações, inclusive, que não houve o cumprimento de piso salarial pretérito, havendo 
possibilidade de se cobrar os vencimentos atrasados. 

 

VI. Conclusão 

A valorização dos profissionais da educação está diretamente relacionada ao cumprimento dos 
objetivos fundamentais da República, de forma que o comprimento do piso é essencial para a 
valorização de maneira homogênea, uniforme e isonômica dos profissionais da área de 
educação.  

O direito à educação, previsto pela Constituição de 1988, é norma de direito fundamental de 
eficácia plena e de execução imediata, sem necessidade de atuação do legislador para produzir 
todos os seus efeitos, de forma que não há sentido em condicionar a garantia desse direito por 
suposta ausência de legislação específica.  

Conclui-se que a suposta ausência de legislação específica que estabeleça critério de atualização 
do piso nacional ou questões financeiras e políticas não são impedimentos para a garantia do 
direito de reajustes do piso nacional, tendo em vista que o STF já reconheceu a atualização como 
consequência direta da existência do próprio piso. 

 

Brasília, 25 de janeiro de 2023. 
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