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GOVERNADORES 
INSISTEM EM ANULAR A 

LEI DO PISO
Após serem derrotados integralmente na ação 
direta de inconstitucionalidade (Adin) movi-
da contra a lei do Piso Nacional do Magisté-
rio, ainda em 2008, agora os governadores dos 
Estados do Rio Grande do Sul (Tarso Genro/
PT), Santa Catarina (José Raimundo Colom-
bo/DEM), Mato Grosso do Sul (André Pucci-
nelli/PMDB), Goiás (Marconi Perillo/PSDB), 
Piauí (Wilson Martins/PSB) e Roraima (José 
de Anchieta Júnior/PSDB) tentam impedir que 
a Lei  no 11.738 garanta ganho real à categoria.

Os governadores “Inimigos da Educação, Trai-
dores da Escola Pública” pretendem não ape-
nas excluir o art. 5º da Lei no 11.738, como 
também anular os reajustes concedidos des-
de 2010. Além de descabida, juridicamente, a 
Adin 4.848 é imoral, pois ignora a necessidade 
do país valorizar seu magistério, de forma iso-
nômica, com vistas a reverter imensas desi-
gualdades educacionais e sociais que conde-
nam a vida de milhões de pessoas. 

Como instrumento de elevação das condições 
de vida e trabalho do magistério, e na qua-
lidade de insumo para a melhoria do apren-
dizado escolar, o piso do magistério deve ter 
seus impactos estendidos aos planos de car-
reira como forma de estimular o ingresso e a 
permanência dos profissionais nos sistemas 
de ensino.

Por isso, a CNTE repudia a nova ação dos go-
vernadores e convoca a categoria para lutar 
contra mais essa investida de setores anti-
democráticos da classe política, que tentam 
anular os efeitos de uma lei histórica para os 
profissionais do magistério e de grande im-
portância para a qualidade da educação com 
equidade nacional.

CNTE refuta Adin 4.848 
Mais uma vez, os governadores tentam impedir a valoriza-
ção do magistério no país sob três frágeis argumentos, pron-
tamente contestados pela CNTE:

1. Quanto à discricionariedade dos entes federados para 
conceder (ou não) reajustes ao funcionalismo: essa tese 
já foi derrotada na Adin 4.167, tendo entendido o STF que o 
regime de cooperação nacional, no caso o Fundeb, é o pro-
pulsor universal das receitas destinadas à valorização sa-
larial do magistério, devendo a União complementar os en-
tes federados que comprovarem incapacidade de pagamen-
to do piso na carreira. Porém, até o momento, nenhum Esta-
do ou Município conseguiu provar tal incapacidade, ou mes-
mo contestar a União por não prover os recursos que julgam 
necessários para pagar o piso. 

2. Sobre a pretensa ofensa ao princípio da equiparação 
remuneratória dos servidores a índices fixos de reajuste: 
a atualização do piso vincula-se ao crescimento do Fundeb, 
e cabe à União equalizar os níveis das receitas públicas do 
Fundo em cada Estado e Município. No entanto, o que ex-
plicaria o fato de o Rio Grande do Sul, que possui a terceira 
maior arrecadação do Fundeb no país, alegar incapacidade 
de pagamento do piso na carreira, senão a má gestão dos 
recursos educacionais?

3. Quanto à necessidade de lei específica para conce-
der reajustes a servidores públicos: o formalismo não se 
aplica ao piso do magistério, que serve de referência nacio-
nal para Estados e Municípios editarem suas próprias leis 
de vinculação do PSPN à carreira do magistério. Ademais, o 
critério de atualização é autoaplicável, ou seja, é intrínseco 
à Lei do Fundeb, que reserva 60% de suas receitas para pa-
gamento das remunerações aos profissionais do magistério.

