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NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE A PORTARIA DO MEC QUE TRATA 

DO REAJUSTE DO PISO DO MAGISTÉRIO 
 

05.02.2022 

A FECAM – Federação de Consórcios, Associações de 
Municípios e Municípios de Santa Catarina, se manifesta diante dos 
posicionamentos desencontrados do Governo Federal em relação ao Piso do 
Magistério. 

Muito embora o MEC tenha publicado uma Portaria, no 
último dia 04 de fevereiro, estabelecendo reajuste a um direito vinculado em 
Lei Federal, tal ato não reflete posicionamentos anteriores publicados pelo 
próprio Ministério, indexando parecer da AGU – Advocacia Geral da União, 
com entendimento de não haver base legal para o reajuste, tendo em vista a 
revogação da Lei nº 11.494/2007 (Lei do antigo Fundeb) pela Lei nº 
14.113/2020 (Lei do novo Fundeb). 

Consubstancia tal fato a nota de esclarecimento publicada 
no portal do MEC em 14 de janeiro, com o seguinte teor: 

 
“Conforme o entendimento jurídico, o critério previsto na Lei 
11.738/2008 faz menção a dispositivos constitucionais e a índice 
de reajuste não mais condizente com a mudança realizada pela EC 
nº 108/2020, que cria o novo Fundeb com características distintas 
da formatação dada pela Emenda Constitucional nº 53/2006. 
Entende-se que é necessária a regulamentação da matéria por 
intermédio de uma lei específica, na forma do disposto no art. 212-
A, inciso XII, da Constituição Federal de 1988. 
Diante disso, o Ministério da Educação, por meio da Secretaria de 
Educação Básica, trabalha nesse momento no levantamento de 
subsídios técnicos de suas áreas para conferir uma solução à 
questão”  

 
A nota fora resultado de inúmeros diálogos de entidades 

para com o MEC, pois reuniram-se em 27 de dezembro de 2021 para tratar 
do assunto. E conforme teor de nota publicada pela UNDIME - União dos 
Dirigentes Municipais em Educação “a Secretaria de Educação Básica publicará 
documento informando sobre a Nota da Conjur/ MEC, referente à perda da eficácia da Lei 
11.738/08, após a sanção da Lei do novo Fundeb (Lei nº 14.113/20). Diante da perda de 
eficácia da Lei do Piso, não há como definir, no momento, percentual de atualização do 
piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação 
básica para 2022. Essa questão deverá ser tratada pela SEB, com CNTE, Consed e Undime, 
em reunião a ser agendada.” 
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Com o anúncio do governo federal, mais precisamente 
por meio do twitter do presidente da república, todos foram pegos de 
surpresa. Porquanto, convergiam para uma solução. Pois, o reajuste do piso 
do magistério é pago por prefeitos e governadores. 

 
O entendimento das entidades, corroborando parecer da 

AGU – Advocacia Geral da União e Conjur do MEC, aponta para insegurança 
jurídica, não havendo base legal para o reajuste do piso. 

 
Vejamos. 
 
A Lei nº 11.738/2008 (Lei do Piso do Magistério), que 

“regulamenta a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os 

profissionais do magistério público da educação básica”, também disciplina a forma 
de reajuste desse piso, especificamente no parágrafo único do seu art. 5º: 

 
Art. 5º 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” 

 
O índice do reajuste, que chegou a 33,23%, fora calculado 

com base na variação do 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. 

 
Porém, desde a divulgação deste índice, as entidades têm 

feito diversos debates e emitido diversas notas técnicas pedindo cautela na 
aplicabilidade do reajuste do piso, pois a Lei 11.494/2007, citada no 
parágrafo único acima foi REVOGADA pela Lei 14.113, de 25 de dezembro de 
2020 (Lei do novo Fundeb). 

 
Art. 53. Fica revogada, a partir de 1º de janeiro de 2021, a Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007, ressalvado o art. 12 e mantidos 
seus efeitos financeiros no que se refere à execução dos Fundos 
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relativa ao exercício de 2020. – Lei 14.113, de 25 de dezembro de 
2020. 

 
Muito embora a Lei do Piso do Magistério estar vigente, 

ela aponta para uma normativa que não existe mais, fora revogada 
expressamente, ressalvado o seu art. 12, que trata da complementação do 
Valor Anual por Aluno (VAAF). 

Além disso, não há amparo legal para a edição de uma 
Portaria Ministerial determinando que estados e municípios paguem o 
reajuste do piso com a variação calculada em 33,23%.  

 
Acaso o reajuste seja aplicado nesse patamar, os 

municípios comprometerão sobremaneira as contas públicas, bem como o 
valor do FUNDEB, que poderá chegar a 90% só para pagamento de despesas 
com pessoal.  

 
Nesse tocante, estados e municípios estão vinculados a 

Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), em 
consonância com o que determina o Artº 174 da Constituição, normatizado 
no seu art. 19: 

 
Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da 
Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de 
apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os 
percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados: 
I – União: 50% (cinquenta por cento); II – Estados: 60% (sessenta 
por cento); 
III – Municípios: 60% (sessenta por cento).” 

 
Dessa forma, a aplicação do reajuste do piso do 

magistério no patamar de 33,23%, comprometerá as finanças municipais 
levando as administrações a ultrapassarem o limite estabelecido pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Com isso, estarão forçadas a adotarem medidas 
para retomada do equilíbrio das contas, pois penalizam a administração, os 
servidores e a população. 

 
Portanto, sem uma base legal que estabeleça segurança 

jurídica, bem como a concessão de um reajuste que contemple a reposição 
inflacionária como fora utilizado no reajuste do salário-mínimo, até que se 
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tenha uma definição sobre qual índice deverá ser aplicado, a orientação é ter 
cautela. 

 
Destaca-se nesse contexto, o movimento municipalista 

promovido pela CNM, colocando como ponto prioritário a atuação junto ao 
Executivo e ao Legislativo, da aprovação do PL nº 3776/2008, do qual 
estabelece como base para reajuste do piso nacional do magistério, a adoção 
do INPC. Acaso tivessem aprovado esse projeto de lei, a questão estaria 
solucionada. 

 
Nesse sentido, corroborando com o posicionamento das 

entidades aqui citadas, entendemos que a Portaria publicada pelo governo 
federal no dia 04 de fevereiro, não tem base legal, motivando discussão no 
âmbito jurídico em razão da insegurança e da indefinição sobre a questão. 
Assim, acompanharemos a pauta para manter os gestores informados. 

 
Por fim, esclareça-se, a FECAM não está tratando do 

assunto sem considerar a importância da categoria e a necessidade de 
valorização dos profissionais do magistério, incluindo o pagamento de 
remuneração justa. Porém, é preciso tratar do assunto com responsabilidade, 
pois os gestores estão submetidos a regras constitucionais e normas que os 
responsabilizam acaso não as cumpram. 

Lamentamos que o assunto esteja sendo tratado de forma 
displicente pelo governo federal, porquanto, a melhoria da educação não 
pode ser traduzida meramente em reajustes salariais. A educação é a base de 
uma democracia sólida e de suma importância para o progresso do país e seu 
financiamento é sustentado, em maior parte, pelos estados e municípios. 

 
 
 
 

Eliziane Vezintana  
Consultora em Educação FECAM 
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