CNTE CONTRA-ATACA AÇÃO 
DE GOVERNADORES

Hipóteses de Crescimento 
da Receita do Fundeb INPC

 
50% Receita Fundeb  Proposta da CNTE

INPC + 50% Fundeb

7%

5,5%

3,5% 9,0%
8% 4,0% 9,5%
9% 4,5% 10,0%
10% 5,0% 10,5%
12% 6,0% 11,5%
14% 7,0% 12,5%
16% 8,0% 13,5%

PONTOS A SEREM CONSIDERADOS NA PROPOSTA DA CNTE:
• Atualizar o piso mediante a aplicação do INPC + 50% do crescimento consolidado da receita 

do Fundeb, referente ao ano anterior;

• Transferir o período de atualização do piso para maio, a fi m de contemplar os valores conso-
lidados da receita do Fundeb;

• Indicar a publicação do percentual de atualização por meio de ato normativo do Ministro de 
Estado da Educação, para que não haja dúvida quanto ao percentual a ser aplicado anual-
mente ao piso; 

• Garantir que todos os estados e municípios, que comprovarem incapacidade de pagamento 
do piso na carreira, recebam a suplementação da União. Hoje essa possibilidade é restrita aos 
que recebem a complementação do Fundeb. Deve-se, no entanto, estabelecer parâmetros de 
gestão educacional para compor o regulamento previsto no art. 4º da Lei no 11.738, a exem-
plo de número de profi ssionais por estudantes nos sistemas de ensino (zona urbana e rural).

E m dezembro de 2011, a CNTE conseguiu 
evitar que a decisão terminativa do Projeto 
de Lei nº 3.776/08, em âmbito da Comissão 

de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, 
resultasse na aplicação do INPC como único fator de 
reajuste para o piso, neste ano de 2012. Por meio de 
recurso interposto pela deputada Fátima Bezerra (PT-
RN), a pedido da CNTE, prevaleceu a atualização do 
piso pelo mecanismo de Custo Aluno do Fundeb, que 
foi de 22,22%.

Contudo, essa situação não se repetirá em 2013. 
Pois a Câmara dos Deputados apreciará o recurso da 
deputada Fátima Bezerra com a CNTE já tendo a con-
fi rmação de que o atual critério da Lei no 11.738 não 
permanecerá vigente. 

Para superar essa situação de retrocesso na Lei do 
Piso, foi criado, a pedido do presidente da Câmara 
dos Deputados, um grupo de trabalho para debater e 
apresentar uma proposta de critério de atualização do 
piso que se contraponha ao INPC, simplesmente. E 
desde a greve nacional promovida pela CNTE, no mês 
de março, a Confederação tem participado de inúme-
ros debates no Congresso, levando em consideração 
também os cenários da crise mundial sobre o Fundeb, 
que só neste ano de 2012 deverá reduzir a previsão de 
Custo Aluno de 21,24% para 4,5%, fi cando abaixo da 

infl ação medida pelo INPC e muito distante das expec-
tativas de valorização do magistério.

Tendo em vista que uma das estratégias da Adin dos 
governadores visa pressionar o Congresso a votar o 
recurso ao PL 3.776/08, fi xando o INPC como fator 
exclusivo de reajuste do piso, a CNTE, mais uma vez, 
antecipa-se à ação dos governadores, propondo um 
critério de atualização para o piso que, além de consi-
derar os indicadores econômicos, sobretudo a infl ação, 
de quebra tornará extemporânea a Adin 4.848.

Diante do cenário exposto, no dia 19 de setembro de 
2012, o Conselho Nacional de Entidades da CNTE 
aprovou, por ampla maioria, uma proposta de altera-
ção do critério de atualização do piso, considerando 
a reposição da infl ação pelo INPC e mais 50% do 
crescimento da receita total do Fundeb, em nível 
nacional, como forma de garantir ganho real perma-
nente à categoria. Por outro lado, a proposta acaba 
com a tese de que os entes federados não têm capaci-
dade fi nanceira de manter políticas de valorização dos 
professores e dos funcionários da educação.

A título exemplifi cativo, e considerando a média de 
infl ação dos últimos cinco anos (5,5%), teríamos as 
seguintes perspectivas para a atualização do piso sala-
rial do magistério:
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